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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 llet recllt op betaling der be
twiste vergoeding·en bepalen miskend of 
verkeerd geinterpreteerd had, alsook door 
alzo voor te houden de Raad van State 
recht te doen spreken over de zogezegde 
door aanlegster gepleegde aanslag op een 
recllt, 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 aanhangig maakte « hebbende 
tot voorwerp een burgerlijk recht )), in de 
zin van artikel 92 van de Grondwet, en 
die, als dustlanig, 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 
kring van de machten, die haar wettelijk 
opgedragen zijn, met llet 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 kracht 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 
Maatschappij 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 lmnnen doen gelden ; 

Dat daaruit volgt dat !let eerste onder
dee! van het middel gegrond is ; 

Om die reclenen, 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 aide
ling administratie van de Raad van Sta
te, nit 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-
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zitter. - lTerslaggever, H. Smetrijns. -
Gelijlclttidencle conclttsie, H. Leon Cqr
nil, procurenr-generaal.- Ple'iteT, H. Van 
Ryn. 

2" KAMER. - I December 1952 

RECHTERLIJKE INRICHTING. -
STRAFZAKEN. - WIJZIGING IN DE SAMEN
STELLING VAN DE ZETEL. - 0NDERZOEK HER
BEGONNEN. - VONNIS GEWEZEN DOOR DE MA
GIS'l'RATEN DIE AAN HET TWEEDE ONDERZOEK 
HEBBEN DEELGENOMEN. - WETTELIJKHEID. 

W annercw, inge,volge een wi:izigin[J in de 
samenstelUn[J van de zetel, het onder
zoelc van de zaak op een late,re te?·echt
zitting (feheel weTd he1·be[Jonnen, is Te
,regelmati[J het 't'onn,is clat werd {!ewe
zen aooT de ma{l'istr·aten die het tweede 
onderzoelv hebben bi:igewooncl (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 : schenciing 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, doordat het bestreden arrest, waar 
het het beroepen 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 a an een der tegen 
haar als bewezen aangenomen telastleg
gingen schuldig verklaarde, in dier voege 
dat het de nietigheid overneemt wel
ke dit vonnis aankleefde, dewijl het 
werd uitgesproken door rechters die niet 
al de terechtzittingen van de zaak hadden 
bijgewoond, en dewijl het verwees naar 
twee vonnissen, op 30 Mei en 4 Juli 1951 
gewezen, welke zelf om dezelfde reden 
nietig waren, dan wanneer het het be
roepen vonnis eenvoudig had moeten ver
nietigen en, na tot zich trekking, door 
middel van nieuwe beschikkingen recht 
had moeten doen : 

Overwegende dat, volgens de middelen, 
de door de eerste rechters gevelde beslis
sing over de grond nietig is, wijl zij werd 
uitgesproken namelijk, door een rechter 

(1) Verbr., 11 Juni 1951 (An·. T'erbr., 1951, 
blz. 598; B,ll, en PASIC., 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 overwegende dat, indien vanaf 
de tweede terechtzitting tot onderzoek 
van de zaak, dit is cleze van 30 Mei 
1951, de rechtbank anders werd samen
gesteld dan de rechtbank die op 14 Maart 
1951 had gezeteld, nit de vaststellingen 
van het proces-verbaal van de terecht
zitting van 30 Mei en 4 Juli 1951 blijkt 
dat het onderzoek geheel herbegon
nen werd, dat de beklaagden, name
lijk, onclervraagd werden en dat de enige 
twee getuigen wier verklaringen op 
14 Maart 1951 opgenomen waren geweest, 
opnieuw gehoord werden; dat daaruit 
zonder dubbelzinnigheid volgt dat de 
rechtbank, door op 30 Mei 1951 om reden 
met betrekking tot de samenstelling van 
cle zetel « de heropening van de debut
ten>> te gelasten, in werkelijkheid, alhoe
wel in ongeschikte termen, heeft gelast 
clat het onderzoek ter terechtzitting van 
in den beginne zou hernomen worden; 

Overwegende dat wanneer, nit hoofde 
van een verandering in de samenstelling 
van de zetel, het onderzoek van de zaak 
geheel -herbegonnen-wal'Clt, het vonnis ge
wezen cloor de rechters die al de terecht
zittingen van dit nieuw onclerzoek hebben 
bijgewoond, overeenkomstig artikel 7 van 
de wet van 21 April 1810 gewezen is ; 

Dat het middel niet g·egrond is; 
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 aanlegster tot de kos
ten. 

l December 1952. - 2" kamer. - l1001'
z'itte,r en verslagge,~er, H, Wouters, voor
zitter. - Geli,ilvlttiaende ooncl1tsie, H. Ra
oul Hayoit de Termicourt, eerste advo
caat-generaal. - Ple'iter, H. Delacroix. 

2e KAMER. - I December I952 

1° RECHTDANKEN.c- STRAFZAKEN, -
RECHTER BIJ WIE TWEE GECON'l'RAVENTIONA
LISEERDE WANBEDRIJVEN VAN ONVRIJWILLIGE 
YERWONDINGEN EN EEN ENRELE INBREUK OP 
DE WEGCODE AANHANGIG ZIJN GEMAAK'l'. -
VEROORDELING TOT , 'fWEE CORRECTIONELE 
S1'RAF~'EN. - 0NWETTELIJKHEID, 

2° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
STRAFZAKEN. - VOOR:ZIENING DOOR DE YER
DACH'l'E. - VoORZIENING BEPERKT TOT DE 

BESLISSING OYER DE PUBLIEKE VORDERING. -
GEVOLGEN OP DE BESLISSING OVER DE VORDE
RINGEN VAN DE BURGERLIJKE PARTIJEN. 

1 o De reohtsmacht van wijzen, bij wellce 
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twee geoontTavenUonaliseerde wanbe
drijven van onm'ijwillige verwondingen 
en een enlcele inbreulc op de W egcode 
aanhangig zijn gemaalct, heett aldus 
slechts kenn'i.s te nemen van twee over
t1·edingen en van een wanbedrijf, en 
lean dienvolgens, de verdachte, wegens 
die feiten, niet tot twee correctionele 
straften veroo1·delen. (Wetb. strafv., ar
tikel 145; wet van 1 Mei 1849, art. 5.) 

2o De ve1·brelc-in_q, op de t•oorzienin{! van 
de ve1·daohte, van de beslissing van ve·r
oordeling op de publielce vorde1·in,q 
brengt de ver1J1·elc·ing niet mede van de 
eindbeslissin{! over de vordering van de 
burgerlijke pa1·Uj, wa.nneer de vm·
dachte zonder voorbehou.d verlclaard 
heett zioh niet teaen deze laatste beslis
sing t"e voo·rzien; niette{!enstaande de
zelfde ve1·1cla:1·ing van de venlach_te, 
brengt zij inte{!endeel de verbrelctn.q 
mede van de eindbeslissin{! gewezen 
over de vordel"in{! van een bnrgerUjlce 
part-ij wanneer rle verd.achte, in rleze 
stanrl der za.alc, zich niet tegen die be
slissing heeft t'oo1·zien (1). (Wetboek 
strafv., art. 416.) 

(MATIOT, '1". PAUQFAY.) 

A RUES'!'. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 April 1ll52 do.or de Correc
tionele Rechtbank te VerVIers gewezen; 

Overwegende dat de voorzieningen en
kel gericht zijn tegen de over de publieke 
vordering gewezen beslissing : 

I. Aangaande de voorziening van Jo
seph Marot, beklaagde : 

Over het middel van ambtswege : scherr
ding van de artikelen 145 van het Wet
boek van strafvordering en 5 van de wet 
van 1 Mei 1849, doordat het bestreden 
vonnis twee straffen ten laste van aan
legger heeft nitgesproken wegens inbreuk 
op artikel 57, 1°, o, van het koninklijk 
beslnit van 1 Febrnari 1934, dan wanneer 
de ambtenaar van het openbaar ministe
l'ie bij de politierechtbank door de dag
vaarding van 30 Augustus 11J51 slechts 
een inbreuk O)J die wettelijke bepaling 
bi.i de rechter aanhangig had gemaakt : 

Overwegende dat bij beschikking van 
de raadkamer, waarbij verzachtende om
standigheden werden aangenomen, aanleg
ger naar de bevoegde politierechtbank 
werd verwezen om te Verviers, op ll Juli 
1951 onvrijwillig, bij gebrek aim vooruit
zicht of voorzorg, slagen of verwondin-

(1) Verbr., 5 Mei 1952 (A1'1'. Ve·rb1·., 1952, 
biz. 477; B1tll. en PASIC., 1952, I, 548, en de 
nota's) .. 

gen aan Fernand Dion en aan Henn 
Pauquay te hebben toegebracht; 

Overwegende dat de ambtenaar van het 
openbaar ministerie bij de politierecht
bank aanlegger bovendien heeft gedag
vard om, terzelfde plaats en op dezelfde 
tlag, inbreuken op de Wegcode te hebben 
begaan, waaronder een inbreuk op arti
kel 57, 1°, o; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
ten laste van aanlegger, enerzijds, een 
enkele straf van 200 frank geldboete uit
gesproken heeft wegens de telastlegging 
van onvrijwillige slagen of verwondingen 
aan Fernand Dion, en ariderzijds, een en
kele straf van 100 frank geldboete nit 
hoofde van de telastlegging van onvrij
willige slagen of verwondingen aan Henri 
Pauquay en van de inbreuk op voormelde 
be paling van de W eg~ode ; 
· Overwegende dat, in elk van beide ge
vallen, het vonnis een enkele straf heeft 
uitgesvroken, de zwaarste, dit is die 
waarmede de inbreuk op de Wegcode (wet 
van 1 Augustus 1899, art. 2) wordt be
straft; dat daaruit volgt dat het vonnis 
twee straffen aan .aanlegger heeft opge
legd wegens een enkele inbreuk op arti
kel 57 van het koninklijk besluit van 
1 Februari 1934 en de grenzen heeft over
schreden waarbinnen het, uit aanmerking 
zowel van de dagvaarding als van de 
overbrengende werking van het hoger be
roep, recht behoorde te spreken; 

Overwegende dat, daar het slechts te
g-en hetzelfde dispositief is gericht, he,t 
middel . der voorziening als van belang 
ontbloot voorkomt; 

En overwegende, wat de andere teg-en 
aarilegger op de publieke· vordering uit
gesproken veroordelingen aangaat, dat 
de substantii)le of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing wettelijk is; 

Overwegende dat de ten laste van aan
legger, ten voordele van de burgerlijke 
partijen de Landsbond der Christelijke 
Mutualiteiten en Pauquay, uitgesproken 
veroordelingen op de enkele inbreuken 
van onvrijwillige verwondingen en van 
overtreding van artikel 57, 1 o van de 
W egcode zijn gegrond ; 

Dat, vermits aanlegger verklaard heeft 
zich niet te voorzien tegen de over de bur
gerlijke vorderingen gewezen beslissin
gen, de verbreking van de beslissing over 
de publieke vordering betreffende voor
melde inbreuken de verbreking niet met 
zich brengt van de beslissing welke defi
nitief naar de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van strafvordering, over de vor
dering van de burgerlijke parti.i, de 
<< Landsbond der Christelijke Mutualitei
ten ll gewezen werd ; 

Overwegende integendeel, dat de verbre
king van de beslissing over de publieke 
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vordering die medebrengt van de over de 
vordering van de burgerlijke partij Pan
quay gewezen beslissing, vermits laatst
gemelde beslissing geen eindbeslissing is ; 
dat, daar die beslissing, in deze staat der 
zaak, niet het voorwerp van een ont
vankelijke voorziening kan uitmaken, 
aanleggers verklaring tegen haar geen 
voorziening in te stellen niet met een be
rusting zou kunnen gelijkstaan; 

II. Aangaande de voorziening van Beau
fays, burgerlijk verantwoordelijke partij : 

Overwegende clat de verbreking van de 
beslissing over de publieke vordering en 
over de vordering van de burgerlijke 
partij Pauquay, ten opzichte van beklaag
de J\llarot, de verbreking medebrengt, bin
nen dezelfde perken, van de beslissing 
gewezen ten opzichte van Beaufays, als 
burgerlijk verantwoordelijke partij voor 
de geldboeten, de schadevergoeding en de 
kosten; 

Dat aanlegger, voor het overige, geen 
enkel middel inroept eri dat het Hof er 
van ambtswege geen opwerpt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis voor zoveel het uitspraak 
heeft gedaan over de publieke vordering 
ingesteld tegen aanleggers wegens de te
lastleggingen van slagen of verwondingen 
en inbreuk op artikel 57, 1°, van de Weg
code, over de vordering van de burger
lijke partij, Fauquay en over de kosten; 
verwerpt de voorzieningen voor het ove
rige; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers van 
de Correctionele Rechtbank te Verviers 
en dat melding er van zal gemaakt worden 
op de kant van de gedeeltelijk vernietig
de beslissing; verwijst de burgerlijke par
tij Pauquay in .de helft van de kosten, 
de andere helft ten laste van aanleggers 
blijvend; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Luik; 
in hoger beroep uitspraak doende. 

1 December 1952. - 2° kamer. - Voor
zittm·, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Anciaux Henr.y de Faveaux. 
- Gelijklttidende conclttsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Gilson de Rou
vreux en Delacroix. 

2e KAMER. - I December 1952 

VERKEER. - VONNIS GESTEUND HIEROP 
DAT, AAN EEN SPLITSING, TWEE GEDEELTEN VAN 
EEN OPENBARE WEG EENZELFDE WEG VORMEN. 
- VONNIS DAT DAARNA VASTSTELT DAT EEN 
VAN DIE GEDEELTEN DE VERLENGING IS, NIET 
VAN HET TWEEDE, MAAR VAN EEN ANDERE 
OPENBARE WEG. - TEGENSTRIJDIGE MOTIE
VEN. 

Is door tegenstrijdigheid aangetast, het 
vonnis dat ste·unt hierop dat, aan een 
splitsing, twee gedeelten van een open
bare weg eenzelfde openbare weg vor
men, en da.t nadien vaststelt dat een 
van die gedeelten de vei'lenging is, niet 
van het tweede gedeelte, maar van een 
anclere open bare weg. 

(SERCK, '1'. FRANQOIS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 April 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel; 

I. Voor zoveel de voorziening van Geor
ges Serck de tegen hem ingestelde pu
blieke vordering bedoelt : 

Overwegende dat, in zover zij betrek
king heeft op de vrijspraak van aanleg
ger ten aanzien van de te zijnen laste ge
legde inbreuk op artikel fll, 2°, van de 
Wegcode, de voorziening bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

Aangaande de veroordeling van aanleg
ger uit hoofcle van inbreuk op artikel 57, 
2°, van voormelde Code : 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Gronclwet en 57, 
2°, van het koninklijk besluit van 1 Fe
bruari 1934 houdende algemeen reglement 
op de verkeerspolitie, doordat het bestre
den vonnis de telastlegging bewezen ver
klaart ten opzichte van aanlegger Serck, 
en niet bewezen ten opzichte van ver
weerder Fran.;;ois, en aanlegger dienvol
gens veroordeelt om aan verweerder 
8.969 frank te betalen en zich onbevoegd 
verklaart om kennis te nemen van de bur
gerlijke vorderingen van aanlegsters, 
zulks om reden dat Serck, die nit de rich
ting Gent kwam, het gedeelte van de Zel
likse steenweg bereed waarop geen 
spoorlijnen zijn aangelegd; « dat op de 
Keizer Karellaan sporen liggen die op 
het door Serck bereclen gedeelte van de 
Zellikse steenweg voortlopen; dat die laan 
voorbij haar aansluiting met de Zellikse 
steenweg haar verlenging in bedoeld ge
deelte van genoemde steenweg heeft ll en 
dat « beide gedeelten van de Zellikse steen
weg de rechtstreekse verlenging en voort
zetting van elkaar zijn; dat vermits be
klaagde Serck en beklaagde Fran.;;ois op 
dezelfde openbare weg in tegenoverge
stelde richtingen reden, de weggebruiker 
Serck, die links wilde afslaan naar de 
Keizer Karellaan toe, de doorgang niet 
mocht afsnijden voor de weggebruiker 
Fran.;;ois die zijn weg vervolgde zonder 
af te slaan en zonder rijbewegingen nit 
te voeren ll; doordat het bestreden vonnis· 
dus achtereenvolgens verklaart dat het 
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gedeelte van de Zellikse steenweg waarop 
spoorlijnen liggen naar de Keizer Karel
laan voortloopt en dat zij door het niet 
van een spoorlijn voorziene gedeelte van 
de Zellikse steen"ieg voortloopt; door
dat de beslissing van de rechter over de 
grond dus op tegenstrijdige gronden rust : 

Overwegende dat het vonnis de veroor
deling van aanlegger steunt op de vast
stelling dat deze over dezelfde openbare 
weg als Rene .Fran(;ois reed; 

Overwegende echter dat het vonnis an
derzijds vaststelt dat het gedeelte van de 
Zellikse steenweg waarop aanlegger reed, 
de verlenging is, niet van het gedeelte 
van de door Fran(;ois gevolgde gelijkna
mige steenweg, maar van de Keizer Karel
laan; 

Dat het vonnis hetwelk alzo tegenstrij
dige gronden inhoudt niet met zodanige 
redenen is omkleed als bij artikel 97 van 
de Grondwet vereist is, en deze bepaling 
schenclt; 

II. Voor zoveel de voorziening van Geor
ges Serck de over de vordering van Rene 
Fran(;ois, burgerlijke partij, gewezen be
slissing bedoelt : 

Overwegende dat de verbreking van de 
veroordeling van Serck op de publieke 
vordering, de verbreking met zich brengt 
van de tegen hem over de vordering van 
de burgerlijke partij Rene Fran(;ois ge
wezen beslissing ; 

III. Voor zoveel de voorzieningen van 
de burgerlijke partijen, de naamloze ven
nootschap Julien Praet en co, en de ven
nootschap onder gemeenschappelijke naam 
Braun en Zonen, de over de publieke vor
dering jegens Rene Fran(;ois gewezen be
slissing bedoelen : 

Overwegende dat de voorzieningen de
zer burgerlijke partijen tegen de over die 
publieke vordering gewezen beslissing 
niet ontvankelijk zijn; 

IV. Voor zoveel de voorzieningen van 
de burgerlijke partijen, de naamloze ven
nootschap Julien Praet en co, en de ven
nootschap onder gemeenschappelijke naam 
Braun en Zonen, de over hun vorderin
gen tegen Rene Fran(;ois gewezen beslis
sing bedoelen : 

Overwegende dat aanlegsters tot sta
ving van hun voorzieningen hetzelfde mid
del voorbrengen als dat welk door Serck 
werd ingeroepen ter bestrijding van de 
beslissing gewezen over de tegen hem in
gestelde vordering ; 

Overwegende dat de correctionele recht
bank zich onbevoegd verklaart om ken
nis te nemen van de vorderingen van die 
burgerlijke partijen omdat Fran(;ois geen 
inbreuk op artikel 54 van de Wegcode 
heeft begaan, maar dat zij deze beslissing 
steunt op de tegenstrijdige vaststellingen 

waarop hierboven werd gewezen bij het 
onderzoek van het tot staving van Serck's 
voorziening voorgebrachte middel; 

Dat het vonnis aldus artikel 97 van de 
Grondwet schendt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch enkel in zover het 
uitspraak heeft geclaan over de publieke 
vordering tegen Serck ingesteld uit hoof
de van cle inbreuk op artikel 57, 2°, van 
de Wegcode, over de vordering van de 
burgerlijke partij Rene Fran(;ois en over 
de vorderingen van de . burgerlijke par
tijen, de naamloze vennootschap Julien 
Praet en co en de vennootschap onder ge
meenschaPJ:ielijke naam Braun en Zonen; 
verwerpt cle voorzieningen voor het ove
rige; •beveelt dat onderha vig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers 
van de Correctionele Rechtbank te Brus
sel en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt Rene 
Fran(;ois tot de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te NijYel, uitspraak doende in 
hoger beroep. 

1 December 1952. - 2" kamer. - Voor
zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggevet·, H. Anciaux Henry de Faveaux. 
- Gelijlcl~tidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, . eerste advocaat
generaal. - PleiteT, H. Van Ryn. 

2e KAMER.- I December 1952 

1° 1\UDDEJLEJN TOT VEJRBREJKING. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT EEN GEBREK 
AAN ANTWOORD OP DE CONCLUSIES AANVOERT. 
- GEEN GEMOTIVEERDE CONCLUSIES. - MID
DEL MIST IN FEITE. 

2° VOORZIEJNING IN VEJRBREJKING.
VONNIS VAN VEROORDELING TEGENOVER DE 
BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE PARTI.J BI.T 
VERSTEK GEWEZEN. - VOORZIENING DOOR 
DIE PARTIJ· GEDURENDE DE TERMIJN VAN VETI
ZET. - NIET ON'l'VANKELIJK. 

1° Mist feitelijlce grondslag, het middel 
dat het vonnis verwijt een bi.i oonclu
sies ingeroepen middel onbeantwoord te 
hebben gelaten, wanneer het blijlct noch 
uit de vaststellingen van het vonnis, 
noch uit enig stulc van de prooeduTe 
waarop het H of acht vermag te slaan, 
ilat gemotivee·rde oonclusies genomen 
werden. 

2° De b~trgerlijlc verantwoordeli,ilce parti.i 
die doo1· de oorrectionele rechtbanlc, in 
hoge1· beroep uitspraak iloende, bij ver
stelc weril veroordeeld, is niet ontvan
lcelijlc om zich b·innen de termijn van 
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venzet tegen die beslissing te voQr
zien (1). 

(TARLTON, T. CUMPS.) 

ARREST. 

HET HOl!,; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 Juni 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Brnssel; 

I. Over de voorziening van Tarlton als 
beklaagde : 

Over het rniddel : schending van arti
kel 97 van de Grondwet, do01·clat het be
streden vonnis geen antwoord verstrekt 
op de uitdrukkelijk in conclnsies inge
roepen middelen : 

Overwegende dat noch nit het bemreden 
vonnis, noch nit het proces-verbaal van 
cle terechtzitting, noch nit enig stnk van 
de rechtspleging waarop het Hof acht ver
mag te slaan blijkt clat aanlegger v66r 
de rechter in lwger beroep gernotiveerde 
conclnsies zou genornen hebben; 

Dat het midclel feitelijke gronclslag 
mist; 

II. Over <le voorziening van de naam
loze vennootschap Tarnloff'co, bnrgerlijke 
verantwoorclelijke partij : 

Overwegencle dat het vonnis van ver
oorcleling ten opzicllte van die partij bij 
verstek is gewezen geweest; dat de voor
ziening werd ingesteld op 30 .Tnni lS52, 
dit is in de loop van de tern:.lijn van ver
zet ; dat derhal ve de voorziening niet ont
vankelijk is ; 

III. Over de voorziening van de bnr
gerlijke partijen Tarlton en de naam
loze vennootschap « La Braban<;onne )) : 

Overwegencle clat aanleggers, als bnr
gerlijke partijen, geen ancler miclclel in
roepen clan clatgene welk op de door Tarl
ton als beklaagcle ingestelcle voorziening 
is onflerzocht geweest; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroorcleelt elk cler clrie aanleg
gers tot een clerde van de kosten; veroor
cleelt aanlegger Tarlton en de naamloze 
vennootschap << La Braban<;onne JJ als bnr
gerlijke partijen tot een enige vergoecling 
van 150 frank jegens verweerclers. 

1 December 1952. - 2e kamer. - Voor
z'itte1', H.· Wouters, voorzitter. - Ver-

~1) Verbr., 4 October 1948 (A?T. Verb?-., 
1948, blz. 469; Bull. en PAsrc., 1948, I, 541). 

(2) Verbr., 9 April 1951 (A1·r. Verb?·., 1951, 
blz. 445; Bull. en PAsrc., 1951, I, 526); LEs 
NovELLES, Cod.e de la ?'O·ute, n' 1581. Raadpl. 
eveneens verbr., 31 .Januari 1949 (Arr. VerbT., 
1949, blz. 81; Bull. en PAsrc., 1949, I, 89). 

(3) Verbr., 6 September 1951 (A1·1·. Verbr., 
1951, blz. 700; Bull. en PASIC., 1951, l, 802). 

slaggever, H. Gironl. - Gelijlcl-ltidende 
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termi
conrt, eerste aclvocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Goor (van de Balie bij het Hof 
van beroep te Brussel) en Delacroix. 

2" KAMER. - l December 1952 

1° VERKEEH. - VERBOD EEN YOERTUIG OP 
RAILS AA.N EEN HALTE YOOR Tit; R'I'EKEN. 

DRAAGWIJD'i'E. 

2° VEHKEER. - VoETGANGER. - OvER
STEKEN VAN DE RIJWEG. - VOORWAARDEN. 
- MEER BEPAALD AAN DE HALTE VAN EEN 
VOERTUIG OP RAILS. 

1 o W anneer een voeTtuig op rails zich 
aan een niet van een vltwhthenveZ voor
ziene halte bevinclt en wanneer het geen 
lange stilstand geldt, mag de bestttnr
der van een ander voe-rtn·ig slechts het 
voertu.ig op rails voo-rstelcen langs de 
kant waar het instappen of tt.itstappen 
van de 1·eizigers geschieclt 011 voor
waanle dat hij een vr-ije 1·wim-te van 
minstens 3 mete1· tu-ssen z·ijn voertttig 
en het voert·nig op m-ils lean la.ten (2) . 
(Wegcode, art. 39 en 40.) 

2° De voetganger die de r·ijweg van een 
openbare weg oversteelct, zelfs aan een 
halte van een tJoertttig op 1·ails, moet 
de 1··ijweg haalcs op de rijweg overste
lcen (3). (Wegcocle, art. 22, 3.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
T. STROOBANTS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 Juni 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Lnik; 

Over de eerste twee micldelen samen, 
het eerste : sc.!;lending van de artike
len 97 van de Gronclwet, 418 en 420 van 
het Strafwetboek, doorclat het bestreden 
vonnis zich ertoe beperkt de veroordeling 
nit hoofde van onvrijwillige verwonclin
gen te motiveren door de vaststelling van 
de overtrecling van artikel 39 van de Weg
code clan wanneer het het bestaan van 
die in brenk niet wettelijk rechtvaardigt; 

Integendeel is de verplichting van de voetgan
ger om de rijweg slechts over te steken zo hij 
het verkeer van de andere weggebruikers niet 
hindert, verplichting die eveneens door arti
kel 22, 3, van de "~N egcode is opgelegd, niet 
zonder beperking toepasselijk op de voetgan
ger die, aan de halte van een voertnig op 
rails, in dit voertuig wil in- of uitstappen. 
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het tweede : schending van de artike
len 97 van de Grondw'et en 39 van het 
lwninklijk besluit van 1 ]'ebruari 1934, 
!loordat het bestreden vonnis deze.inbreuk 
bewezen verklaart om reden dat beklaag
de Stroobants het tramrijtuig noch links 
noch recllts mocht voorbijsteken, dan 
wanneer het voorbijsteken slechts wette
lijk verboden is langs de kant waar het 
instappen of uitstapiJen !lE'r reizigers ge
Rcbiedt : 

Overwegende dat, blijl;:ens de vaststel
lingen van bet beroeDen vonnis en van de 
bestreden beslissing wellre bet bevestigt. 
beklaagde Stroobants die OlJ de openbare 
weg een personenauto bestuurde en lang:;; 
de kant reed waar aan een niet van een 
vluchtheuvel voorziene halte het instap
pen of uitstappen der reizigers geschiedt, 
links een voertuig op rails is voorbijge
stoken, dan wanneer het geen lange stil
stand gold en Stroobants geen vrije ruim
te van drie meter tussen zijn voertuig 
en l!et tramrijtuig had kunnen laten; 

Overwegende dat artikel 39 van de Weg
code in die omstandigheden Stroobants 
verplichtte zijn voertuig tot stiltstand te 
brengen; 

Dat de bestreden beslissing, door ge
volglijk te beslissen dat Stroobants bij 
fleze halte het voertuig op rails noch 
langs de linker-, noch Iangs de rechter
zijde mocht voorbijsteken, geen enkele 
wetsbepaling geschonden heeft; 

Dat beicle middelen naar recbt falen; 
Over het derde middel : schending van . 

de artikelen 97 van· de Grondwet, 22, 3, 
van het koninklijk besluit van 1 Februari 
1934, doordat het bestreden vonnis de 
gronden van de vrijspraa)r van Londot 
niet opgeeft, voor zoveel aan deze ten 
laste werd gelegd verzuimd te hebben 
de rijweg haaks over te steken : 

Overwegende dat beklaagde Londot ver
volgd werd om verzuimd te hebben de 
rijweg haaks 011 de wegas over te steken 
nadat hij er zich van vergewist had dat 
hij het verkeer van de andere weggebrui
kers niet kon hinderen ; 

Overwegende. dat, indien het bestreden 
vonnis vaststelt dat beklaagde het ver
keer van de andere weggebruikers niet 
kon hinderen, het nalaat de vrijspraak 
van Londot te motiveren, voor zoveel aan 
deze het daarvan onderscheiden feit was 
ten laste g·elegd de rijweg niet haaks op 
de wegas te zijn overgestoken; dat het 
vonnis te dezen opzichte het in het mid
del aangeduid artikel 97 van de Grondwet 
geschonden heeft; 

Overwegemle dat voor l!et overige, de 
substantiele of op straf van nietigheid 

(1) Raadpl. verbr., 23 Maart 1936 (Bull. en 
PAsrc., 1936, I, 199); 21 December 1937 (ibid., 

VERBR.,1953. - 12 

voorgeschreven recht~wormen wenlen na
geleefd en dat de uitgesproken straffen 
overeenkomstig de wet zijn ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, llocl! enkel in zover het be
klaagde Londot vrijspreekt van het feit 
nagelaten te hebben de rijweg haaks op 
de wegas over te stPken, en bet over de 
kosten van de publieke vordering nit
spraak doet; verwerpt dP voorziening voor 
het overige; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de Oorrectionele Rechtbank te Luik 
en dat melding er van zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; veroordeelt verweer
der Londot tot een zesde van de kosten 
en laat het overblijvende de Staat ten 
laste ; verwijst de aldus ber1erkte zaa"l;: 
naar de Correctionele Rechtbank te Hoei, 
nitspraak doende in hoger beroep. 

1 December 1952. - 2" kamer. - Yoor
z-itte1·, H. Wouters, voorzitter. - Yer
slaggeve1·, H. Giroul. - Gelijlcln'irlende 
conclns·ie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - l December 1952 
1° MIDDELEN TOT VERBREKING. -

S'l'RAFZAKEN. - VEROORDELING UI'f HOOFDE 
VAI'i VALSHEJD IN GESCHRIF'l'EN. - MIDDEL 
AFGELEID HIERUI'l' DA'l' DE TN DE 'l'ELASTLEG
GlNG BEDOELDE VALSE VERMELDING NIE'f VOOR
KOMT IN DE AK'I'E DIE BRWF.EllD WOHDT VALS 
TE 'ZUN. - ~IIDDEL DAT NIE'l' YOOR DE EER
S'l'E MAAL YOUR HE'l' HOF MAG WORDEN INGE
HOEPEN. 

2° GENEESKUNDE. - TANDHEELKUNDE. -
BEPALII\'GEN YAN ARTIKEL 1 VAN RET KONili'K
LI.JK BESLUIT VAN 1 JUNI 1934. - UI'l'VOE
RII\'GSMAA'l'BEGEL VAN DE WET VAN 12 l\'I:AAU'r 
1818. 

1° De we,qens valshei.d in f!eschTiften ver-
1Jolade venlachte is niet ont1Jnnlcelijlc 
om vooT de ee1·ste maal v66r het Hot 
nan te vom·en dat de in de telnstlef!ging 
omsch1·e1Jen valsheid niet voorlcomt in 
de Mete die beweeTd wordt va.ls te zijn. 

2° Artilcel 1 van het koninlclijlc besluit 
van 1 Jnni 1934 hondende 1·eglement op 
de beoefenin.IJ der tandheellcttnde is 
slechts een nitvoeri.ngsmaat1·e_qel van de 
wet van 12 .ilfna1·t 1818 en a1·tikel10 van 
hetzelfde beslu.it vanrdiat geen enkele 
niettwe st1·at ·wit, doch ve1·wijst naa1· de 
dom· gemelde wet op rle onwettirte tl.it
oefeninf! van rle rteneeslcu.nrle gestelrle 
stmffen (1). 

1937, I, 392); 18 September 1950 (Ar1·. T'e>·br., 
1951, blz. 1; Bull. en PASIC., 1951, I, 1). 

___ l--
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(JEURISSEN, T. NATIONAAL VERBOND 
VAN SOCIALIS'l'ISCHE MUTUALITEI'l'EN.) 

ARREST. 

HET .. HOE'; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 Juli 1952 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de over de publieke vordering ge
wezen beslissing : 

Over bet eerste middel : schending van 
de artikelen 9 en 97 van de Gronclwet 
193, 196, 197, 213 en 214 van het Strafwet~ 
boek, doordat het bestreden arrest, bij be
vestiging van de beslissing van de eerste 
rechter, de telastlegging aangehaald in 
littera A van de geclinginleidende dag
vaarcling bewezen verklaart welke luillt 
als volgt << met bedrieglijk opzet of met 
het oogmerk om te schaden valsheid in 
authentieke en openbare geschriften, in 
handels- of bankgeschriften of in private 
geschriften te hebben gepleegd, hetzij 
door valse handtekeningen, hetzij door 
namaking of vervalsing van geschriften 
of handtekeningen, hetzij door overeen
komsten, beschikkingen, verbintenissen 
of ontlastingen van schuld valselijk op te 
maken of door ze achteraf in de akten 
in te voegen, hetzij door toevoeging of 
vervalsing van beclingen, van verklarin
gen of van feiten, welke deze akten tot 
doel hadden op te nemen of vast te stel
len, wijl beklaagde op ten minste negen 
steekkaarten betreffende taridheelkundige . 
zorgen van het Nationaal fonds tegen 
ziekte en invaliditeit; onder meer op de 
steekkaarten opgemaakt ten name van 
Lucien Van uen Broeck, Adrienne Rossi
gnon, Hubert Vanrijkel, Firmin Bouvier 
en Jean Vanpee, valselijk heeft bevestigd 
dat hij voormelde personen behandeld 
heeft als wettelijk tot het uitoefenen van 
de tandheelkuncle gemachtigde praktize
rende, verbonden aan de vereniging zonde1" 
winstgevend doel << Institut de la Charite 
>> JVIa ternelle », en wijl hij, met hetzelfde 
bedrieglijk opzet of hetzelfcle oogmerk 
om te schaden van bewuste valse stukken 
g·ebruik heeft gemaakt, wetende dat zij 
vals waren >J, clan wanneer uit geen enkel 
element van het dossier en uit geen van 
de vorenbedoelde steekkaarten, welke in 
het ten laste van aanlegger aangelegd 
dossier berusten, blijkt dat het door hem 
afgeleverde attest luidde dat hij een 
<< wettelijk tot het uitoefenen van de 
tandheelkunde gemachtigde praktizeren
de »·was : 

Overwegende dat het middel waaraan 
een feitelijke bewering ten grondslag 
ligt, niet aan de rechter over de grond 
werd onderworpen; dat aanlegger niet 
ontvankelijk is om het v66r het Hof · aan 
te voeren; ' 

Ove1: het t~eede middel : schending van 
de art1kelen 1, 9, 29, 67, 78, 97 en 107 van 
de Grondwet, 1 en 10 van het koninklijk 

, besluit van 1 Juni 1934 houdende regle
ment op cle beoefening der tandheelkunde 
doordat, waar de onder littera 0 van d~ 
aanvankelijke dagvaarding aangehaalde 
telastlegging luidde als volgt : « de tand
heelkunde te hebben beoefend zonder hou
der te zijn van een der diploma's of van 
h~~ certificaat van vrijstelling, voorzien 
blJ artikel 1 van het koninklijk besluit 
v~!l 1 Juni 1934 », en ofschoon aanlegger 
blJ met redenen omklede conclusies ten 
stelligste de wettelijkheid van het konink
lijk besluit ~ran 1 Juni 1934 had betwist, 
onder meer m zover het in artikel 1 van 
~en f~it een inbreuk maakt waarop het 
m artrkel 10 de straf stelt, bet bestreden 
arres~ verklaard heeft dat het koninklijk 
beslmt van 1 Juni 19·34 wettelijk is en rlat 
de aangehaalde telastlegging gevolglijk be
wezen was, dan wanneer : a) een konink
lijk besluit geen inbreuk vermag in te 
stellen noch enige straf nit te vaardigen 
dan voor zoveel de wet krachtens welke 
het werd genomen, het bestaan van de in
brenk voorziet en zelf de ol) dusdanige 
i~breuk toepasselijke straf bel)aalt; b) ar
trkel . 1 van het koninklijk besluit van 
1 .Tuni 1934 een uitvoeringsmaatregel uit
maakt van de wet van 21 Mei 1929 op het 
toekennen der academische graden en het 
programma der universitaire examens 
bij welke wet volstrekt geen strafsancti~ 
wordt gesteld tegen diegenen die de be
roepen zouden uitoefenen of de ambten 
zouden bekleden waarvoor een academi
sche graad vereist is, zonder vooraf die 
graad te hebben behaald; c) artikel 1 
van het koninklijk besluit van 1 Juni 
1934 niet als de uitvoering van artikel 18 
van de wet van 12 JVIaart 1818 of van 
artikel 19 van dezelfde wet is te beschou
wen, aangezien deze voorheen vigerende 
wetsbepalingen, welke een beteugelend 
lrarakter hebben, op zich zelve volledig 
zijn, zonder dat een uitvoeringsmaatregel 
ervan nodig zij : 

Overwegende dat uit het bestreden ar
rest blijkt dat de tegen aanlegger behou
den telastleggingen B en 0, nit hoofde 
waarvan hij tot een enige straf van 
25 gulden of 53 frank boete veroordeeld 
wercl, erin bestaan gewoonlijk de genees
kunde uitgeoefend te hebben, in onderha
vig geval de tancllleelkunde, zonder hou
cler te zijn van het diploma of het certi
ficaat van vrijstelling, voorzien bij arti
kel 1 van het koninklijk besluit van 1 Ju
ni 1934; 

Overwegende dat in de inleiding van 
bewust koninklijk besluit uitdrukkelijk 
erop wordt gewezen dat er, ter uitvoering 
van de wetsbepalingen, zowel van de. wet 
van 12 Maart 1818 als van de wet van 
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21 Mei 1929 welke het opgeeft, client vast
gesteld welke de handelingen zijn die tot 
de tandheelkunde behoren, alsook dat de 
uitoefening hiervan client geregeld; 

Overwegende dat de wet van 12 Mei 
1818 aan de daartoe niet bevoegde perso
nen verbiedt om het even welk tak van 
de geneeskunde uit te oefenen, en dat in 
artikel 4 van die wet de tandheelkunde 
onder de tal;:ken van de geneeskunde ge
rangschikt wordt; 

Overwegende dat artikel 1 van het ko
ninklijk besluit van 1 .Juni 1934, zonder 
enige nieuwe inbreuk in te stellen, zich 
ertoe beperkt, ten aanzien van de tand
heelkunde en in overeenstemming met 
de· wet van 21 Mei 1929 op het toekennen 
van de universitaire graden, de vereisten 
te bepalen waarvan de wet van 12 Maart 
1818 in algemene bewoordingen het uitoe
fenen van de geneeskunde afhankelijk 
maakt; dat bewust artikel 1 dus een lou
tere uitvoeringsmaatregel van die wet 
uitmaakt; 

Overwegende dat artikel 10 van het ko
ninklijk besluit van 1 Juni 1934, hetwelk 
naar de bij de wet van 12 Maart 1818 ge
stelde straffen verwijst, geen enkele 
nieuwe straf heeft uitgevaardigd; 

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

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

II. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing gewezen over de 
vordering van de burgerlijke partijen, de 
« Vereniging van monel- en tandartsen 
van BelgH; ll en het << Verbond van socia
listische mutualiteiten ll : 

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

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

1 December 1952. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggever~ H. Anciaux Henry de Faveaux. 
- Gelijlcl·uirlende conclttsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - Pleitm·, H. della Faille 
d'Huysse. 

2" KAMER. - I December 1952 

GENEESKUNDE. - UITOEFENING. - BE
GRIP. 

H et onderzoelcen van zielcen en het stellen 
van een diagnose behoren tot de uitoe-

fening van de geneeslcunde (1). (Wet 
van 12 Maart 1818, art. 18.) 

(DES'J'REE, T. ORDE DER GENEESHEREN.) 

ARREST. 

, HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 Juni 1952 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet en, voor zo
veel als nodig, van artikel 18 van de wet 
van 12 Maart 1818, uitgelegd bij het enig 
artikel van de wet van 27 Maart 1853, 
doordat het bestreden arrest geen ant
woord verstrekt op de door aanlegger re
gelmatig genomen conclusies waarbij deze 
staande hield dat hij geen diagnose had 
gesteld, geen behandeling had toegepast, 
hetgeen een tussenkomst met betrekking 
tot een ziek orgaan insluit, en, ten slotte, 
dat c1e door hem beoefende chiro-practijk, 
bestaande in een eenvouc1ige massage van 
de wervellwlom. tot bevordering van de 
algeinene gezondheidstoestand, niet als 
een uitoefening van de geneeskunde valt 
te beschouwen : 

Overwegemle dat het bestreden arrest 
onder meer verklaart · zich te gedragen 
naar de motieven van de eerste rechter, 
<< welke hier voor herhaald gehouden 
worden Jl; 

Overwegende dat door bedoelde motie
''en wordt vastgesteld dat aanlegger door 
verscheidene zieken geraadpleegd werd 
en dat hij ze onderzocht heeft; dat aan
legger, na onderzoek en diagnose, zonder 
aanduic1ingen of bevelen van een genees
heer, gtewoonlijk tot een massage over
ging; 

Overwegemle dat het bestreden arrest, 
door die beschouwingen van de eerste 
rechter waaraan het zich gedraagt, een 
gepast antwoord op de door aanlegger in 
hoger beroep genomen conclusies heeft 
verstrekt; 

Overwegende voor het overige dat ten 
aanzien van de publieke vorderine;. de 
substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de uitgesproken veroorde
lingen overeenkomstig de wet zijn; 

Overwegende, ten aanzien van de door 
de burgerlijke partij ingestelde vorde
ring, dat aanlegger geen bijzonder middel 
inroept en dat het Hof er ambtshalve 
geen opwerpt ; 

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

1 December 1952. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver-

(1) Verbr., 26 Maart 1928 (Bull. en PAsrc., 
1928, I, 125). 
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.f'Jlnggever, H. Gil·oul. - Gelijkl·uidende 
condnsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Ple-i
ter, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - I December 1952 
1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 

STRAFZAKEN. - POLITIERECH'l'ER BIJ WELKE 
REGELMATIG EEN GECONTRA VEN'l'IONALISEERD 
W ANBEDRIJF DOOR DJo; RAADKAMER AANHANGIG 
WERD GEMAAKT, - BIGSCHIKKING DIE BOVEN
DIEN EEN INBREUK OP DE WEGCODE TEN LASTE 
VAN DEZEL~'DE VERDACHTE LEG'l', - LAATSTE 
INBREUK DIE EEN BESTANDDEEL VAN EEN NlET 
GECONTRAVEN'l'IONALISEERD WANBEDHIJF VAN 
ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN UITMAAK'f. -
0NDEELRAARHEID VAN DIE MISDRIJVEN. - 0N
BEVOEGDHEID VAN DE POLITIERECHTER. 

2° VERKNOCHTHEID.- S'l'RAFZAKEN. -
VERDAOHTEN DIE WE~iENS VEHHCHILLENDE 

:i\flSDRIJVEN DOOR DE RAADKAMEH NAAR DE 
POLI'l'IEREOHTER WERDEN VERWEZEN. - EEN 
ENKELE BESCHIKKING. - lMPLICIETE VAST
RTELLING VAN EEN VERBANO VAN YERKNOCH'l'
HICTD TUSSEN DE iVIISDRI.:fVEN. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
STRAFZAKEN, - EEN ENKELE BESCHIKRlNG 
VAN' DE RAADKAMER DIE TWEE VERDACHTEN 
NAAR DE POLITlERECH'l'ER YERWIJST. -Po
Lrl'IERECHTER DIE VAN DE '!'EN LASTE VAN DE 

EERS'l'E VERDACH'l'E GELEGDE MlSDRIJVEN GEEN 
KENNIS MAG NEMEN. - TEN LASTE VAN DE 
TWEEDE VERDACH'l'E GELEGDE MISDIUJVEN 
WELKE 'l'OT DE BEVOEGDHEID VAN DE POLITIE
RECH'l'ER BEHOREN. - DOOR DE RAADKA:i\lER 
IMPLICIET V ASTGESTELDE VERKNOCHTHEID 
TUSSEN DE MISDRIJVEN, - POLI'l'IERECH'fER 
VOOR RET GEHEEL ONBEVOEGD. 

1° W nnneer de 1·actdlcnrner een verdnchte 
nnnr de politie1·echtm· heeft verwezen 
we_qens een 1vnnbedri.if vnn onvrijwU
lige verwonclinuen, wnarvoo1· zij ver
zachtende ornstnndiuheclen heeft nange
nornen, en wegens een inbrenlc OJ) de 
Wegcode, rnoet de politierechter zich 

.onbevoeud verklwren incUen de tweede 
inbreulc een bestnnddeel nitrnnalct van 
een ande1· wnnbeu1·i,if van onvrijwilli,qe 
ve·rwondinuen, dnn da.tuene dnt gecon
trnventionnlisee1'd went. en indien cr 
t·ussen cUe nan de veninchte ten laste 
gelegue rnisdrijven ondeelbnarhei£1 be
stant (1). 

2° Wanneer, doo1· een zelfde beschiklcinu, 

(1) Over de gevallen van ondeelbaarheid 
tussen verschillende misdrijven,· zie de nota 
onderaan verbr., 7 Februari 1944 (Bull, en 
PASIC., 1944, I, 182 en 183\. 

(2) en (3) Zie verbr., 27 November 1950 en 
22 .Tanuari 1951 (Arr. Ve1·b1·., 1951, blz, 136 
en 267; B"ll. en PASIC., 1951, I, 173 en 319); 

cle rnadk((.me·r t·wee verdachten wegen.\ 
·verschillende 1nisclrijven naar de pol1· 
tie1·echte1· heeft verwezen, stelt zij irn' 
pliciet een band van verlcnochtheicl tul!
sen d·ie misdr-ifven vast (2), 

3° W nnnem· de l'~tadlcarne·r een verdachte, 
naa-r ttfj politie-rechte1· heeft verwezen 
wegens lvet·schillende -m·&sd·rijven wnar
van die ·~·ecb.tm· ueen l"enn·is mag nern.en 
om flat zelcere onder hen niet tot zij n 
be1;oe[Jclheid belw-ren en 011Hlnt nlle on
cle1·lin{l ondeelbaa-r z·i:in, en wanneer 
doo·r flezelfde besch-ilclcing de l'aaclka
·me·r een t-weeue ''l.,enlachte nan1· dezelfc/.e 
politie1·echter heett 1•erwezen, nld-u.s ·i·m
pUciet het besta.nn 1'nststellen(l va.n een 
'l:e·rban£1 ·rnn 1jer7mwchtheid tu.ssen de 
nwn beiue veTclnchten ten lnste uelegae 
rnisd1·ijven, is de polit-ierechter onbe
voeufl o·m lcenn-i.s te nemen zelts van d-e 
ten laste van ae tweede venlachte ,qe
legcle misd!"ij'Ven, hoe·wel ueze. atzon
deTli:i 7c beschonwfl, tot z·ijn lJe1;oegd
hei £l behm·en (8). 

(PllOOUHEUH DES KONINGS TE AARLEN, 
'!', KRIIGR.) 

AHllEST. 

HET HOF; - Gelet op het verzoek 
tot regeling van rechtsgebied, op 28 Juni 
1952 ingediend door de procureur des Ko
nings bij de Rechtbank van eerste aan
leg te Am· len; 

Overwegencle dat, bij beschikking van 
29 Februari 1952, de Raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Am·len, 
mits aanneming van verzachtende om
stancligheden, Joseph Krier en Orner Stei
ver naar de bevoegde rechtbank van po· 
litie heeft Yerwezen nit hoofde van, te Hn
lanzy, op 14 Noyember 1951, bij gebrek 
aan '~'ooruitzicht of aan voorzorg, docl1 
zonder het inzicht om de persoon van een 
ander aan te randen, onvrijwillig slagC'n 
of verwondingen aan Gaspard Speth te 
hebben toC'gebracht; 

Dat dezelfde beschikking· bovendien tl'n 
laste van Joseph Krier en Orner SteivPr, 
alsmede Yan voornoemde Gaspard Speth, 
telastleggingen aanstipte van inbreuken 
op cle politie van het verkeer en van open
bare dronkenschap, welke onder de lle
voegdheill van cle rechtbank van politie 
vielen; 

Overwegende clat de ambtenaar van het 
ovenbaar ministerie bij de Rechtbank van 

5 Februari 1951 (B1tll. en PASIC., 1951, I, 366); 
3 November 1952, zie hager, blz, 116; B"ll. en 
PASIC,, 1953, I, 127), alsmede de nota onderaan 
verbr., 7 Februari 1944 (meer in het bijzonder 
B"ll. en PASIC., 1944, I, 185); vergeL het vol
gend arrest. 
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Politie te :Messancy Jqseph Krier, Orner 
Steiver en Gaspard Speth heeft doen dag
vaarden uit hoofde van de altius in be
wuste beschikking aangeduide telastleg-
ginge'n; · 

Overwegen<le dat, bij vonnis van 
21 Maart 1952, de Rechtbank van politic 
te Messancy zich onbevoegd verklaard 
heeft, na te hebben vastgesteld dat uit de 
elementen van de zaak bleek dat de aan 
Joseph Krier ten laste geleg<le feiten 
'' het gebrek aan vooruitzicht of aan voor
zorg waaruit de door Steiver ondergane 
slagen en verwondingen zijn gevolgd >> 
schenen uit te maken, er boven<lien op 
wijzend dat, bij ontstentenis van een 
beschikking van de raadkamer waarbij 
te dezen aanzien verzachtende omstan
digheden werden aangenomen, de in
brenk niet onder haar bevoegdheid viel 
en dat een goede rechtsbedeling vereiste 
dat over <<de aan beklaagden ten Jas
te gelegde feiten », wegens hun samen
hang, tezelfdertijd door een zelfde ge
recht uitspraak zdu worden gedaan; 

Overwegendedat de Correctionele Recht
bank te Aarlen, op het door het openbaar 
ministerie op 28 Maart 1952 ingestelde ho
ger beroep, de ondeelbaarheid van de aan 
Krier ten Iaste gelegde feiten inroepende, 
alsmede de omstandigheid dat zij metter
daad tot de door Steiver geleden slagen 
en verwondingen aanleiding gegeven had
den, om gelijksoortige redenen het vonnis 
van de rechtbank van politie bevestigd 
heeft; 

Overwegende dat de beschikking van 
de Raadkamer van de Hechtbank van eer
Rte aanleg te Aarlen van 2!1 Februari 1952 
en het vonnis van de in hoger beroep 
recht sprekende Correctionele Rechtbank 
te Aarl<~n van 11 Juni 1952 in kracht van 
gewijsde zijn gegaan en dat uit ~un on
derlinge strijdigheid een gesclnl van 
rechtsgebied is ontstaan, hetwelk de loop 
van het recht belemmert; 

Overwegende dat de rechter oyer de 
grond op geldige wijze erop heeft kunnen 
wijzen dat de v·66r hem ten Jaste van 
Krier aanhangige inbreuk op de Wegcode 
niet enkel een bestanddeel uitmaakte van 
de inbreuk van het toebrengen door on
voorzichtigheid van verwondingen aan 
Speth, - welke inbreuk bij hem regelma
tig annhangig werd gemaakt door de be
schikking van de i'aadkamer waarbij dien" 
aangaande uitdrukkelijk verzachtende 
omstandigheden waren voorzien ~, maar 
dat bewuste inbreuk tevens, ware zij be
wezen, een element van een wanbedrijf 
van onvrijwillige verwondingen aan Om:r 
Steiver zou uitmaken, inbrenk welke m 
bewuste beschikking niet was aangeduid 
en welke derhalve niet gecontraventio
naliseerd was ; 

Dat bij ontstentenis van een beschik
king van de raadkamer, houdende vast-

stelling van het bestaa'n van verzachtende 
omstandigheden wat laatstbedoelde in
brenk betreft, cle Rechtbank van politie 
te 1\llessancy en de Correctionele Recht
bank te Aarlen, in hoger beroep, niet be
voegd waren om uitspraak te doen over 
die onderscheiden feiten, waaromtrent 
was vastgesteld dat zij een ondeelbaar 
gelwel uitmaakten; 

Overwegende dat de vervolgingen inge
steld tegen Joseph Krier en die welke. 
ten -Iaste van Omer Steiver en Gaspard 
Speth, bij de rechter over de grond re
gelmatig' aanhangig werden gemaakt het 
voorwerp zijn geweest van een zelfde be
slissing van <le raadkamer welke aan de 
rechter over cle grond tegelijk de eerst- en 
<1e laatstvermelde heeft onderworpen; 
dat, vennits de titel waardoor de aan
hangigmaking bij de rechter van politie 
gesclliedde enig was, deze rechter, even
als de rechter in hoger beroep, door te 
verklaren dat de aan de drie beklaagden 
toegerekende telastleggingen onderling 
samenhangend waren, louter het bestaan 
van een verband van samenhang waarop 
<le raarlkamer reeds had gewezen beves
tjgd hebben; 

Overwegende dat uit de overgelegcle 
stukken scllijnt te blijken dat alle telast
Ieggingen, tegen de tezamen in een zelfde 
reehtspleging in aanmerking genomen 
drie besehuldigden, samenhangend zijn; 

Om die redenen, het rechtsgebied regP
lencle, vernietigt de besehikking van de 
Raaclkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Aarlen, behalve voor zoveel 
zij .beslist clat het wanbeclrijf van het 
cloor onvoorzichtigheid toebrengen van 
verwondingen aan Gaspard Speth, het
welk ten Iaste van .Joseph Krier en OmPr 
Steiver ge1egc1 wercl, om wille van de 
verzachtende omstancligheden, enkel tot 
llet toepassPn van een politiestraf aanlei
ding kan geven; beveelt dat onderhavig 
arrest zal worden overgeschreven in dt• 
registers van de Rechtbank van eerstP 
aanleg te Aarlen en dat melding er van_ 
zal gemaakt worden op cle kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslisRing; ver
wijst cle aldus beperkte zaak naar de 
Haa<lkamer van de Rechtbank van eer
ste nanleg te Neufchateau. 

1 December 1952. - 2• kamer. - Voor
zitte·r, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slay,Qever, H. van Beirs. - GeU.ilclltiden
(le concZ.usie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste aclvocaat-generaal. 

2• KAMER. - I December 1952 
BEVOEGDHEJID EN AANLEG. - STRAF

ZAKEN. - POLI'l'IEREOHTER BIJ WELKE EEN 
AAN EEN VERDAOH'l'E -TOEGEREKEND GEOONTRA-
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VENTIONALISEERD WANBEDRIJF VAN ONYRIJ
WILLIGE VERWONDINGEN REGELMATIG DOOR DE 
RAADKAMER AANHANGIG WERD GEMAAKT. -
DAGVAARDING DOOR DE OFFICIER VAN HET 
OPENBAAR MINIS'l'EHIE VAN DEZELFDE VER
DACHTE UIT HOOFDE VAN EEN INBHEUK OP DE 
WEGCODE. - TEVENS DAGYAARDING AAN EEN 
TWEEDE YERDACH1'E UI'l' HOOFDE Y AN EEN IN
BREUK OP DEZELFDE CODE. - LAA'l'S'l'E IN
BREUK DIE EEN BESTANDDEEL UITMAAKT YAN 
EEN 'l'OT DE BE\'OEGDHEID VAN DE CORREC1'I0-
NELE RECII'l'BANK BEHOBEND W ANBEDRIJ~' 
llA'l' BIJ DEZE NOG NIE'f AANHANGIG WERD GE
JI£AAKT. - PoLITIERECHTEH BLIJFT BEYOEGD 
OM KENNIS TE NEMEN YAN DE EERS'rE TWEE 
MISDRIJYEN, 'zELFS ZO ZIJ MET IJE1' DERDE 
VERKNOOH'l' SOHIJNEN TE ZIJN. 

W1mneer de 1·aadlcamer, bij nanneming 
van verzachtende omstancligheclen, een 
verdachte wegens onm·ijwUlige verwon
dingen naar rle poUtie1·echter heett ver
wezen en wannem· de o jficie1· van het 
openbaa1· ministede bovend·ien die ver
dachte ·nit hootde van een inbTenlc op 
de Wegcode heett gecla,qvaard, blijft de ' 
politie1·echte1· bevoegd om van die twee , 
m·iscl1·ijven lcennis te nemen, niettegen
staande tevens, door een dngvaarding 
van de ojficie1· van het openbaar minis
te·rie betelcend aan een cmcle1·e verdach
te, de lcennis van een inbre~tlc op de 
W egcode ten laste van clie tweede ver
clachte aan cle poliUm·echte1· werd op
oed·ragen, inb1·eu./c 1lie aan zijn bevoegd
heicl ontsnapt omdat z·ij in wedcelijlc
lwid een bestandcleel van een tot de be
voegdheid van cle correct'ionele 1·echt- · 
bank behorencl wanbed1·i.if qtitmaalct, 
en nietter)enstawncle er tnssen de aan · 
be·icle verdachten toe[Jerelcencle miscl'!'ij
ven verlcnochtheicl lean bestaan (1). 

(PROOUREUR DES KONIIiGS TE LUIK, 
T. OUYPERS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden · 
vonnis, op 3 April 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank ' 
te Luik; : 

Voor zoveel de voorziening gericht is l 
tegen de beslissing gewezen over de tegen ' 
verweerders ingestelde publieke vorde- : 
ring: : 

Over het enig micldel : schending van ' 
de artikelen 4 en 5 van de wet van 4 Oc- !. 

tober 1867, doordat de in hoger beroep: 
recht sprekende correctionele rechtbank 
zich onbevoegd heeft verklaard om ken
nis te nemen van de gecontraventionali
seerde feiten welke aan Cuypers en Van 
Poppel werden toegerekend om reden van 
de samenhang tussen bedoelde feiten en 
de aan Marcel Fromont ten laste gelegde 
feiten welke, niet gecontraventionaliseerd 

zijnde, niet geldig bij haar aanhangig wa
ren gemaakt geweest : 

Overwegende dat indien de in huger be
roep uitspraak duende rechtbank, waal'
aan tegelijk waren onderworpen een ver
volging ten laste van Marcel Fromont nit 
hoofde van overtreding van artikel 12 van 
het koninklijk besluit van 1 Februari 
1934, waaruit een niet gecontraventiona
liseerd wanbedrijf van onvrijwillige toe
brenging van vei-wondingen was ontstaan 
en eell vervolging ten laste van Cuypers 
en Van Poppel nit hoofde van een gecon 
traventionaliseerd wanbedrijf van onvrij
willige toebrenging van verwonclingen en 
inbreuk op de Wegcode, zich ten aanzien 
van eerstvermelde vervolging onbevoegd 
verklaard heeft, zij er zich niet van 
mocht onthouden uitspraak te doen over 
de tweede welke binnen de grenzen harer 
bevoegdheid valt bijaldien zij ook op een 
Verbnnd van samenhang tussen al de ver
volgingen zou wijzen; 

Overwegende dat, door zich onbevoegd 
te ve1~laren met betrekking tot de aan 
Cuypers en Van Popvel ten laste gelegde 
inbreuken, de correctionele rechtbank 
de in het middel aangecluide wetsbepalin
gen heeft geschonclen; 

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

tegen de beslissing gewezen over de door 
Cuypers en Van Poppel als burgerlijke 
partijen ingestelcle vordering; 

Overwegende dat de vordering van het 
openbaar min.isterie niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestreclen 
vonnis, cloch enkel in zover de correc
tionele rechtbank, over de publieke vor
dering uitspraak doencle, zich onbevoegd 
verklaanl heeft ten aanzien van de tegen 
Cuypers en Van Poppel ingesvannen ver
volging; verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt clat onderhavig aq-est zal 
worden overgeschreven in de registers van 
de Correciuonele Rechtbank te Luik en 
clat melaing er van zal gemaakt worden 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; verwijst cle aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank te 
Hoei, uitspraak cloende in hoger beroep; 
veroordeelt verweerder tot de helft van 
de kosten terwijl de weclerhelft ten laste 
van de Staat blijft; 

1 December 1952. - 2• !ramer. - Voor
zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Demoulin. - Gelijlcl·uidende 

(1) Verbr., 22 .Januari 1951 (A1'1'. Verbr., 
1951, blz. 267; Bull. en PASIC., 1951, I, 319); 
3 November 1952 (zie hager, blz. 118; Bull. en 
PASIC., 1953, I, 129) ; vergel. het voorgaand 
arrest. 
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conclu,sie, H. Raoul Hayoit de .Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2c KAMER. - 1 December 1952 
1o RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
~ STRAFZAKEN. ~ WIJZIGING VAN DE QUALI
FICA'fiE; VAN HE'l' AAN DE VERDACH'l'E TEN 
LAS'l'E GELEGD FEIT. ~ VERDACHTE DIE OVER 
DIE NIEUWE QUALIFICA'l'IE HEEF'l' GECONCLU
DEERD. ~ GEEN SCHENDING YAN DE RECH'l'EN 
VAN DE VERDEDIGING. 

2o VERKEER. ~ WEGCODE, ARTIKEL 42. ~ 
TOEPASSING OP DE BES'l'UURDER VAN EEN 
YOJ,R'l'UIG ANDER DAN EEN MO'l'OR\"OERTUIG. 
~ W E'l'TELLTICHEID. 

30 VERKEER. ~ WEGCODE, AR'l'IKEL 42. ~ 
GESLICE?'l' YOER'l'UIG. ~ DA'l' ZICH ONA~'IIAN
KELLJK YOOR'l'BEWEEG'l' EN RECII'l'STREEKS BE
STUUHD WORD'!'. ~ TOEPASSING VAN ARTI

KEL 42. 
4o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 

ARRESTEN. ~ STRAFZAKEN. ~ IN CON
CLUSlES VOORGEDHAGEN VERWEERMIDDEL. 
DAT, INGEVOLEGE EEN VAS'l'S'l'ELLING YAN DE 
RECH'l'EH, ZONDER VOORWEHP WORDT. ~ 
GEEN VEHPLICHTING HE'!' 'l'E BEAN'l'WOORDEN. 

1 o Schendt de 1·echten van de verdediging 
n'iet het vonnis dat de verdachte ·we
uen,; het feU waarvoor h'ij ve1·volgd 
wordt •vemorcleelt, doch na tD'if~irtin,Q 
11wn !le door rle ee,rste rechte1· aangeno
men q,naUji,cntie, wanneer de •veTdnchte 
O'ver rUe nienwe qualificatie heett gecon
cl,udeerd (1). 

2o ArtiJcel 42 va,n de Wegcode is toepasse
Ujk n'iet alleen op de bestmtrder van 
eeu motoPvoertuiu, cloch op ellce be
stu 11 rrler vnn een nan de W egcode on
deriNJ'rpen '!:Oe1'tltig. 

3o De 1·echter 'iS or niet toe geho!tden een 
in condnsies V001'fJCrlTagen venueermid
cle/, te benntwom·clen, ~uanneer, in.qevolge 
een Htststelling vnn het vonnis, clat 
rnirldel ii:Onder 'UOOI"We'I"P 1DOnlt (2). 

(LE·JEUNE.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; ~ Gelet op het bestrede~ 
vonnis, op 29 Mei 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Reclltbank 
te Verviers · 

Over het ~erste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 42 van 

· het algemeen reglement op de verkeerspo-

(1) Verbr., 13 Januari 1930 (Bull. en PAsrc., 
1930, I, 62). 

(2} Verbr., 17 Januari 1952 (An·. Ye,,b,·., 
1952, blz. 245; Bull. en PASIC., 1952, I, 272). 

litie (koninklijk besluit van 1 Februari 
1934), 145, 153, 159, 163, 176, Hl(l en 191 van 
het Wetboek van strafvordering, eerste 
onderdeel, doordat het bestreden vonnis, 
uitspraak behorende te doen over de te
lastlegging van « bestuurder van een mo
torvoertuig en gebruiker van de openbare 
weg zijnde, nagelaten te hebben voortdu
rend van zijn snelheid meester te blij
ven ll, die telastlegging behandeld heeft 
alsof het de telastlegging gold van zulks 
verzuimd te llebben, bestuurder zijnde 
van enigerhande voertuig hoegenaamd, 
zonder overigens beklaagde van die 
wijziging van qualificatie te hebben ver
wittigd, tweede onderdeel, doordat de 
rechtbank, bij welke conclusies werden 
genomen waarbij aanlegger deed gelden 
dat de tegen hem op grond van artikel 42 
van het reglement op de verkeerspolitie 
ingebrachte telastlegging niet in aanmer
king kon genomen worden wegens de 
omstandigheid dat, op het ogenblik van 
de feiten, zijn vrachtwagen zich door 
zijn eigen mechanische voortstuwingsin
richting niet meer kon voortbewegen, niet
temin die telastlegging als bewezen heeft 
aangenomen om reden dat « artikel 42 van 
het reglement op de verkeerspolitie op el
ke bestuurder van een voertuig van toe
passing is en dus een zeer ruime draag
wijdte heeft )), dan wanneer, hoe ruim be
doelcle draagwijdte ook moge wezen, voor
melde bepaling slechts kan worden toege
past op de bestuurder van. een tuig waar
van de voortbewingssnelheid door die be· 
stuurder zelf wordt geregeld, en niet 
op een tuig waaraan slechts de rol 
van een aanllangwagen is toebedeeld en 
waarvan de snelheid bijgevolg door de 
bestuurder van het slepende tuig wordt 
geregeld : 

Overwegeude dat aanlegger niet aan
voert dat de rechter in hoger beroep een 
ander feit a ls bewezen zou aangenomen 
hebben dan dat hetwelk het voorwerp van 
de dagvaarding uitmaakte, maar enkel 
dat hij de !]Ualificatie van bewust feit 
gewijzigd ht>t>ft; 

Overwegende da t aanlegger in zijn vo6r 
de rechter in hager beroep genomen con
clusies, staande heeft gehouden dat de 
door hem bestuurde vrachtwagen onvoor
zien was van een mechanische voortstu
wingsinrichting en dat het besturen van 
zodanig voertuig niet onder toepassing 
van artikel 42 van de Wegcocle valt; dat 
aanlegger, doordat hij, ten aanzien van de 
alclns gewijzigde qualificatie van het hem 
aangerekende feit, vrijwillig zijn ver
weermiddel heeft voorgedragen, geen 
grief kan vinden in de omstandigheid dat 
dergelijke wijziging door de rechter te 
zijner kennis niet werd gebracht; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del niet kan worden aangenomen; 
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Overwegende dat het vonnis aanlegger 
verwijt de snellleid van zijn voertuig niet 
te hebben geregeld zoals bij artikel 42 
van de Wegcode is voorgescllreven, <loch 
niet toen bewust voertuig voortgesleept 
werd <loch wel toen het, tengevolge van 
de brenk van de koppeling niet meer ge
sleept wordende, zich omifhankelijk en 
door aanlegger bestuurd op de openbare 
weg voortbewoog ; 

Dat het tweede onderdeel van llet mid
del feitelijke grondslag mist; 
· Over het tweede middel : scllencling 

van artikel 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden vonnis llet door beklaagde 
voorgebracllte verweermiddel niet heeft 
beantwoord, hetwelk was afgeleid llieruit 
<< dat l:lij niet kon voorzien dat het touw 
waardoor llij met het aan Pirard toebe
horende slel)encle voertuig was verbonclen 
zou kunnen losraken, lletgeen in zijnen 
hoofde een toeval en ee.n overmacht uit
maakt, dit wil zeggen, een gebenrtenis 
welke hij normaal niet kon voorzien >>, 
dan wanneer de rechter ertoe gehouden is 
de gronden van zijn beslissing kenbaar 
te maken ten aanzien van elk verweer
midrlel : 

Overwegende dat blijkens het OJ> het 
tweede onderdeel van het eerste middel 
verstrekte antwoord de ten laste van 
aanlegger aangenomen font erin niet be
staat dat hij niet zou hebben voorzien dat 
de koppeling tussen zijn voertuig en het 
slepend voertuig zou losgeraken, maar 
dat, naclat die brenk zich hacl voorge
daan, hij artikel 42 van de W egcotle niet 
heeft nag·eleefd; dat vermits die vaststel
ling aan de in het middel gemaakte ge
volgtrekking lwar voorwerp ontneemt, de 
rechter over de grontl cleze niet meer be
lloefde te beantwoorden; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden· 

Over bet clercle micldel : schencling van 
cle artikelen 97 van de Gronclwet, 418 en 
420 van het Strafwetboek en 1382 tot 1384 
van het Burgerlijk Wetboek, cloordat, 
kennis behorende te nemen van de con
clusies, waarbij beklaagde Lejeune tegen 
de telastlegging opkwam en onder meer 
beweercle dat « geen gebrek aan vooruit
zicht of voorzorg te zijnen laste kon be
llouden blijven, dat het aan degene OD wie 
de leicling van de sleel)voertuigen berust 
behoort na te gaan of de sleep op zulke 
wijze samengesteld is dat de gesleel)te 
voertuigen niet uit de goede richting lo
pen, dat de oorzaak van cle verwonrlingen 
alleen aan Pirm·d's schuld te wijten is en 
dat cle enige sclmld welke aan beklaagde 
Lejeune zou kunnen worden toegeschreven 
is dat hij de bewaker van een door een 
gebrek aangetaste zaak was, dat zulks 
onder toepassing valt van artikel 1384 van 
het Burgerlijk Wetboek, welk artikel in 

zake niet zou kunnen gelden », de recllt
bank de kwestieuze telastlegging aangc
nomen lleeft zonder deze evenwel in de 
termen van de wet vast te stellen (ver
mits de overweging die aanvangt met de 
woorden « cle tegen beklaagde Pirard .als 
bewezen nangenomen telastleggingen ... >> 
en eindigt « nan beide bovengemelde per
sonen >> enkel ten bewijze van de schuld 
van beklangcle Pirard dienen moet, noch 
trouwens te wijzen op enige persoonlijke 
handeling van beklaagde welke tot toe
passing van de artikelen 418 en 420 van 
het Strafwetboek zou kunnen leiden : 

Overwegende dat nan aanlegger een en
kele straf van 50 frank gelclboete bij het 
bestreclen vonnis wercl ·ol)gelegd nit 
hoofde van het overtreden van de artike
len 418 en 420 van het Strafwetboek aan 
de ene zijde, en aan de andere zijde, van 
artikel 42 van de Wegcode; dat cle straf 
gerechtvaardigcl zijncle voor zoveel zij 
op het in laatstgemelde bepaling omschre
ven misdrijf slaat, het middel, hetwelk 
aileen op het eerste misclri.if betrekking 
lweft, al ware bet ook gegroml, niet ont
vankelijk, is ; 

En overwegende dat de substantHHe of 
op straf van nietigbeid voorgeschreven 
recbtsvormen werden nageleefd en dat cle 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

1 December 1952. - 2ekamer. - VoO'r
zitter. H. Wouters, voorzitter. - Ve1'
sla,_rmever, H. Ancianx Henry de Faveaux. 

Geli.ild·n-idencle conclu,sie, H. Raoul 
Hayoit de Termiconrt, eerste advocaat-
genel'ftal. Plei.ter, H. Demeur. 

2e KAMER. 1 December 1952 

1° DOTTANEN EN ACCJ.JNZEN. - ON
wg-r'l'ELux VERYOER VAN KOOPWAREN IliNNEN 
DE TOLRRING. - VERBEDRDYERI<LARING VAN 
RET TO'l' SLUIKERI,T GEBBUIK'l' VOERTUIG. -
DOOR DE \VE'J' llEYOLEN VERBEURDV];RICLA

RING. 

2° DOUANJDN EN ACCIJNZEN. - Br,r
zoNDERE AANGIFU; VOOR DE STA'flR'l'IE.K. ~

WET VAN 31 DECEMBER 1947. AR'L'IKEL 5. -
AANGIF'l'E NIET YETIEIS'l' IN GmvAL VAN YKR
voEB.. ZONDEH IN- OF FITrOER VAN ICOOP'''Alllf.:\1 

BlNNEN DE TOLKRING. 

3° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE, -
DOUANEN EN ACCI.TNZEN. - ARREST VAN VEH
OORDELING. - VOORZIENING DOOR HE'l' BE
STUUR. - BESLISSING SLECH'l'S ONWET'l'E
LT.TK IN ZOVER ZIJ WEIGERT EEN VERBEUIW
VERKLARING TE BEVELEi'\. - TO'l' DIT Plli'\T 
BEPERK'l'E VERBREKING. 
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4° VERWIJZING NA VERBREKING. ---'
STRAFZAKEN. ·- DISPOSITIEF VAN VEROOR
DELING VERBROKEN OMDAT HET FElT GEEN 
STRAFBAAR MISDRIJF KAN UITMAKEN. 
VERBREKING ZONDER VERWIJZING. 

1° In geval van wanbedrijf van vervoer 
van lwopwaren binnen de tollcring, zon
der geldige besoheiden, moet de ver·
beurdverlclaring van het tot sluikerij 
gebrnikt voe·rt·wig bevolen worden (1). 
(Wet van 6 April 1843, art. 23 en 25.) 

2° De bijzondere aangifte voM de statis
tiek, voorzien door at·tUcel 5 van de wet 
van 31 December 1947 inzalce do1tanen 
en aooijnzen, wordt niet vere·ist in 
geval van onwettelijk vervoe1· van 
lcoopwaren binnen de tolkring, zonder· 
dat er in- of 1titvoer· .bestaat (2). 

3° W anneer, doo1· een voo1·ziening van het 
bestmw, het d·ispositief van een arrest 
van veroordeUn,q betreffende de vorde
ring van dit best·1Mtr aan het H of wm·dt 
bestreden en wanneer· dit dispositief 
sleehts onwetteUjlc is in zover het wei
gert een ver·beurdverlclaring u:it te spre
lcen, zijn cle vet·breking en de verwij
ziny tot dat punt beperkt (3). 

4° lVanneer·, in strafzalcen, het Hot een 
dispositief van veroo1·aeling verbr·eekt 
omdat het aangenomen feit geen st·raf
baar misflr-ijf ttitmaalct, gesohiedt de 
verbr·eking zonde·r verwijzing (4). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER YAN FINANCIEN, 

T. MERTENS.) 

ARREST. 

HE'J' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 Juli 1.952 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 23 en 25 van de wet van 
6 Augustus 1843 en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest onwettelijk 
heeft geweigerd de automobielen Peu
geot en Chevrolet, welke tot het vervoe
ren van de koopwaar hadden gediend, 
verbeurd te verklaren; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 

(1) Verbr., 16 Februari 1937 (BLtll. en PAsrc., 
1937, I, 58) ; 2 October 1950 (A1'1'. T' e1·b•·., 1951, 
blz. 35; Bull. en PAsrc., 1951, I, 39), alsmede 
bet hiernavolgend arrest. 

Uitzonderlijk wordt de verbeurdverklaring 
niet uitgesproken wanneer het tot sluikerij ge
bruikt voertuig aan een derde toebehoort en 
dat gebruik ervan werd gemaakt in zulkda
nige omstandigheden dat dit ten opzichte van 
de eigenaar een geval van overmacht uit
maakt (verbr., 22 September 1947, Arr. Ve1·b•·., 
1947, biz. 281; Bull. en PAsrc., 1947, I, 368, en 
de nota, biz. 369) of dat de eigenaar in een 
onoverwinnelijke dwaling verkeerd heeft 

na de feiten van de subsidiaire telastleg
ging bewezen te hebben verklaard, ver
weerders uit hoofde van het · onwettelijk 
vervoer van koffie binnen de tolkring ver
oordeelt; clat het zich ervan onthoudt 
de in beslag genomen automobielen ver
beurd te verklaren om reden dat « die 
maatr~gel niet mag worden gehandhaafd; 
dat artikel 23 van de wet van 6 April 1843 
beperkenderwijze de gevallen opsomt 
waarin de vervoermidclelen dienen te wor
clen verbeurd verklaard; dat de aan het 
hof onderworpen omstancligheden welke 
zich ten deze hebben voorgeclaan buiten 
die opsomming vallen, aangezien het wan
bedrijf vastgestelcl werd geruime tijcl 
voordat beklaagden een douanepost had
den bereikt alwaar cle vervoerde koop
waar hacl behm·en te worden aangege
ven JJ; 

Overwegende dat het arrest, door zich 
in dier voege nit te drukken, feiteli.ik de 
mening is toegeclaan dat beide automobie
len tot het onwettelijk vervoer van kof
fie gediend hebben, doch dat geen ver
beurdverklaring kan worden uitgespro
ken omdat er geen bedrog door verberging 
van de koopwaar of onvolledige aangifte 
aan een douanepost gepleegd werd ; 

Overwegende dat, naar Iuid van arti
kel 25 van cle wet van 6 April 1843, cle 
artikelen 19, 22 en 23 van toepassing zijn 
op het in omloop zijn van koopwaar wel
ke zonder bescheiden binnen de tolkring 
wordt vervoerd; 

Dat daaruit volgt dat het bestretlen ar
rest, waar het wegens onwettelijk ver
voer zoncler geldige bescheiden van koffie 
binnen de tolkring een veroorcleling heeft 
uitgesproken, Iuidens cle artikelen 23 en 
25 van de wet van (i April 1843 de voer
tuigen welke tot het vervoer hadden ge
<liend verbeurd had moeten verklaren; 
dat het arrest, wijl het zich er van heeft 
onthouclen zulks te doen, de in het middel 
aang-eduide wetsbepalingen geschonden 
heeft; 

Over het micldel van ambtswege : scherr
cling van artikel 5 van de wet van 31. De-· 
cember 1947 betreffencle de douanen en 

(verbr., 23 Januari 1950, Arr. T'erbr., 1950, 
biz. 323; Bttll. en PAsrc., 1950, I, 348). 

(2) Verbr., 9 Januari 1950 (Arr. T'erbr., 
1950, biz. 280; Bull. en PASIC., 1950, I, 299), 
alsmede het hiernavolgend arrest. 

(3) Zie verbr., 15 October 1951 (A,.,-_ T'e,-b,·., 
1952, biz. 70; Bull. en PAsrc., 1952, I, 75), en 
de nota 2 onder verbr., 7 April 1952 (Bull. en 
PAsrc., 1952, I, 510). Verge!. het hiernavolgend 
arrest, gewezen in een zaak waarin het dispo
sitief betreffende de geldboete, d.i. een hoofd
straf, eveneens onwettelijk was. 

(4) Verbr., 7 April 1952 (Arr. T'e,-b,·., 1952, 
biz. 440; Bull. en PAsrc., 1952, I, 508). 
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accijnzen, cloordat het bestreden arrest 
een veroordeling wegens inbreuk op de 
voorschriften in zake statistiek heeft uit
gesproken : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
tegen Oswald Mertens enkel de subsi
diaire telastlegging van onwettelijk ver
voer van koffie binnen de tolkring voor 
bewezen houdt ; 

Overwegende dat artikel 5 van de wet 
van 31 December 1947 de artikelen 7 tot 
13 van de wet van 31 December 1925 in
trekt en enkel bij in- of uitvoer van koop
waar een bijzondere aangifte voor de sta
tistiek vereist; dat dienvolgens het be
streden arrest, vermits het de hoofdte
lastlegging van bedrieglijke uitvoer van 
koffie niet als bewezen aannam, geen ver
oonleling mocht uitspreken uit hoofde 
van het niet naleven van de voorschrif
ten in zake statistiek; dat daaruit volgt 
dat het de in het middel aangeduide wets
bepaling geschonden heeft; 

Overwegende, voor het overige, dat de 
snbstanW!le of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de op de vordering der ad
ministratie uitgesproken veroordelingen 
wettelijk zijn; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest voor zoveel het verweer
ders Oswald Mertens, als beklaagde, en 
Mathias Mertens, als burgerlijk verant
woordelijk, hoofdelijk tot een geldboete 
van 500 frank veroordeeld heeft uit hoof
de van het niet nakomen van de voor
schriften in zake statistiek; zegt dat er 
dienaangaancle geen aanleiding is tot 
verwijzing; verbreekt daarenboven het 
bestreden anest voor zoveel het over het 
verzoek om verbeurdverklaring van de 
automobielen Peugeot en Chevrolet uit
spraak heeft gedaan en gelast de terug
gave van die voertuigen; zegt dat onder
havig· arrest zal worden overgeschreven 
in de registers van het Hof van beroep 
te Luik en dat melding er van zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietig!le beslissing; verwerpt de 
voorziening· voor het overige ; veroordeelt 
verweerders tot twee derde van <le kosten, 
laat het overblijvende de Staat ten laste; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

1 December 1952. - 2e kamer. - Voor
.zittm·, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Giroul. - Gelijlclttidende 
concl!tsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
teT, H. Depresseux (van de Balie bij het 
Hof van beroep te Luik). 

2e KAMER.- I December 1952 

1° DOUANEN EN AOOIJNZEN. - ON
WETTELIJK VERVOER VAN KOOPWAR]JN BINNEN 
DE 'l'OLKRING. - VORDERING VAN HE'f BE
S'l'UUR. - TOEPASSELIJKE STRAFFEN. 

2° DOUANEN EN AOOIJNZEN. - BI.J
ZONDERE AANGIF'l'E YOOR DE STA'l'ISTIEK. -
WET VAN 31 DECEMBER 1947, ARTIKEL 5. -
AANGIF'l'E NIET VJDREIS'l' IN GEV AL VAN VER
VOER ZONDER IN- OF UI'l'I'OER VAN KOOPWAREN 
BINNEN DE ~'OLKRING. 

3° VERBREJ.HNG. - DRAAGWIJD'l'E. -
DOUANEN EN ACCIJNZEN. - J\tlE'l' GELDBOE'l'E 
EN BIJKO~fENDIC S'l'RAFFEN BE'l'EUGELDE lN
BREUK, - VooRZlENING DOOR HET BES'l'UUR. 
- VERBREKING OMDAT DE RECH'l'ER GEEN 
GELDJlOE'l'E HEEFT UITGESPROKEN. - VER
JlREKING VAN GEHEEL DE JlESLISSING. 

1° H et wanbedrijf van vervoer van koop
waren b'innen de tollc1'·ing, zonder gel
dige bescheiden, is, op de V01'de·Ping van 
het bestuu.r, met gelclboete en met ver
beu.rclve1'7cla'l"in.IJ van de lcoopwaren 
st·rafbaa·r (1), onve·rminclenl, in voorko
rnenrl geval, !ze veroo1·rZeling tot rle ont
dolcen rechten. (Wet van 6 April 1846, 
art. 23 en 25.) 

2° De bijzonde1·e doo1· artilcel 5 van de 
wet vnn 31 Decembe1· 1947 inznke dotta
nen en accijnzen voorziene nangifte 
vooT d.e 8tatisUek wonlt niet ve1·eist 
in · geval van onwetteli.jk ve1·voer va.n 
lcoopwaren binnen de tolkring, zonder 
clat er in- of ·uitvoer bestaat (2). 

3° lV annee1· cle inb-renlc op rle wetten be
treffende cle rZo·u.anen en accijnzen met 
rJelclboete en met b'ijkomende st1·ajjen 
8fnLfbant· is en wc1nnee1·, op de vom·
z·ien-ing vnn het bestnnr, het a1·rest van 
veroonleling wonlt verb1'oken omdat 
het geen geldboete heett ~t.itgesp1·olcen, 
st-relct ae verb1·eking zich tot het geheel 
clispositief van het cwrest ·wit (3). 

(BELGISCHE STAA'l', MINISTER VAN FlNANCIEN, 
'l'. KRANTZ.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 Juli 1952 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat de voorziening van de 
aclministratie van financien (douanen en 
accijnzen) beperkt is tot het gedeelte van 
het dispositief waarbij over de tegen Oy-

(1) Zie, wat betreft de verbeurdverklaring, 
het voorgaand arresL en de nota 1. 

(2) Zie het voorgaand arrest en de nota 2. 
(3) Vergel. het voorgaand arrest en de 

nota 3. 
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rille Ki'antz ingestelde vervolging uit
spraak wordt gedaan; 

I. In zover het arrest verweerder van 
de telastlegging van bedrieglijk invoer 
van een personenautomobiel vrijspreekt : 

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

II. In zover het arrest verweerder we
gens het onwettelijk vervoer van koop
waar veroordeelt : 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 177, 230 van de wet van 
2() Augustus 1826, 19, 22, 23, 25 van de wet 
van 6 April 1843, 97 van de Grondwet, 
van de wet van 8 i\1ei 1924 over de in
voerrechten, van de wet van 31 December 
1925 en van het koninklijk besluit van 
3 April 1926 betreffende de statistiekrech
ten, doordat het bestreden arrest, waar 
het ten laste van Cyrille Krantz !let op 
23 :Maart 1948 begane feit van onwette
lijk vervoer van koopwaar, binnen de tol
kring, voor vaststaand heeft gehouden, 
nagelaten lleeft voornoemde beklaagde te 
veroordelen a) tot het betalen van de 
geldboete van 93.500 frank, b) tot de ver
beurdverklaring van de personenautomo
biel, c) tot de geldboete van 50 frank we
gens !let ontduiken van het statistiek
recllt, dan wanneer bij toepassing van de 
bovenaangeduide wetsbepalingen die ver
oordelingen dienden uitgesproken te wor
den: 

Overwegemle dat llet bestreden arrest, 
het ·vonnis van de correctionele rechtbank 
hervormend op llet aileen door de admi
nistratie ingestelde hoger beroep, in 
zover llet Cyrille Krantz van rechtsver
volging had ontslagen, vastgesteld heeft 
dat clie beklaagde binnen de tolkring ge
reden heeft met een personenauto van 
Duitse herlwmst, welke niet door geldige 
bescheiden gedekt was, en dat bedoelde 
wagen een koopwaar uitmaakte; dat het 
arrest de beklaagde uit dien hoofde tot 
het betalen nm de ontdoken invoerrech
ten, van de verwijlinteresten en tot de 
kosten van beide aanleggers veroordeeld 
heeft; 

Overwegende dat artilrel 25 van de wet 
van 6 April 1843, artikelen 19, 22 en 23 
van dezelfde wet, waarbij bedrieglijke in
voer strafbaar wordt gesteld, toepasselijk · 
maakt op het wanbedrijf van het vervoer 
van koopwaar binnen de tolkring zon
der geldige bescheiden; dat artikel 22 
bepaalt dat in de bij artikel 19 omschre
ven gevallen, de koopwaar in beslag ge
nomen en verbeurd verklaard wordt en 
dat op de overtreders een geldboete wordt 
toegepast, gelijk, al naar het geval, aan 
het tienvoud van de ontdoken rechten of 

aan !let dubbel van de waarde der koop
waar· 

ove'rwegende dat door na te laten de 
koopwaar verbeurd te verklaren en een 
geldboete uit te spreken, gelijk, naar het 
geval, aan het tienvoudige van de outdo
ken rechten of aan het dubbel van de 
waarde der koopwaar, het arrest die 
wetsbepalingen geschonden heeft; 

Dat de eerste twee onderdelen van het 
middel gegrond zijn; 

Overwegende dat de in de dagvaarding 
alsmede in het middel vermelde artike
len 7 tot 13 van de wet van 31 December 
1925 ingetrokken werden door artikel 5 
van de wet van 31 December 1947 welke 
op 1 Januari 1948 in werking is getreden; 
dat de door laatstvermelde bepaling ter 
zake van statistiek voorgeschreven aan
gifte, betrekking heeft op het in- en uit
voeren van koopwaar ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
ten laste van Krantz enkel het onwette
lijk vervoer van koopwaar in de onvri:fe 
tolkring heeft aangenomen, terwijl het de 
hoofdtelastlegging van bedrieglijke invoer 
van die koopwaar heeft verworpen, welke 
telastlegging alleen de toepassing van de 
voorschriften ter zake van statistiek had 
kunnen rechtvaardigen; 

Dat het derde onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest voor zoveel het uitspraak 
heeft gedaan over de subsidiaire telast
legging van onwettelijk vervoer van 
koopwaar binnen de tolkring, welke tegen 
Cyrille Krantz werd ingebracht; verwerpt 
de voorziening voor het overige; beveelt 
dat onderhavig arrest zal worden overge
schreven in de registers van het Hof van 
beroep te Luik en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; veroor
deelt verweerder tot de helft van de kos
ten, de wederhelft ten laste blijvende van 
de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

1 December 1952. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Giroul. - Gelijlclttidende 
conclu.sie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER.- I December 1952 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
TERM!Jl'i. - 8'rRAFZAKEN. - ARREST VAN 

DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGS'.rELLING. -
DA'l' EEN HOGER BEROEP 'l'EGEN EEN VONNIS 
VAN DE CORRECTIONELE RECH'l'BANK W AARBI,J 
DE INOBSERVA'l'IES'rELLING VAN EEN BEKLAAG
DE GEWEIGERD WORDT ALS TE LAA'l' INGES1'ELD 
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AFWIJST. - VoOHZIENING VOOH DE EIND
BESLlSSING. - 0NON'l'I'ANKEL!JK. 

IS niet _ontvanlcelijk, de voorziening, v66r 
het etndan:est, tegen een arrest van de 
lcame1· van inbeschuldigingstelling dat 
als ~~ laat ingesteld een hager beroep 
afwt]st tegen een vonnis van de correc
Uonele rechtbank waarbij de inobser
vatiestelling van de belclaagde in een 
f!Sychi'!'trische nfdeling van een stmt
mstelltng wordt geweigerd (1). 

(LOUIS, T. OBOZE.) 

AlUtEST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 Juli 1952 door de Kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof van 
beroep te Brussel g·ewezen ; 

Overwegende dat het arrest zich er toe 
beperkt het hoger beroep te laat inge
steld, en deswege niet ontvankelijk te ver
klaren hetwelk gericht was tegen de be
slissing van de correctionele rechtbank 
waarbij de inobservatiestelling van aan
legger in een psychiatrische afdeling van 
een strafinstelling geweigerd werd; 

Overwegende dat die beslissing, welke 
niet over een betwisting omtrent de be
voegdheid werd gewezen, geen eindbeslis
sing is in de zin van artikel 416 van het 
W etboek van strafvordering ; 

Waaruit v.Q.!gt clat de voorziening niet 
ontvankelijk is ; · 

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

1 December 1952. - 2" kamer. - Voor
zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Ver
.slnggever, H. Gil·ouL - Gelijlcluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. ---,--- I December 1952 

VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOlVIST ONTSTAAN). -
STRAFZAKEN. - BURGEHLIJKE VORDERING. 
- VEROORDELING VAN EEN BEKLAAGDE TOT 
HESTEL VAN EEN DOOR DE BURGERL!JKE PAB
TIJ ONDERGANE SCHADE. CONOLUSIES 
WAARBI.J HET BESTAAN VAN EEN OORZAKELIJK 
VERBAND 'fUSSEN HET MISDRIJF EN DE SCHADE 
BETWIST WORDT. - NIET BEANTWOORDE 
OONOLUSIES. - 0NWE'l'TELIJKE BESLISSING. 

Wnnneer, bij gemotivem·de concl~tsies, de 

(1) Vergel. verbr ., 8 October 1951 (Arr. 
Ve1'b1•., 1952, blz. 49; B1tll. en PASIC., 1952, 
I. 52) 

(2) Verbr., 22 Juli 1949 (Arr. Ye1·br., 1949, 

belclnagde het bestnnn van een OOi'ZCL
lceliflc ver_ban~ tussen het dOOi' hem ge
JJ.l~egd 11H_s.dnJf en de doo1· de burger
h) lee parttJ (tnngevoe·rde schade betwist, 
n~ng de rechtm· hem n·iet tot herstel vnn 
dw sphade ve·rooTdelen .<:onder het voor
gesteld ve·r·weennifldel te benntwoo·r
den (2). 

' 
! (MONK, T. DASOO'l'TE.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet up het bestreden 
vonnis, op 12 .Tuli 1952 in hoger beroep 
g,ewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Bergen; 

Overwegende dat bij dit ·vonnis aileen 
over cle burgerlijke belangen wordt uit
gesproken; 

Over het enig midel : schendin"' van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1'382 en 
1383, van het Burgerlijk Wetboek, doordat 
het bestreden vonnis a an verweerder bur
gerlijke partij, een vergoeding lleeft toe
gekend voor de schade welke hij nit oor
zaak van het stilliggen van zijn vracht
auto zou ondergaan hebben, zonder ant
woord te verstrekken op regelmatig v66r 
de correctionele rechtbank genomen con
clusies waarbij aanlegger staande had 
gehouden dat die oorzaak van schade of
wei onbestaande ofwel vreemcl aan het 
litigieus ongevai was : 

Overwegende dat aunlegger bij zijn con
clusies had doen gelden dat de burgerlijke 
partij het gerech t misleid had door voor 
te houden dat haar voertuig ter oorzake 
van het ongeval geruime tijd stil gelegen 
had; dat « dit stilliggen, indien zulks het 
geval was geweest, het gevolg was van 
een hetzij niet bestaande, hetzij aan het 
litigieus ongeval niet te wijten verwrin
ging van het chassis )) ; dat aanlegger sub
sidiair verzocht dat een cleslnmdig onder
zoek zou worden gelast ten eincle uit te 
maken welke de schadelijke gevolgen van 
het ongeval waren en hoe lang het voer
tuig in verband nwt de daaraan wegens 
het ongeval te verrichten herstelling had 
moeten stilliggen; 

Overwegende dat het bestreclen vonnis 
zich ertoe beperkt de vergoecling te bepa· 
len welke aan de burgerlijke partij toe
komt tot herstel van de schade wel
ke zij ter oorzake van het stilliggen van 
haar vrachtauto heeft ondergaan, zon
der antwoord te verstrekken op aan
leggers conclusies omtrent het afwezen 
van verband van oorzaak tot gevolg tuR-

blz. 493; Bnll. en P ASIC., 1949, I, 565) ; zie 
eveneeus de nota 2 onderaan verbr ., 13 Fe
bruari 1950 (A,.,·. Ye1'b1·., 1950, blz. 400; Bnll. 
en PAS! C., 1950, I, 596). 
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·sen bet litigiens ongeval en ltet stilliggen 
van bet voertuig ; 

Dat bet vonnis derhalve te dien rranzien 
niet met reclenen is omkleed en artikel 97 
van de Grondwet geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt bet bestre
den vonnis voor zoveel ltet uitspraak 
heeft geclaan over de eis tot schacleloos
stelling voor het stilliggen van het voer
tuig, en over de kosten; beveelt dat on
·derhavig arrest zal worden overgeschre
ven in de registers van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Bergen en dat melding 
er van zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Charleroi. 

1 December 1952. - 2e kamer. - Voor
zittet·, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slnggever, H. Anciaux Henry de Faveaux. 
- Gelijlcl1tidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. 

2e KAMER.- 1 December 1952 
REDENEN VAN DE Y.ONNISSEN EN 

ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - CONCLU
SIES VAN DE REKLAAGDE. - DIE ZICH ERTOE 
REPERKEN AAN 'l'E VOEREN DAT IIE'l' MISDRIJF 
NIET REWEZEN IS EN DAT DE EERS'l'E RECH'l'ER 
UITSLUI'l'END OP EEN FEITELIJK ELEMENT GE
S'l'EUND HEEF'l'. - ARRES'l' DAT VASTSTELT 
DA'l' HE'l' REWI.TS VAN RET MISDRI.:rF UI'l' 
HE'l' ONDERZOEK VOOR HET HOF VAN REROEP 
IS GERLEKEN. ~ PASSEND AN'l'WOORD. 

Dp de conclll.sies van de belcla(t{!de rlie 
zioh et·toe bepet-Tcen, zonder enige toe
lichUng, aan te voeren dat het misdrijf 
n·iet bewezen is en dat de eerste reohter 
op een enkel feitelijlc element, de ver
lclaring van een medebelclaagde, heeft 
f!CSte·tmd, antwoot·dt het an·est op pas-
8ende wiize door va.st te stellen .drtt het 
bewijs vcm het misdrijf ltit het ter te
reohtzitting van het hof van bemep ge
dane onderzoelc is geblelcen (1). 

(MARK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet up bet bestreden 
arest, op 3 Septembei· 1952 door· bet Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 

(1) Verbr., 29 October 1951 en 25 Februari 
1952 (A1'1', Ve1·br.; 1952, biz. 96 en 330; Bull. 
en PAsrc., 1952, I, 103 en 377); 3 November 
1952; Bull. en PASIC., 1953, I, 119). 

artikel 10 van de wet van 17 April 1878 
bevattende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van rechtspleging in strafzaken, 
gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 
19 Juli 1934, doordat aanlegger, van 
vreemde nationaliteit, ten onrechte v66r 
de Belgische strafgerechten werd vervolgd 
wegens een in het 3°' van artikel 6 van 
voormelde wet omschreven wanbedrijf, 
hetwelk, naar wordt voorgegeven, buiten 
's Rijks grondgebied gepleegd werd, en 
inzonderheid deswege op 1 Maart 1952 on
der bevel tot aanhouding werd geplaatst, 
dan wanneer de vervolging werd ingesteld 
zonder dat het officieel bericht voorzien 
bij de in het middel aangeduide wetsbe
paling, vooraf door de vreemde overheid 
aan de Belgische overheid werd gegeven, 
daar een na de eerste vervolgingsdaad 
verzonden officieel bericht als onbestaan
!le dient te worden geacht : 

Overwegende dat het middel er toe 
strekt de publieke vordering nietig en 
niet ontvankelijk te doen verklaren welke 
werd ingesteld tegen aanlegger die op 
1 Maart 1952 onder bevel tot aanhouding 
werd geplaatst, dan. wanneer bet van de 
vreemde overheid uitgaande officieel be
richt slechts op 24 iVIei 1952 was ingeko
men; 

Overwegemle dat, naar uit bet bestre
den arrest blijkt, aanlegger veroordeeld 
werd >vegens inbreuken op de artike
len 177 en 214 van bet Strafwetboek wel
ke voor een deel in het gerechtelijk 
arrondissement Brussel, en voor een deel 
in Frankrijk en in Nederland gepleegd 
werden en dat nit hoofde van die mis
drijven een enkele straf werd toegepast; 

Overwegende dat, ook al ware het, mid
del, hetwelk enkel op de in het bui
tenland gepleegde feiten betrekking heeft, 
gegrond, de uitgesproken straf niettemin 
gerechtvaardigd blijft voor zoveel zij op 
de in het gerechtelijk arrondissement 
Brussel gepleegde feiten betrekking heeft; 

Dat derhalve bij toepassing van de ar
tikelen 411 en 414 van het Wetboek van 
strafvordering het middel niet ontvanke
lijk is; 

OVer het tweecte middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest zich ertoe beperkt heeft 
te verklaren dat << de door de eerste rech
ter vaststaaml verklaarde feiten, ook door 
het v66r het bof verrichte onderzoek als 
vaststaand gebleken zijn ll, dan wan
neer aanlegger in zijn v66r het hof van 
beroep regelmatig genomen conclusies het 
hof verzocht te willen vaststellen dat er 
geen materieel bewijs van het hem 
aangewreven misdrijf voorhande]'l was en 
dat de eerste rechter ten onrechte uit
sluitend op de verklaring van een enkele 
medebeklaagde had gesteund, en dan 
wanneer het arrest, door in dit opzicht 
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op de conclusies van aanlegger geen ant
woord te verstrekken, niet overeenkom
stig het door de Grondwet vereiste met 
redenen is omkleed ; -

Overwegende dat de door aanlegger 
v66r bet hof van beroep genomen con
clusies zich ertoe beperken in algemene 
termen het voorhanden zijn van een ma
terieel bewijs van de hem verweten mis
drijven te betwisten en te verklaren, zon
der enige toelichting daarbij te verschaf
fen, dat het beroepen vonnis om die mis
drijven bewezen te verklaren uitsluitend 
op de door een enkele medebeklaagde af
gelegde verklaring had gesteund; 

Overwegende dat, in zover aanleggers 
conclusies zich ertoe beperkten, zonder 
enige toelichting te verschaffen, het voor
handen zijn van een materieel bewijs 
van de hem verweten misclrijven te be
twisten, het arrest ze op gepaste wijze 
heeft beantwoord door vast te stellen dat 
het ter terechtzitting van bet hof van be
roep gedane onderzoek het bestaan van de 
misdrijven bewezen had ; 

Overwegende dat, daar het arrest niet 
naar de beweegredenen van de eerste 
recllter verwijst, doch op al de elementen 
uit het v66r het hof verrichte onderzoek 
steunt, de critiek, welke door het mid
del tegen het beroepen vonnis wordt ge
richt, zonder voorwerp is; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Overwegende dat de substantH\le of op 
straf ,tan nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de beslis
sing overeenkomstig de wet is; 

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

1 December 1952. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Anciaux Henry de Faveaux. 
- Gelijlclnidende concltts·ie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - Pleiter, H. Ansiaux. · 

2" KAMER. - I December 1952 
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 

ARRESTEN. - J\IIILITIE. - DIENST
PLICH'l'IGE DIE ZIOH ERTOE BEPERK1' IN ZIJN 
AKTE VAN BEROEP STAANDE TE HOUDEN DAT 
ZIJN BROEDERS EN ZUSTERS HUN MOEDER
WEDUWE NIET GELDELI.JK KUNNEN BIJSTAAN. 
- BESLISSING VAN DE HOGE MILITIERAAD 
DIE VASTSTELT DAT HET -AANGEVOERDE BE-

(1) Raadpl. verbr., 17 SepLember 1951 (.Arr. 
Verbr., 1952, biz. 6; Bull. en PASIC., 1952, 
I, 6, kol. 2) ; verge!. het arrest van dezelfde 
datum (A•·•·. Vm·b•·., 1952, biz. 6; Bull. en 

DRIJFSINKOMEN VAN DE DIENSTPLICH1'IGE NIET 
ONMISBAAR IS VOOR HET ONDERHOUD VAN DE 
MOEDER-WEDUWE. - PASSEND AN'£WOORD. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - MILI'l'IE. - OVERLEGGEN 
DOOR DE DIENS'£PLICHTIGE, VOOR DE HOGE 
MILITIERAAD, VAN EEN DOOR EEN NOTARIS AF: 
GELEVERD ATl'ES'l'. - DIENS1'PLICH'l'IGE DIE 
UIT HET A'l"£ES'l' GEEN ,JURIDISCH GEVOLG 
HEEF'l' AFGELEID. HOGE MILITIERAAJ} 
NIET ER1'0E ITEHOUDEN HE'l' ATI'EST TE BE
ANTWOORDEN. 

1 o Beantwoordt op passencle wijze de 
doot· cle clienstplicht-ige in zijn akte van 
bet·oep tegen een besliss·ing ·van fle mili
tiet·aad ingeroepen feiteli;ilce bewering, 
naa,t· l·uicl waarvan zijn broefle1·s en ztts
ters httn moede,·-wed'ltwe n·iet geldelijlc 
k·ltnnen bijstaan, fle beslissing van de 
hoge milit-iemacl flie vaststelt cla.t het 
aangevoet·fle bedrijfsinlcomen van de 
cl·ienstplichtige niet onmisbaat· is voor 
het onclerhottd van zijn moeder-wedtt
we (1). 

2° De hoge rnilit·iet·aacl ·is er n-iet toe ge
honden de ,-eaen te doen lcennen waat·
om hij een dom· een notwl"is aan de 
dienstplicht-ige afgeleve·rd en doo1· deze 
overgelegd attest niet in acht neerrit, 
wanneet· nit geen enlcel stu.k blijlct dat 
de dienstplichtige uit het nttest enig 
ju.ddisch gevolg heett ctfgeleicl (2) . 

(COLPI:N.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 12 Juli 1952 door de hoge 
militieraad gewezen ; 

Over het enig midclel : schending van 
de artikelen H7 van cle Grondwet, en 38, 
paragraaf 4 van de wet betreffende de 
dienstplicht del. 15 .Juni 1951, doordat de 
bestreclen beslissing niet met redenen is 
omkleed omdat zij het in de akte van 
beroep ui.teengezette middel niet beant
woordt, naar luid waarvan de broe
ders en zusters van aanlegger gehuwd zijn 
en niet in staat zijn om hun 61 jaar oude 
moeder-weduwe geldelijk bij te staan, die 
om in haar onderhoud te voorzien over 
geen andere middelen dan aanleggers be
drijfsinkomen beschikt, en omdat zij 
geen antwoonl verstrekt op het door aan
legger v66r · de hoge militieraad voorge
bracht attest van notaris Adam te Per
wez: 

Overwegende dat, in zijn akte van be-

PAsrc., 1952, I, 6, kol. 1), alsmede het hierna
volgend arrest. 

(2) Raadpl. verbr., 8 Maart 1951 (A1-r. 
Verb1·., 1951, biz. 388; Bull. en PASIC., 1951, 
I, 459). 
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roep, aanlegger zich er toe beperkte te 
beweren dat, daar zi.jn broeders en zus
ters, gehuwd zijn en niet in staat om zijn 
moeder-weduwe bij te staan, hij als enige 
kostwinner van dec~:e laatste overbleef; 

Overwegende dat, door vast te stellen 
dat << het aangevoerde bedrijfsinkomen 
van aanlegger niet onmisbaar is voor het 
onderhoud van zijn moeder-weduwe ll, lle 
bestreden beslissing aanlegge'l'S feitelijke 
bewering tegenspreekt en dus gemottveerd 
is; 

Overwegende, ongetwijfeld, dat aanleg
ger bij de hoge militieraad een hem door 
een notaris afgeleverd attest heeft over
gelegd, maar dat uit geen stuk blijkt dat 
aanlegger uit dit attest enig juridisch ge
volg heeft afgeleid, waarop de hoge mili
tieraad antwoord had dienen te verstrek
ken; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

1 December 1952. - 2" kamer. - Voor
zittm·, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Demoulin. - GeUjlcluidende 
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Te~·mi
court, eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - I December 1952 

HOGER BEROEP. - MILITIE.- BESLIS
SING VAN DE MILITIERAAD. - HOGER BEROEP 
DOOR DE DIENSTPLICHTIGE. - BEROEP ALS 
KOSTWINNER INGES'fELD. - NIET GEMOTI
VEERDE AKTE VAN BEROEP. 

Is geen alcte van beroep d·ie rechtsmid
delen opgeett en is, derhalve, niet ont
vanl.;elijlc, de alcte van beroep t-egen een 
beslissing van de mi.Utieraad gericht 
die z·ich ertoe bepeTlct vast te stellen 
dat de dienstpUchtige als lcostwinner 
hoge·r beroep instelt (1). (Wet van 
15 .Juni 1591, art. 33, par. 1..) 

(TH+RION.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslising, op 5 September 1952 door de 
hoge militieraad gewezen; 

Over het middel : schending van arti
kel 33, paragraaf 1, 2°, van de wet van 
15 .Juni 1951, doordat de bestrccden beslis
sing aanleggers akte van beroep niet ont
vankelijk heeft verklaard omdat zij de 
middelen van zijn hoger beroep niet ver-

(1) Vergel. het voorgaand arrest. 

meldde, dan wanneer dif beroep genoeg
zaam met redenen was omkleed : 

Overwegende dat de akte van beroep, 
tegen de beslissing van de militieraad 
waarbij aanleggers aanvraag om vrijstel
ling op ·morele grond, als kostwirmer, 
was verworpen geweest, zich ertoe be
perkt vast te stellen dat aanlegger « als 
kostwinner hoger beroep verlangt in te 
stellen ll; 

Overwegende dat aanlegger derwijze 
geen enkel bepaald bezwaar tegen de be
streden beslissing heeft doen gel den; 

Dat de hoge militieraad, door het hoger 
beroep niet ontvankelijk te verklaren, 
dus een juiste toepassing van artikel 33, 
paragraaf 1, 2°, van de wet van 15 Juni 
1951 heeft gemaakt; 

Dat het middel niet kan aangenonwn 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

1 December 1952. - 2" kamer. - Voo1·
zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggever, H. De Bersaques. - Gel-ijk
lu'irlende conclusie, H. Raoul H>tyoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 2 December 1952 

1° VENNOOTSCHAP. OVERDRACH'l', 
DOOR EEN VAN DE VENNOTEN AAN EEN ANDERE, 
VAN ZIJN RECHTEN IN EEN DOOR HEN OPGE
RICHTE VENNOOTSCHAP ONDER GEMEENSCHAP
PELIJKE NAAM. - VENNOOTSCHAP ONTIIONDEN, 
DOCH VEREFFENING AAN DE GANG. - AARD 
VAN HET OVERGEDRAGEN RECHT OP DE DATUM 
VAN DE AKTE VAN OVERDRACHT. 

2° VENNOOTSCHAP. - VENNOO'l'SCHAP ON
DER GEMEENSCHAPPELI.JKE NAAU. - 0VEH
DRACHT VAN ZIJN RECH'fEN IN DE VENNOO'l'
SCHAP DOOR· EEN VAN DE VENNOTEN AAN EEN 
ANDERE IN DE LOOP VAN DE VEREFFENING. -
VENNOOTSCHAP DIE HAAR RECHTSPERROON
LIJKHEID BEHOUDT EN DIE, TOTDAT DE VEREF
FENING GESLOTEN WORD'I', ALLEEN EIGENARES 
BLIJFT VAN DE GOEDEREN DIE HAAR AUl'IEF 
UITUAKEN. - GOEDEREN DIE HET ZUIVER 
AU!'IEF VAN DE VENNOO'l'SCHAP UITMAKEN. -
GOEDEREN DIE EERST BIJ HET SLUITEN VAN 
DE VEREFFENING IN HE'l' VERMOGEN VAN DE 
OVERNEUER OVERGAAN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
DR.!Jl'SBELASTING. - 0VERDRACHT VAN ZIJN 
RECHTEN IN EEN VENNOOTSCHAP ONDER GE
MEENSCHAPPELIJKE NAAU DOOR EEN VAN DE 
'\'ENNOTEN AAN EEN ANDERE IN DE LOOP VAN DE 
VEREFFENING. - BELASTING VAN DE MEER
W AARDE VOORTVLOEIENDE UIT HET VERSCHIL 
TUSSEN HET AAN DE OVERNEMER IN HET ZUI
VER AC'l'IEF VAN DE VEREFFENDE VENNOOTSCHAP 
'l'OEGEKEND AANDEEL EN HET GEREVALORISEER.O 
KAPI'fAAL DAT HI.J IN DE VENNOOTSCHAP HAD 
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UELEGD. - ADMINISTRATIE GEREOH'l'IGD DIE 

AANSLAG ENKEL 'l'E VES'l'IGEN OP DE DAG 
WAAROP DE VEREFFENING VAN DE VENNOOT

SC:HAP GEEINDIGD IS. 

1o vVan,neor, blijlcens oen oncle·rhandso 
a.lcte, eon 11an de vennoten aan een an
dere, tegen betalvng van een bepaalde 
sorn, zij-n rechten heejt overgedragen 
i.n een vennootschap onde·r gerneenschap
pelijlce naarn die zij beiden hadden op
{!e'l"icht en d·ie door vm·loop van de tij(l 
rc(wr·voor zij was aange,qaan ontbon
flen was, doch waar·van de verejfening 
nag aan cle gang ·was, heett die ovm·
rlnwht n·iet tot gevolg op de flat1tm van 
de alcte aan de overnemer een ei
yendomsr·echt op het pntrirnoni·nm van 
cle vennootschap over te ar·agen, doch 
mel een recht op het zu.·ive·r cwUet van 
cle vennootschnp dat door cle verejfe
nnnr nan cle overdrager znl worclen toe
lmcleeld. 

2o Dn£w clo ontbonclen vennootschap on
der yemeenschappelijlce nnnm hanr· 
r·echtsper·soonlijlcheicl behottdt en, totdat 
de verejfening gesloten tvordt, eigena
r·es bli:itt van de goeder·en: d·ie haar· 
actief nitmalcen, is het, in gevnl van 
ovenlTacht vnn zijn rechten door een 
·vnn de vennoten aan een andere in de 
loop va.n de verejfeni'lig, slechts b·ij het 
sl·witen va.n de 11erejfening da.t de goede
r·en, die het zu.i11er· actief va.n de ven
nootschnp nitma.lcon, in hot vormogen 
va.n de over·nemer over·gcutn. (Samenge
sehakelde wetten op de handelsvennoot-
schappen, art. 178.) · 

3° vVanneer, in de loop va.n een vereffe
ning va.n een vennootschnp onder ge
meensoha.ppeli.jlce na.am1, een va.n de 
ve·J~noten, tegen betaUng van een be
paa.lde sam, a.a.n een andere zijn r·ech
ten in de 11ennootsoha.p over·dra.a.gt. lca.n 
rle a.drninist·ra.tie slechts na. het eindi
gen va.n de verejfen·ing in de bedr"ijfs
bela.sting de mem·wa.anle belasten die 
voor·tlcomt 1tit het ver·sohil tu.ssen het 
a.a.n de over·nemende vennoot toe_qelcend 
a.andeel in het znivm· actief va.n de ver·
ejfende vennootscha.p en het gereva.lo
ri.seerd lca.pita.a.l da.t hi.i in de vennoot
schaJJ ha.d belegd. 

(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN, 

T. VAN GROOTENBRUL EN ANDEREN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
.arrest, op 24 Januari 1951 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het enig middel : schencling van 
de artikelen 97 en 112 van de Gronclwet, 
178 van de bij koninklijk besluit van 
30 November 1935 samengeschakelcle wet-

ten ov de handelsrennootscllappen, 32 en 
74, lid 1, van de bij koninklijk besluit 
van 12 September 19·36 samengeschakelde 
wetten betreffencle de inkomstenbelastin
gen, 1, 2, paragraaf 1, 6, v:an de wetten 
betreffende de nationale crisisbelasting, 
samengeschakeld bi.i koninklijk besluit 
van 21 Januari 1937, en 1 van de wet van 
19 Juni 1937 welke de nationale crisis
belasting verschuldigd voor 1937 tot de 
helft herleidt, doordat het bestreclen ar
rest, uitspraak cloende over het tegen de 
beslissing nr 472/41 dd. 30 September 1949 
gericht beroep in zake de beclrijfsbelasting 
en nationale crisisbelasting gevestigd op 
naam van de « nalatenschap Louis Van 
Grootenbrul, Marie Verspailleil, weduwe 
Louis Van Grootenbrul ll over llet dienst
jaar 1940, navordering van recllten over 
het dienstjaar 1937, artikel 138 N van 
het kohier, bewuste beslissing te niet 
cloet en de betwiste aanslag wegens for
clusie vernietigt op deze grond dat het be
laste bedrijfsinkomen, door Louis Van 
Grootenbrul als werkend vennoot genoten, 
hetwelk het verschil vertegenwoordigt 
tussen het hem bij de vereffening van de 
vennootschap toegekencl aamleel in het 
maatscllappelijk vermogen en llet door 
hem gestort en gerevaloriseerd maat
schappelijk kapitaal, op 9 Februari 1931 
in zijp 11ersoonlijk vermogen is overge
gaan, ten gevolge van de vereffening van · 
de vennootschap tussen vennoten, zodat 
hi.i alsdan becloelcle meerwaarde heeft 
verwezenlijkt en dat, gevolglijk, dit inko
men normaal tot het dienstjaar 1932 be
hoort, onverschillig of de vereffening eerst 
in 1937 ter kennis van de administratie 
kwam, clan wanneer, alhoewel op 1 Maart 
1930 door het verloop van de tijdspanne 
waarvoor zij werd opgericht van rechts
wege ontbonden, de vennootschap noch
tans, krachtens artike1178 van de samen
geschakelcle wetten op de handelsvennoot
schappen, voor haar vereffening geacht 
wordt voort te bestaan en dat, niet
tegenstaande de op 9 Februari 1931 tus
sen de vennoten gesloten overeenkomst, 
het beclrijf van de vennootschap door 
haar vennoot-zuakvoerder wercl voorgezet 
en na clezes overlijden door zijn rechts
opvolgers, als vereffenaars van de ven
nootschap, tot op 15 November 1937, da
tum ·waarop de vereffening geeindigd 
werd, zodat de vennootscllap in vereffe
ning tot op 15 November 1937 eigenares 
van het maatschappelijk bezit is gebleven 
en, derhalve, het aandeel van de werken
de vennoot-vereffenaar, slechts op die dag 
in zijn patrimonium kon overgaan; dat 
dienvolg-ens de belaste meerwaarde, die 
slechts na sluiting van de vereffening be
paalbaar is gewonlen, tot het dienstjaar 
1937 behoort (art. 32, rmr. 2, van de 
voormelde belastingwetten) en de vrijwil
lig ontcloken belasting te recht, overeen-
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komstig artikel 74 van dezelfde belasting
wetten, in 1940 werd nagevorderd : 

Overwegende dat bij onderhandse akte 
van 9 Februari 1931, Gaston Quintart aan 
Louis Van Grootenbrul zijn rechten heeft 
overgedragen in de vennootschap onder 
gemeenschappelijke naam «Louis Van 
Grootenbrul et Cie ll, welke sedert 
1 Maart 1931 door verloop van de tijd 
waarvoor zij werd opgericht, ontbonden 

·was; 
Overwegende dat clie afstand voor ge

volg heeft gehad aan Louis Van Grooten
brul het recht over te dragen op het aan
deel in het zuiver actief van de vennoot
schap, dat de vereffenaar aan Quintart 
zou hebben toegekend; dat van 9 Februari 
1931 af Quintart aan Van Grootenbrul, 
geen recht van eigendom op de goederen 
van de vennootschap heeft kunnen over
dragen; 

Overwegende, immers, dat luidens ar
tikel 178 van de wetten op de handelsven
nootschappen, samengeschakeld bij ko
ninklijk besluit van 30 November 1935, de 
ontbinding vm1 de vennootschap haar van 
ue rechtspersoonlijkheid niet berooft, zo
dat zij, totdat de vereffening gesloten 
wordt, enige eigenares blijft der goede
den, die haar actief uitmaken ; 

Overwegende, trouwens, clat het bestre
den arrest vaststelt dat de rechtsvoorgan
ger van verweerders en nadien deze laat
sten, ieder jaar tot 1937, in naam en voor 
rekening van gezegde vennootschap, aan
giften van de door haar verwezenlijkte 
winsten hebben ingediend; 

Dat nit de bewoordingen van dit arrest 
blijkt dat op 15 November 1937 de echtge
noten Quintart en de rechthebbenden van· 
Louis Van Grootenbrul, overleden op 
3 Augustus 1936, aan notaris Luyckx heb
ben verklaard dat de vereffening op die 
datum een einde had genomen; 

Dat dus enkel op die datum de goede
ren, die het zui ver actief van de vennoot
schap uitmaakten, ten gevolge van de 
sluiting van de vereffening, in het vermo
gen :van verweerders zijn overgegaan; 

Overwegende dat de administratie van 
financien, derhalve, luidens artikel 74 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, samengeschakeld bij konink
lijk besluit van 12 September 1936, ge
rechtigd was om in 1940 de bedrijfsbe
lasting en de crisisbelasting na te vorde
ren op de in 1937 verwezenlijkte meer
waarde, voortvloeiende nit het verschil 
tussen het aan verweerders toegekend 
aandeel in het zuiver actief van de veref
fende vennootschap en het gerevalori
seerd kapitaal dat door de rechtsvoorgan
ger van verweerders in gezegde vennoot
schap was belegd geweest; 

Dat het mid del dus gegrond is ; 
Om die redenen, verbreekt het bestre-
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den arrest, doch enkel in zover het de 
aanslag vernietigt ten laste van « de na
latenschap Louis Van Groptenbrul, Marie 
Verspaillen, weduwe Louis Van Grooten
brul ll in de bedrijfs- en in de nationale 
crisisbelasting, voor het dienstjaar 1940 
bij navordering van rechten behorend tot 
het clienstjaar 1937 onder artikel138 N van 
het kohier van de gemeente Ronse, en het 
ue Belgische Staat (Minister van finan
cien) veroordeelt alle ten gevolge van die 
aanslag ten onrechte gekweten sommen 
aan verweerders terug te betalen, alsmede 
tot de kosten; beveelt dat onderhavig ar
rest zal overgeschreven worden in de re
gisters van het Hof van beroep te Gent 
en dat melding er van zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing ; veroordeelt verweer
ders tot de kosten; verwijst de aldus bc~
perkte zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

2 December 1952. - 2° lmmer. - Voor
zitte·r, H. Smetrijns, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve·rslaggever, H. De 
Bersaques. - Gelijlcluidenlle conclusie. 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Pleiters HH. Van Leynseele 
en Feye (deze laatste van de Balie bij lwt 
Hof van beroep te Brussel). 

le KAMER. - 4 December 1952 

1 o :i\J:AATSCHAPPELIJKE ZEKERHE:!:D. 
- DOOR ARTIKEL 2, ALINEA 2, VAN DE BE
SLUI'l'WET VAN 28 DECEMBEH 1944 BEDOELD 
DIENS1'BODENCONTRACT. - BEGRIP. 

2° MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID. 
- HOVENlER Ul'l'SLUI'l'END WEHKZAAM '1'0'1' 
HEl' BEBOUWEN EN HET ONDERHOUDEN VAN 
EEN PRIVATE TUIN. - PEITSOON DIE GEEN 
DIENS'J'BODENCONTRAC'l' UITVOER'l'. 

3° HUUR VAN WERK EN VAN DIEN
STEN. - ARBEIDSCONTRAC'l'. - HOYENIER 
UI'l'SLUI'l'END IN DIENST VAN DE EIGENAAR VAN 
EEN PRTVAA'l' DOMEIN BLIJVEND OM, 'l'EGEN 
EEN LOON, DI'l' DOMEIN 'l'E BEBOUWEN EN 'l'E 
ONDERHOUDEN. - ARBEID DIE AAN DE VOOR
WAARDEN VOLDOE'l' VAN RET BIJ AR'l'IKEL 1 
VAN Dl~ WET VAN 10 J\IIAAR'l' 1900 BEPAALD 
ARBEIDSCONTRACT. 

4° MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID. 
- DOOR DE BESLUITWET VAN 28 DECEMBER 
1944 VOORZIEN S'l'ELSEL. - STELSEL TOEPAS
SELIJK OP DE HOVENIER DIE UITSLUITEND TOT 
HET BEBOUWEN EN HE'l' ONDERHOUDEN ':AN EEN 
PRIVAA'l' DOMEIN WEBKZAAM IS EN UITSLUI
TEND EN VOORTDUREND IN DIENS'l' VAN DE 
EIGENAAR VAN DAT DOMEIN IS. 

1 o In (£linen 2 van a1·tikel 2 van lle be
sl·uitwet va1n 28 Decembe·r 1944 betref
fenlle lle m(tatscha,ppelijke zelcerheid 
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der arbeiflers, becloelt het woonl is lleze hoeclanigheLd heeft; na bo1•!mdien 
« ll'ie·nstboclr'!ncontnwt >> het contt·act clnt yastgestelcl te hebben · dat aanleggers ho
<<··cle -cUenst vo01: h·u:ishotc.clelijlc werlc >> veniers uitsluitencl tot het bebouwen. en 
tot VOOi"We?'lJ heeft (1). het onderhouden van eli ens priyaat· do-

2o UU cle vaststelling elM een hoven-ie·r mein wertzaam- zijn, beslist heeft clat die 
uitslu·itencl tot het bebou;~ven e1i het hoveniers aan de besluitwet Yan 28 De
onde-rh.a-tulen vctn een p-rit,rtte t·uin werlc- cember 1 44 onderworpen zijn, clan wan
zaa-m -is, lcnn, ten aun.zien 1!an cle toe- neer naar luicl van de 1" en 2° alinea van 
pnssing van rle rloo?' rle, besluitwet viin artikel 2 van de besluitwet van 28 De-
28 Dece-mbe-r 19411 ·voorziene -regele·n van cember 1944, die besluitwet enkel toepas
·nutatschctppel-iilce zelcerhe-icl, ae ·rechte·r selijl~: is op de arbeiclers die door een 
-wettelij lr. ctjtelclen flat hi-:i geen « hwis- dienstcontract gebonden zijn dat het ka
hottclelijlr.e dienst >> ve-r-r-icht (2). rakter van een arbeids- of becliendencon-

30 De arbeicl ve·rr-icht cloor een hoven·ie·r tract heeft, en clan wanneer, inzonder
die ttitslu·itencl en ·voortrl-wrencl -in rlienst heid, voormelde besluitwet noch op de 
·van cle eigenawr vwn een p1'ivunt domein door een dienstbodencontract gebonden ar
·is om, tegen een l-oon, ant clo·mein te be- beiders, noch op niet door eeil. arbeidsc of 
bo·ttwen en te onrle·rhonclen, volcloet arm bediendencontract gebonden « ambaChts
cle voorw1utnlen vn-n het b-ij art-ilcel 1 of hanclwerklieden, >> toepasselijk is : 
·van de wet ·vwn .to JJfnn·rt 1900 bepaalrle Overwegende dat blijkens het bestre-
nrbe·irlscontnwt. den vonnis, enerzijds, aanlegger een lancl-

4o Het door rle besl·nU-wet vn-n 28 Decem- 1 .goed met een ~1itgestrekte tuin bezit, voor 
ber 194ft voorz·iene stelsel van maat- het onderhoud waarvan hij twee hove
schnp1;el-ij7ce zekerheirl -is toepusseli:ilc niers in dienst genomen en voortdurend 
op cle ho·ven·ier rlie n-itsltt'ite-ncl we-rlc- te werk heeft gesteld, en, anderzijds, dat 
zaa-m is tot het l!ebouwen en het on- verweerder op de aan clie hoveniers uit
ile·rho·nclen vwn een p·rivunt do·mein en betaalde lonen van nanlegger de betaling 
rlie 1titsl·n-itencl en voortclu.-renrl in rl-ienst gevorclertl heeft van de bi,idragen · doOl' .de 
·vnn rle eigenruw vun rlM rlomein -is (3). · werkgever verschulcligd krachtens arti-

kel 3 van de besluitwet van 28 Decem
(BERVOETS, 1'. RIJJCSDIENST 

VOOR MAA'l'SCHAPPELIJRE ZEKERHEID.) 

ARREST. 

· RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11 Januari UJ52 in hoger be
roerJ gewezen door de Hechtbank van eer
ste aanleg te Bnu;sel ; 

Over het enig middel : schending van 
de 1" en de 2° aline a van de artikelen 2 
van. de besluitwct van 28 December 19-!4 
betreffende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiders, en 97 van de Groncl
wet, cloordat het b'estreden vonnis, na met 
recht en reclen te hebben nangenomen 
dat artikel 3 van tlc wet op de werkrech
tcrsntden van \J Juli 1926 de in aanleggers 
clienst staande lwveniers · niet als werklie
clen · kan aanmerken, na in het licht te 
hebben gesteld dat, inclien de hovenier clie 
in een niet-privaat domein of voor reke-. 
ning van zijn werkgever op het eigendom 
van derden arbeidt << altijd >> door een 
ttrbeicls"· of bediendencontract is gebon
den, daarentegen de hovenier clie uitslui-

. tend· op het privaat domein van een pri
vaat persoon arbeidt de hoedanigheid van 
dienstbocle of ambachts- of handwerkman 
~heeft, en dat hij die uitsluitend of hoofd
: zakelijk tot het bebouwen en het onder
houden van een clomaniaal goed werkzaam 

·. (l) (2). en (3) Zie F. VAN Gom'H~M, D1·oit d·~t 
travail, biz. 206. 

ber 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders ; · 

Overwegende dat opkomend tegen de 
toepassing van bewuste besluitwet mtn
legger v66r de rechter over de grontl 
staande hield dat beide in zijn dienst 
staande hoveniers onder de dienstboden 
behoorden te worden gerangschikt; 

Overwegende dat het bestreden vonnis,. 
na principieel aangenomen te hebben da t 
een hovenier die uitsluitend bij het be
bouwen en het onderhouden « van een 
privaat domein >> werkzaam is geen clienst
bode is, souverein in feite vaststelt dat 
1n onderhavig geval de bewuste twee ho
veniers uitsluitend bij het bebouwen en 
het on~lerhouden « van het privaa.t do
mein >> · van aanlegger werkzaam · waren; 
clat het bestreden vonnis uit deze g€za
menlijke vaststellingen afleidt dat · aan
leggers beide hoveniers aan de bepalin
gen van de besluitwet van- 28 Decenibel' 
1944 betreffende de maatschappelijke ze
kerheid der arbeiders onderworpen zi.in; 

Overwegende, aan de ene zijde, dat, 
door in voormelde besluitwet de uitdnik
king << dienstbodencontract >> te bezigen, 
de·wetgever, zonder de draagwijdte er van 
aan te duiden, aan het woord « dienst
bode >> z(jn gebruikelijke zin heeft gege
ven, te weten « persoon die bij een ander 
voor huishoudelijk werk in dienst is>>; 
dat bijgevolg het bestreden vonnis nit de 
vaststelling d·at · aanleggers beide. hove
niers uitsluitend bij het bebouwen en het 
onderhouden van een als 1r privaat do-



mein )) bestempelde uitgestrekte tuin 
werJi:zaam waren, wettelijk"heeft kunnen 
afieiden da t in onderha vig geval de ho
veniers geen lmishoudelijke dienst ver
richten· 
Over~egende, aan de andere zijde, dat, 

do.or vast te stellen dat beide hoveniers, 
llit'sluitend en voortcl11rend door aanleg
ger · in .clienst waren genomen om, 
tegen een loon cliens privaat domein te 
bebouwen en. te onclerhouden, het besti·e
den' voi:mis gewezen heeft op het bestaan 
vim de voorwaarden vereist voor een ar
beidscontract, zoals clit bij artikel 1 van 
de wet van 10 Maart 19QO is omschreven, 
namelijk een verbintenis om tegen een 
loon onder het gezag, het bestuur en het 
toezicht van een werkgever te arbeiden; 

Dat . dauruit volgt dat aan de in het 
middel voorgebrachte grieven gegrondheicl 
ontbreekt, vermits de rechter over cle 
grand, door op souvereine feitelijke vast
stellingen te steunen, wettelijk heeft be
slist dat aanleggers hoveniers niet door 
een dienstboclencontract, doch door een 
arbeidscontl'act gebonclen zijn; 

Dat het micldel niet kan worden aange
nomen; 

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

4 December 1952. - 16 kamer. - VooJ·
zittm·, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslau.fJeVeJ·, H. Giroul. - Gel!ijlclwiden
de aonolttsie, H. Ganshof van cler Meersch, 
advocaat-generaal. - Pleite·rs, HH. de 
Harven en Van Leynseele. 

~r KAMER. - 4 December 1952 

1~ .AUTEURSR1IlCHT. - VERBOD, ZONDER 
TOELA'l'lNG VAN DE AU'l'EUR., EEN LE'l".rERKUN
DIG OF KUNS'l'WERK 'l'E REPRODUCEREN. 
- VERBOD HE'l' WERK ALS ZODANIG 'l'E RE
PRODUCEREN. 

2° AUTEURSRECHT. - VERBOD, ZONDER 
'l'OELA'l'ING VAN DE AUTEUR, EEN LE'l'TERKUN
DIG OF KUNS'l'WERK. TE REPRODUCEREN. 
~ ,VERBOD TOEPAS,SELIJK OP DE PHO'l'O
GRAFIE VAN EEN SCHILDERIJ. 

3° A(JTEURSRECHT. - VERBOD, ZONDER 
'!'DELATING VAN DE AU'l'EUR, EEN LETTERKUN
DIG: OF KUNSTWERK TE REPRODUOEREN. 
- AFWIJKING MET BE'I'REKKING TOT HET 
RECH'I' VAN AANHALING. - AFWIJKING Ul'l'
SLUI'I'END TOEPASSELIJK OP .LE'l"l'ERKUNDIGE 
WERKEN. 

4° PERS. - vinJHEID DER PERS. - VRIJ
HEID, DIE . OP DE REGEL VAN AR'l'IKEL 1382 

. VAN liET BURGERLIJK WETBOEK GEEN BE
PERKING. !NVOERT. ~ VRIJHEID DIE RE'l' RE.

. PRODUCEREN VAN EEN ANDER.S KUNSTWERK 

BIJ AFBREUK AAN HET INTELLECTUEEL RECHT 
,VAN DE AU'I'EUR, ZOALS Dl'l' DOOR DE WE'l' 
VAN 22 MAAR'I' 1886 ERKEND EN INGERICH'l' 
WORDT, NIE'l' KAN HECHTVAARDIGEN. 

1 o H et door ctrtilcel 1 van de tvet van 
22 Maart 1886 op het C£1tteursreaht be
doelde verbod strelct ziah ttU tot de J'C

prodnet-ie, op ·tcellce tbijze · en onder 
wellce vonn het oolc z·ij, van een letter
l,;tmdig of lctmst·weJ'lc als zoclan·ig (1). 

2° Het veJ·bod een lette'l'lcnndig of lctmst
werlc zonde1· de toelat-ing van de 
a1tte1w te J'eprod·nee·ren is toepasselij 7c 
op de eenvoudige photog·rajie van een 
sahildeJ·ij, ofschoon deze, daar zij de 
lcletwen niet weergeeft, slechts een on
volmaalcte afdntlc tt'itrnaalct (1). (Wet 
van 22 :M:aart 1886, art. 1.) - · 

3° De wet van 22 Maart 1886 01J het ·au
tetwsreaht bepaalt, ten ctaJwien van de 
plastisahe werlcen, geen afwijlcing van 
het verbod een tverlc zoncle1· de toela
Ung van de cmtmw te J'etn·od1taeJ·en, 
daar de u'itzondeJ·ing rnet betrelclcing tot 
het in artilcel 13 van de wet omsahre
ven l'eaht van aanhaling 1titsl.uitencl 
voor letterk-undige werlcen gelclt (1). 

4° De Grondwet, doOJ' de vr-ijheid van 
de dntlcpe·rs te httlcligen, en gevolg
l!ijlc de vr-ijheid voor de pers. e'l'itielc nit 
te b1·engen,. voert geen bepeJ·kina .in op 
het in -artilcel 1382 . van het Bm·geJ'lijlc 
Wetboe~c vastgelegde grondbeginsel; 
noah de vrijheid der drulcpers, noah het 
reaht aritielc u.it te brengen lc1mnen het 
reprod1tae1·en van een .anders lc1tnst
wedc reahtvaanligen wanneeJ· die re
proditetie afbJ'eu,lc doet aan diens intel
leattteel reaht, zoals het door de wet 
vcm 22 Maart 1886 erlcend en ingeJ·iaht 
1AJOJ'flt (1). . 

(N. V. «LA PRESSE DEl';IOORATE SOCIALIS'I'E 
DE CHARLEROI.>>, T. S'I'REBELLE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 Februari 1950 in hager be
roep gewezen door de Rechtbanlr van eer
ste aanleg te Charleroi; 

Over het eerste micldel : schencling van 
de artikelen 1 en 15 van de 'wet van 
22 Maart 1886 op het auteursrecht, 18 
van (!e Grondwet, doordat het bestreden 
vonnis, na aangenomen te hebben clat 
aanlegster zich feitelijk ertoe had· be
Perkt .een lang krantenartikel, gewijd aan 
het critiseren van de tentoonstelling van 
de werken van verweerder; een kunst
schilder, te illustreren door de photogra
fi,sche reproductie van een cler tentoon-

(1) Zie de conclusie van de. beer advocaat
generaal Ganshof van der Meersch in Bttll .. en 
PASIC., 1953, I, 216 . 
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gestelde werken, gekozen onder de meest 
kenmerkende voor 's kunstenaars talent 
beslist lleeft dat die reprodnctie, waarto~ 
lle scllilder geen maclltiging had ver
leend, afbreuk doet aan zijn eigendoms
recllt, en aanlegster nit clien lwofde ver
oordeeld heeft om aan verweerder een 
Som van 78 fr. 40 << als antenrsrecllt >> 
te betalen, dan wanneer de wet op het 
antenrsrecllt aan de nienwsblaclen niet 
verbiedt, ter zake van plastische kunst
werken met een bedoeling van critiek of 
onclerwijs gebruik te maken van het 
recllt van aanllaling of ontlening, welk 
recht hem nitclrnkkelijk op het stnk van 
letterknndige werken erkencl wordt, doch 
tevens aan de nienwsbladen is toegekend 
inzonderheicl wanneer het reprodnceren 
van een schilclerij enkel strekt tot illn
stratie van een aan de openbare tentoon
stelling van 's lnmstenaars werken ge
wijd critiscll artikel, clan wanneer de bij 
artikel 18 van de Gronclwet gewaarborgde 
vrijheid . cler clrnkpers voor de clagblacl
schrijvers het recht tot nitbrengen van 
critiek inslnit, waai·van het reprodUceren 
van een gecritiseercl kunstwerk slechts 
<•en moclaliteit of een normale aanvulling 
is : 

l!lerste onclercleel : 
Overwegende clat het miclclel als grief 

opwerpt clat het bestreclen vonnis aan
genomen heeft clat de wet op het anteurs
recht aan de nieuwsbladen niet veroor
looft, op het stuk van plastische kunst
werken, van het recllt van uanhaling of 
ontlening gebruik te maken om critiek 
of onderwijs becloelencle bijdragen te le
veren; 

Overwegende clat, naar luicl van arti
kel 1 van de wet van 22 Maart 1886, cle 
auteur van een letterknnclig of knnst
werk alleen het recht heeft het op
nienw te reproclnceren of er de repro
<luctie van toe te laten, op welke wijze 
en onder welke vorm het ook zij ; 

Overwegencle clat die. bepaling; cloor de 
woorden « op welke wijze en onder welke 
vorm het ook zij », het verbod nitbreiclt 
tot elke reprodnctie van een knnstwerk 
als zodanig; dat zulks het geval is zelfs 
wanneer· het, zoals ten cleze, eenvoudig 
om de photografie van een schilderij gaat, 
ofschoon cleze, daar zij de klenren niet 
weergeeft, een onvolmaakte afclruk van 
het werk uitmaakt; 

Overwegende dat ten aanzien van plas
tische werken bij de wet van 22 Maart 
1886 geen afwijking worclt bepaalcl van 
hct in haar artikel 1 vastgestelcle verbod, 
vermi ts de in artikel 13 omschreven ui t
zondering uitsluitend voor letterkundige 
wcrken gelclt; 

'l'weede onderdeel : 
Overwegencle dat de Grondwet, door de 

vrijheicl van clrukpers te lluldigen, 
en gevolglijk de vrijheicl voor de pcrs oi:n 
critiek nit te brengen, op het in arti· 
kel 1382 van bet Bnrgerlijk Wetboek 
vastgelegde gronclbeginsel geen beperking 
invoert; 

Dat clerhalve noch cle vrijheid der drukc 
pers, noch het recht van critiek het re
procluceren van een anclers kunstwerk 
knnnen rechtvaarcligen, wanneer die re
proclnctie afbreuk doet aan diens intel
lectneel recht, zoals het bij cle wet van 
22 Maart 1886 erkencl en ingericht wordt· 

Dat beicle onclerclelen van het midde'l 
naar recht falen; 

Over het tweetle micldel : schending van 
cle artikelen 1382 van het Bnrgerlijk Wet
boek en 97 van cle Gronclwet, cloordat het 
llestreclen vonnis, na feitelijk te hebben 
vastgesteltl, aan tle ene zijcle, dat geen 
ovcreenkomst tnssen partijen is tot stand 
gekomen en, aan cle andere zijde, clat 
verweercler, kunstschilder, ter om·zake 
van cle photografische reproductie door 
aanlegster van een zijner werken, geen 
tot herstel aanleiding gevencl nadeel had 
geleclen, en na geweigercl te hebben hem 
nit hoofde van die reproductie schacle
vergoecling toe te kennen, aanlegster ver
oorcleelcl heeft om ann verweerder « we
gens autenrsrecht » een som van 78 fr 40 
te betalen, clan wanneer, aangezien geen 
enkele contractnele bepaling cle partijen 
verboncl, het met cle in artikel 1382 van 
het Bnrgerlijk Wetboek vastgelegde be
ginselen strijdig was het afwezen van 
enig door verweerder geleclen nadeel vast 
te stellen en hem voor cle fout schadever
goecling toe te kennen, dan wanneer de 
vaststelling van het afwezen van nadeel 
en de veroorcleling tot schadevergoecling 
strijclig zijn, welke strijdigheid gelijk
staat met het ontbreken van de bij arti
kel 97 van de Grondwet vereiste motive
ring, clan wanneer althans, doordat 
llet bestreden vonnis in gebreke is geble
ven cle wettelijke gronclslag der uitge
sproken veroordeling op te geven, het Hof 
van verbreking niet in de mogelijkheid is 
gestelcl om cle wettelijkheid van die be
slising na te gaan, welke aldus onvol
doencle met reclenen is omkleed : 

Overwegende clat, blijkens cle rechtsple
ging, cle door verweercler gevordercle ver
goeclingen bestonden in een som van 
78 fr. 40 voor het « auteursrecht » en een 
som van 1.000 frank als << schaclevergoe
cling »; 

Overwegende dat, inclien die vorderin
gen op hetzelfde feit gegrond zijn name
lijk cle reproclnctie, zonder toelati~g, van 
een schilclerij, en inclien bijgevolg de ge
eiste vergoedingen allebeide het herstel 
van een schade bij toepassing van arti
kel 1382 van het Bnrgerlijk Wetboek ten 
cloel hebben, clan blijft nog dat, naar de 
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bewoordingen van het beroepen vonnis, 
de som van 78 fr. 40 bijzonder wordt ge
heten << de vergelding >l, dit wil zeggen 
de som welke, nit kracht van de wet en 
<le gebruiken, aan de auteur voor het re
produceren van zijn werk verschuldigd 
is terwijl de algemenere benaming << scha
clevergoeding )) aileen aan de som van 
1.000 frank wordt gegeven; 

Overwegende dienvolgens, dat door de 
gronden van het beroepen vonnis betref
fende << de eis tot schadevergoeding >l over 
te nemen, uitdrukking welk:e de eerste 
rechter uitsluitend bezigt waar hij de 
vordering van de ·som van 1.000 frank be
oogt, de bestreden beslissing in die over
weging enkel het aldus in die rubriek 
ondergebrachte gedeelte van de eis be
doelt; 

Dat het middel feitelijke gronclslag 
mist ; 

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

4 December 1952. - 1.0 kamer. - Foor· 
zi.tte·r, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Giroul. - Gel!ijlcl~tiden
de concl'ltsie, H. Ganshof van der lVIeersch, 
advocaat-generaal. -Pleiters, HH. Struye 
en V:m Ryn. 

2• KAMER.- 8 December 1952 
FRANSE TAAL NEDERLANDSE 

1.'AAL (GEBRUIK vAN DE). - STRAF
ZAKEN. - NIETIGHEID IN DE LOOP VAN DE 
DEBA'!"l'EN VOOR DE EERSTE RECHTER. - Vo6R 
DE RECH'l'ER OVER DE GROND NIE'l' INGEROE
PEN. - NIETIGHEID DIE GEDEICT IS. 

De nietigheid voortvlocien(l wit tle over
treding ·van tle tuet van 15 Ju.ni 1935, 
tijdens fle debatten v661· de eet·ste 
rechte·r begaan en flie niet v6o1' de 
reohter ove·1' de urond wenl inge1·oezwn, 
is gerlelct flo01· het op te{fenspra.ak ge
wezen (Wrest van veroo1·delin_q flat zelf 
niet dooT een ~tit de overtredin.q ·van de
zelfde wet voo1·tvloe·ienfle niet"ighehl ·is 
aangetast (1). (Wet van 15 .Jnni 1!J35, 
art. 40.) 

(nOUDEWE~;L, '1'. ULEYN.) 

AHREST. 

HET HOF; - Gelet op llet bestreclen 
arrest, op 12 Juni 1952 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

1. In zover cle voorziening gericht is te-

(1) Verbr., 2 April 1951 (Bull. en PAsiC, 
1951, I, 514). 

gen de beslissing over de pnbliE>kc vonlP
ring : 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 154, 155 en 1~10 van het Wet
hoek van strafvordering, 14, 32, 40 en 41 
van de wet van 15 Juni 1935 op het ge
bruil• der talen in gereehtszakefr, eerste 
onderdeel, doorclat het zittingblad van de 
Rechtbank te Ie11er van 2± .Jmmari 1952 
niet tot bewijs kan strekken van het feit 
dat de wet wenl nageleefd wat de taal 
aangaat waarin de getuigen hun verkla
ring hebben afgelegd; tweede onderdeel, 
tloordat het zittingblad van de Recht
bank te leper van 7 Februari 1952 niet 
tot bewijs kan strel,ken van het feit dat 
de wet wercl nageleefd wat de taal aan
gaat waarin de getuigen hun verklaring 
hebben afgelegcl : · 

Overwegende dat de beweerde nietighe
tlen v66r de rechter over de grond niet 
werden opgeworven en dat zij gedekt 
zijn door het op tegenspraak gewezen be
streden arrest, dat niet zuiver voorberei
tlend is en dat door geen nietigheid we
gens overtreding van de wet op het g~
bruik der talen in gerechtszaken aange
tast is; 

Dat geen van de onderdelen van het 
middel, kan aangenomen wo~·den; 

En overwegende dat de substantHlle of 
op straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig · de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vorclering : 

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

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

8 December 1952. - 2" kamer. - Voor
zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggeve·r, H. Bareel. - Gelijkluidende 
coucl1tsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Demeur. 

2" KAMER. - 8 December 1952 
VERKEJER. - STILSTAAND VOEI\'l'UIG. - Is, 

VOLGENS DE WEGCODE, GEEN ()EPAHK'EEHD VOEH
'l'UIG. 

Folgens de Wegcode, is een stilstaand 
voe!"hti,q {feen gepa1·Twenl '/Joe·rtu.ig (2). 
(Wegcode, art. 3, 12°, en 35.) 

(2) Zie verbr., 18 November 1940 (A1'1'. 
T'e1·br., 1940, biz. 115; B1tll. en PASIC., 1940, .I, 
294) en 23 Jnli 1941 (Bull. en PAsrc., 1941,, I, 
312). 
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(BAE'fENS,) 

ARREST, 

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

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Gronclwet, 36, go, 
van de Wegcocle, cloordat het bestreclen 
arrest zich ertoe ]Jeperkt vast te stellen 
clat aanlegger een voertuig aan het voor
bijsteken was terwijl .clit Iaatste 'zelf 
<< een stilstaancle vrachtwagen vom'bij
stak ll zoncler nacler te bepalen of die 
stilstaancle wagen al dan niet geparkeercl 
was en alclus de veroordeling op geen 
voldoencle wijze rechtvaarcligt : 

Overwegencle clat door er op te wijzen 
dat aanlegger een andere weggebruiker 
voorbijstak op het ogenblik clat cleze laat
ste zelf << een stilstaancle vrachtwagen ll 
aan het voorbijsteken was, het bestre
clen arrest het bestaan van de wette
lijke bestanddelen van de inbreuk op ar
tikel 36, go, van de Wegcocle vaststelt; 

· Dat, volgens de Wegcocle, een stil
staancl voertuig geen geparkeercl voertuig 
uitmaakt; · 

Dat het miclclel niet kan aangenomen 
worden; 

_En _overwegencle _ clat, voor het overige, 
de substanti:i.!le of op straf van nietig
heid · voorgeschreven rechtsvormen wer
clen _ n.age,leefd en clat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

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

8 December 1952. - 2° kamer. - Vom·
zittel·, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggever, H. van Beirs. - GeUjklttiden
de aonalttsie, H. Raoul Hayoit de '.rer
coud, eerste. aclvocaat-generaal. - Plei
ter; H. lVlahieu (van de Balie bij het Hof 
van beroep te Brussel). 

2c KAMER. - 8 December 1952 
r,,; ' 

BEVOEGDHEID EN AANLEG.- S'l'RAF
ZAKEN. - VREEMDELINGENPOLITIE. - BE
SLUI<fWE'£ VAN 28 SEPTEMBER 1g38, ARTI
KEL 3. - BEVOEGDHEID VAN DE CORRECTIO
NEL~ RECII'\'I)ANK •. 

Iie ifibr~ttlcen OJJ art'ikel 3 van de beslttit
wet van 28 Septembe1· 1938 betreffende 
de vreerndelingenpolit-ie gewijz·igd; doo1· 
de wet van 14 Jttli 1951, behoren tot de 
be.voegdheid van de correat-ionele reaht
ba.nlc en niet tot aeze van de polit·ie-

reahtbank (1). (Wet b. strafv., art, 182 
en 138.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE GEN'f, 
•.r. DE GOEDE.) 

ARREST. 

HE'.r HOF; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 27 Juni 1g52 in hoger ber9ep 
gewezen door de Correctionele Recht
bant te Gent; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 3 van de besluitwet van 
28 September 1g3g, 138, 15°, 160, 176 en 
17g van het Wetboek van. strafvordering 
cloordat de 'correctionele rechtbank, recht
doende op het boger beroep tegen een 
vonnis van de politierechtbank, hoewel 
vaststellende dat de overtreding be
teugeld door artikel 16, 4°, van 'het 
koninklijk besluit del. 14 Augustus 19'33, 
gewijzigd door het koninklijk besluit 
nr 100 van 15 Februari 1935, bij _toe
passing van de besluitwet van 28 Septem
ber 1939, een correctionele straf .. mede
bracht, verkeerd verklaard heeft dat dit, 
misclrijf in de bevoegdheid van de poli · 
tierechter viel, clan wanneer geen enkel 
bijzondere bepaling van bedoelde beslnit
wet aan die rechter die bevoegheid toe
kent : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
wettelijk, op grond van feitelijke vast
stellingen, besli'ssen Iron dat beklaagde, 
in BelgH\ verblijvende vreemdeling,. we
gens het feit (!at hij verzuimd bad, 
binnen de gestelde termijn, om afievering 
of vernieuwing van zijn identiteitskaart 
te verzoeken - feit voorzien en met 
politiestraffen_ gestraft bij artikel 16 van 
het koninklijk besluit van 14 Augustus 
1!J33, aangevuld bij artikel 1 van het 
koninklijk besluit nr 100 van 15 l!'ebruari 
1935 - zich tevens schuldig had gemaakt 
aan het misdrijf van, als vreemdeling, 
zijn verblijf in Belgii! verlengd te hebbl'm 
zoncler de verlenging of de vernieuwing 
van zijn verblijfstitel aangevraagd en be
komen te hebben, en dat claaruit nood
zake,lijk voortv1oeic1e dat de politierech
ter onbevoegcl was om over het feit. dat 
bij hem aanhangig gemaakt was, 'liit-
spraak te cloen; · 

Overwegende inclerdaad clat dit laatste 
misdrijf voorzien is bij de artikelen 1 en 
3 van de besluitwet van 28 SeptemlJer 
1939, aangevuld bij artikel 3 van het mi
nisterieel besluit van 8 Mei 1940, en clat 
het niet correctionele straffen beteugel<I 
worclt; · clat geen bijzon.dere be paling de 

(1) De besluitwet van 28 September 1938 is 
tot 31 Maart 1952 van kracht gebleven. Zij 
werd vervangen door de wet van ·2s Maart 
1952. 
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kennisneming van dit wanbedrijf aan de 
politierechtbank toekent; 

Overwegende dat, door op het hoger 
beroep tegen een vonnis van de politie
rechtbarik, zich bevoegcl te verklaren om 
11itspraak te doen over het derwijze 
beschonwde feit en om een correctionele 
straf -toe te passen, de correctionele 
rechtbank de in het millclel aangecluide 
wetsbepaling geschonden heeft; 

Om die reclenen, en zonder acht h~ 
shian op het tweede midclel, verbreekt het 
bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig 
uri:·est · zal overgescllreven worden in de 
registers van de Rechtbank van eerste 
uanleg te Gent en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van de ver
nietigcle beslissing; laat de kosten de 
Staa:t ten laste; verwijst de z:iak naar 
de Correctionele Recht bank - te Oude
naarde, uitspraak doende in hoger be
roep;:, 

8~ December 1952. - 2c kamer. - 17 oo-r
zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Fer
slagge·IJe1·, H. van Beirs. - Gelijkln·i
dendil concMtsie, H. Raoul Hayoit de 
'l'ermicourt~ eerste advocaat-generaal. 

'zo KAMER. - 8 December 1952 
1° VONNISSEN EN ARREJS'l'EJN. 

S·rHAFZAKEN. - RECH'fER IN HOGER BEHOEP 
DIE VAN DE PCBLIEKE VORUEHING KENNIS 
NEEil£'1'. - VOHDEBINGEN VAN HET OPENBAAR 
MINIS'l'EHIE. SUilS'l'AN'l'IELE HECH'J'S
VORM. 

2° VEJRBHElKING. - DRAAGWIJD'l'E. -
BESLISSING VAN DE HECH'l'EH IN HOGER BE
ROEP DIE EEN BEKLAAGDE VEROORDEELT EN 

·EEN llfEDEBEKLAAGDE VRIJSPREEKT. - VEn
OORDELING VAN DE BEKLAAGDE OP DE VORDE-

- RING VAN DE BURGERLIJKE PAR-TIJ. - 0N
llE.VOEGDHEID OM KENNIS TE NEMEN VAN DE 
VORDEIUNG VAN DE BEKLAAGDE, BURGERLI.JKE 
VARTIJ TEGEN DE VRIJGESPIWKEN l\fEDEBE· 
KtAAGDE. ---'- VOORZIENING -DOOR DE BEKLAAG
DE TEGEN AL DE BESCHIKKINGEN VAN .HE'!' 
VONNIS. - VERBREKING VAN DE BESLISSING 
{JYER. DE PUIJLIEKE VORDERING OMDA'l' HE'l' 
OPENOAAR MINISTERIE :iHE'l' IN ZIJN VORDERIN
GEN WERD GEHOORD.- LOT VAN JlE BESCHIK
KING VAN HET YONNIS OVER DE BURGERLIJKE 
VOH-DERINGEN. 

1 o W (tnneer de rechte1· in houe1· be·roep _ 
van de pttbl-ieke vorde-rin.rJ h:enn-is neemt, 
z·ijn de vo1·de-ri-ngen van het openbcuw 
ministerie ee-n s·ubstant-iifle 1·echtsvorm 
van (le over clie ·vo·rder-in{j rtewezen be-

(1) Verbr., 12 November 1951 (An·. Ve1'b1·., 
1952; bl~-- 125; Bull. en PAsic., 1952, I, !36? en 
de nota). 

8!-issin.rJ en moet het ve-rnt-llen erva-n 
hetz-ij floor de besl-issing, hetzij floor 
het 1n·oces-ve1·baal va.n (le te1·echtzittinu 
·vastgesteld worden (1). ' · 

2° W cinnee·r de 1·echte-r ·i-n horter bemep 
een belclaaufle tJe·roonZeeld en een 
medebelvla(tqde vr-ijuesp·rolcen heeft en 
cZat hij bovenflien fle belcla.agde jeuens 
ee-n 1HW.rJe-rli.i Tve pa-1·t·i.i .tot schndeloos
stelli-n.rJ heeft ve;roo-rdeehl en zich, we
gens de vrijsp·mak va-n de -medebelclaa-[1-
cle, onbevoeud heeft ve1·klaard om van 
cle _ b·tw.rJe·rl-ijke vorde1·ing va1t de lie
ktaaurle, bu.-rue-rl-i.ike partij tegen rle mc
rlebelcl(ta{J(le, lcennis te ne-men, b1·enut rle 
verbreTC'inu, op de niet beperlcte voor
zie-ning doo1· cle belclangde, van cle strat
·ve-rooiYZel-{nu van deze Zaatste o-m rede-n 
rlat het ope-nba(w min-istede niet in zijn 
'IJO·rderingen we·1;d _qehoonl, ae verb?·e
lcing mede van cle ve1·oo1·clelinu geweze-n 
over de btwue-rl-ijlce vo-rderin.rJ tegf3n ae 
belcla(t.rJcle, als-mede fleze van (Ze beslis
sing uewezen ove1· ae tegen hem in_qe
stelcle btwge1·Zijlce vonlerin.rJ- wellce be
sliss-ing op de onwettelijlce vrijspraalv 
·van cle verwee-rcle1·, rnedebeklaagcle, 
steunt (2): · 

(CORDIER, 'l'. CEULEllROECK.) 

ARREST. 

HEJ'l' HOF; - Gelet op het- bestreden 
vonnis, op 2:7 Juni 1952 in lloger beroel) 
·gewezen door cle Oorrectionele Rechtbank 
te Oudenaarde ; 

I. Aangaande de beslissing over dE' 
tegen aanleggers 1ngestellle publieke vor
clering : 

Over het eerste miclclel : scllencling van 
artikel 234 van het Wetboek van straf
vordering, doordat het bestreclen von
nis geveld werd zonder dat het openbaar 
ministerie zijn advies zou gegeven heb
ben, minstens doorclat het vonnis geen 
melding maakt van cle tussenkomst en dp 
vorderingen van llet openbaar minister'ie : 

Overwegende clat nocll nit het proces
verbaal der terechtzitting van de Oorrec
tionele Rechtbank te Oudenaarde, _ uit
spraak doende in hager beroeD, nocll uit 
llet bestreden vonnis blijkt dat het open
lmar ministerie vorderingen zou hebl)en 
genomen overeenkon1stig cle artikelen 5-
van cle wet van 1 Mei 1849, 210 en 211 
van het Wetboek van sti:afvorclering; 

Dat die rechtsvorm op strnffe van nie
tigheid opgelegd wordt;· 

Dat het iniddel dlis gegroiid is; 

(2) Zie de voetnota 2, ondertekend R. H., 
onderaan dit aiTest -in B-u-ll. en -PAsic.; 1953, 
I, .226. 
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II . .Aangaande de beslissingen over de 
burgerlijke vo~·dering : 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing ove1: de publieke vordering deze 
medebrengt van de beslissing over de te
gen aanleggers ingestelde burgerlijke vor
dering; 

En ovenyegencle clat, tot staving van 
zijn beslissing van onbevoegclheicl in ver
band met cle door aanlegger Julien Cor
dier ing~stelde vordering, het vonnis ai
leen de vrijspraak van verweerder Van 
Ceulebroeck op de publieke vordering 
inroept, vrijspraak die onwettelijk is, 
doordat zij zonder voorafgaande vorde
ringen van het openbaar ministerie werd 
gewezen; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, behalve wat aangaat de be
slissing over de tegen Van Ceulebroeck 
ingestelde publieke vordering; beveelt dat 
onderhavig arrest zal worden overge
schreven in de registers van de Recht
bank van eerste aanleg te Oudenaarde en 
dat melding er van zal gemaakt worden 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank te 
Gent, uitspraak doende in hoger beroep; 
veroordeelt verweerder tot de kosten. 

8 December 1952. - 2<' kamer. - Voo1·
_z-itte1·, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggever, H. De .Bersaques. - Gelijk
l-ltidende oonol1tsie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. -
Pleiters, HH. Van Leynseele en Gilson 
de Rouvreux. 

2° KAMER. - 8 December 1952 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
.ARRESTEN. - S'J'RAFZAKEN. - 0P INCI
DENTELE WIJZE lN CONCLUSIES UI'£GEBRACH'J'E 
OVERWEGINGEN WAARUl'J' GEEN JURIDISCH 
GEVOLG WOBDT AFGELEID. - GEEN VERPLICH
TING VOOR DE BECHTER Z"E TE BEANTWOOR
DEN. 

De reohte·r is m·toe niet geho1tden ant
woord te verstreklcen op in oonoltisies 
op inoidentele wijze 1titgebraohte ove1·
weg·ingen wnnruit geen jtwidisoh gevolg 
wordt afgeleid (1). 

(SOUWEINE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op _19 Juni 1952 in hoger beroep 

(1) Verbr., 15 October 1951 (An·. Ve1·b1·., 
1952, blz. 73; Bull. en PASIC., 1952, l, 77). Zie 

gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 85 a, 
9, 2°, en 93 van de Wegcode, doordat aan
legger bij conclusies v66r de rechter in 
hoger beroep tot verweermiddel aange
voerd had: 1° dat het gebruik van krui
singschijnwerpers aileen in een bebouwde. 
kom verboden is, wijl hij niet in een be
bouwde kom reed; 2° dat hij zijn krui
singschijnwerpers enkel ge.bruikt had om 
een voor hem rijdende wielrijder te ver
lichten en te verwittlgen dat hij ging· 
voorbijsteken; 3° dat hij reed op een ra
diale baan die enkel door geelachtige 
lampen verlicht was en niet in een be
bouwde kom die beter verlicht is; dan 
wanneer het bestreden vonnis enkel het 
eerste van die verweermiddelen beant
woordt: 

Overwegende, enerzijds, dat het bestre
den vonnis vaststelt dat de feiten zich 
hebben voorgedaan in een bebouwde kom 
waar, dank zlj de openbare verlichting,. 
een hindernis gemakkelijk op meer dan 
100 meter zichtbaar was; dat het aldus 
niet aileen op het eerste doch ook op het 
de1:de verweermiddel van aanlegger ep.n 
gepast antwoord verstrekt; 

Overwegende, anderzijds, dat indien 
aanlegger, in zijn conclusies v66r de 
rechter op incidentele wijze beweerde 
dat hij de kruisingschijnwerpers van 
zijn voertuig had doen branden om een 
wielrijder, die hem voorafging, « wel te 
kunnen onderscheiden >>, hij noch in de 
uiteenzetting van zijn conclusies, noch 
in het dispositief er van, uit die overwe.· 
ging enig juridisch gevolg afleidde; dat 
de rechter aldus niet gehouden was die 
overweging te beantwoorden; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel : schending 
van de artikelen 85, a, 9, 2°, 93, 94 en 33, 
1 o, van de Wegcode, doordat de rechter 
niet aanneemt dat artikel 93 van voor
melde code een uitzondering voorziet op 
het verbod de kruisingschijnwerpers in 
een bebouwde kom te gebruiken,- telken
male men een weggebruiker verwittigen 
wil dat men hem gaat voorbijsteken, -dan 
wanneer aanlegger tot verweermiddel a!1-n
gevoerd had dat hij, door het gebruiken 
van zijn kruisingschijnwerpers, een wiel
rijder ervari wilde verwittigen dat hij 
ging voorbijsteken, en over het derde 
middel : schending van artikel 85 a, 9, 2°, 
van de Wegcode, doordat het bestreden 
vonnis niet vaststelt dat de rijbaan ter 
zake werkelijk voldoende verlicht was en 
aldus als een beginsel aanneemt dat het 

in burgerlijke zaken, verbr., 8 Maart 1951 
(A1·r. Ye1·br., 1951, blz. 388; B·ull. en PASIC., 

1951, I, 459). 
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:gebruik van kruisingschijnwerpers ver
boden is zodra er een openbare verlich
ting bestaat : 

Overwegende dat uit het op het eerste 
middel gegeven antwoord volgt dat het 
tweede en het derde middel feitelijke 
grondslag missen ; 

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

Om die redenen; verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
tcn. 

8 December 1952. - 2e kamer. - VooT
.<ritter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggeve,·, H. de Clippele. - Gelijlclui-
4ende Cf',Wl1t.sie, H. Raoul Hayoit de Ter
micom't; eerste advocaat-generaal. 

2c KAMER. - 8 December 1952 
Vl<JRKEER. - RIJWIELPAD. - AAN ZEKERE 

GEBRUIKERS VAN DE OPENBARE WEG BIJZON
DER VOORBEHOUDEN. - VEREISTEN. 

Opdat een 1'i_i1v·ielpad tot het gebnt-ilc van 
bepaalde soorten van gebntilcers van 
de openbare weg zou voorbehouden zijn 
en dat het st-ilhouden van een voertuig 
erop dom· m·tilcel 62, 1°, van de Weg
code verboclen z·ij, volstant het niet dat 
de be·voegde ove1·heid in feite na1~ dit 
gedeelte VWfl, de weu het lcaralcter van 
bijzonder vom· bepaalde weuuebTuilcers 
voorbehotHlen weuuedeelte zou ueueven 
hebben; dctt ·vereist wm·dt dat clie be
-~temm-inu doo·r een _qepnst bo1·d ter lcen
nis vnn het pttbUelc geb1·acht wo1·de (1). 
(Wet van 16 December 1935; Wegcode, 
art. 3, 4°, 19 en 20; tabellen III en IV, 
hijlagen tot die Code.) 

(EVERAERTS, 'L'. COESSENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 Juli 1952, door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

L In zover de voorziening gericht is 
tegen ·de beslissing over de publieke vor
dering : 

Over de vier middelen afgeleid, het 
eerste, nit de schending van artikel 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest de redenen niet opgeeft waarop het 
zijn beoordeling steunt dat het door het 
slachtoffer bestuurde voertuig niet op de 
top van een helling stond en dat bijge-

(1) Raadpl. verbr., 2 Juli 1951 (A1·r. J1 e1·b1'., 
1951, blz. 662; Bu.ll. en PAsrc., 1951, I, 760). 

volg artikel 64, 12o van het koninklijl;: 
besluit van 1 Februari 1934 op het ver
keer in onderhavig geval niet van toe
passing was; het tweede, nit de schen
ding van de artikelen 3, 4°, en 20, 1 o; vah 
het koninklijk besluit van 1 Februari 1934, 
doordat het bestreden arrest enkel op 
grond van getuigenissen de plaats van 
het ongeval als « rijwielpad )) bestempelt, 
wanneer de artikelen 3, 4°, en 20, 1°, van 
het Algemeen Reglement op de verkeers
politie aileen toelaten als rijwielpaden te 
heschouwen deze die door het bord nr 3 
nit de bij de Wegcode gevoegde tabel 
als du:Sdanig aangewezen zijn; het derde 
middel, nit de schencling van artikel 62, 
1 o, van de Wegcode, doordat het arrest 
beweert dat het slachtoffer ingevolge be
doeld artikel << zijn voertuig op dit rij
wielpad niet mocht piaatsen )), wanneer 
die bepaling het stilstaan van voertuigen 
verbiedt op de gedeelten van de openbli_re 
weg, die bijzonder voor de voetgangers of 
andere weggebruikers voorbehouden zijn, 
en wanneer een plaats die aileen volgens 
getuigenissen een rijwielpad zou uitma
ken of als dusdanig gebruikt wordt, geen 
plaats van de openbare weg· is die aan 
andere weggebruikers bijzonder voorbe
houden is; het vierde middel, nit de 
schencling van de artikelen 63, 2°, van 
de Wegcode en 97 van de Grondwet, door
dat het arrest de redenen niet vermeldt 
waarop het steunt om de door aanlegger 
genomen conclusies te verwerpen, in zo
ver zij de toepassing van voornoemd ar
tikel 63, 2°, hadden ingeroepen : 

Overwegende dat aanlegger verdacht 
werd van onvrijwillig, bij gebrek aan 
vooruitzicht of voorzorg, doch zonder het 
inzicht om de persoon van een ander aan 
te randen, de dood van Eduard Bamps 
veroorzaakt te hebben, en, bij samen
hang, van inbreuk op artikel 42, alinea l, 
van de W egcode ; 

Overwegende dat het arrest verschei
clene feitelijke bijzonderheclen opsomt 
waarnit het afleidt dat, indien aanleg
ger, zoals hij het beweert, het voertuig 
van het slachtoffer niet gezien heeft, dit 
in alle geval het gevolg van zijn vol 
strekte onoplettendheicl zon zijn; 

Overwegende dat die vaststellingen van 
het arrest, welke door geen der vier mid
delen worden bestreden, volstaan om het 
beschikkend gedeelte van het arrest te 
rechtvaardigen waarbij de enige wegens 
beide vaststaande verklaarde betichtin
gen door de eerste rechter uitgesproken 
strafveroordellng bevestigd wordt; 

Dat bij gebrek aan belang, de middeleu 
niet ontvankelijk zijn; 

I<ln overwegende dat de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing- overeenkomstig de wet is ; 
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II. In zover de voorziening gericht is 
tegen !'le beslissing over de burgerlijke 
vordermg : 

Ver het tweeue, het derde en het vierde 
hoger vermelde middel, samen : 

Overwegende dat, in regelmatige gena
men conclusies, aanlegger beweerde dat 
het slachtoffer een font begaan had door 
zijn voertnig op de gekasseide baan te 
hebben laten stilstaan, zonder de uiterste 
rechterzijde van de rijweg te honden en 
dat een gedeelte van de openbare weg clat 
niet door het borcl nr 3 uit de bij de 
Wegcode gevoegde tabel III aangewezen 
was. niet als een rijwielpad kan be
schonwd worden; 

Overwegende clat het bestreden· arrest 
clit verweermiddel verwerpt omdat nit 
getuigenissen bleek dat op de plaats van 
het ongeval een rijwielpad bestond, 
dat niet bewezen was dat de bevoegde 
overheid de bestemming van clit gedeelte 
van de weg had willen veranderen en dat 
bijgevolg het slachtoffer, lnidens arti
kel ~2, 1°: .v~n de Wegcode, zijn voertuig 
op d1t « rlJWlelpad ll niet mocht plaatsen · 

Overwegende dat dit artikel het stil: 
staan van voertuigen verbiedt op cle ge
cleelten · van de openbare weg die bijzon
der voor de voetgangers of andere 'weg
gebruikers voorbehonden zijn; . 

Overwegende clat, volgens de artike
len ~·. 4.0 ' 19, 20 en 21 van de vVegcode, 
de l'lJWlelpaden « als zodanig aangeduicl 
aan bepaalcle soorten van weggebruikers 
voorbehouclen zijn ll; 

Overwegende derhalve, dat door op 
grond van .de hierboven overgenome~ re
denen, te beslissen dat het slachtoffer geen 
font had begaan en dat aanlegger « uit
s~uitend de gevolgen van het ongeval 
d1ent te dragen ll, het arrest zijn beschik
kend gedeelte niet wettelijk gerechtvaar
digd heeft en de in de middelen a an o·e
dnide wetsbepalingen geschonden heeft · 

Om clie redenen, verbreekt het bestr~
den arrest, doch slechts in zover het over 
d~ vordering van de burgerlijke partij 
mtspraak doet; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat onderhavig 
arrest zal worden overgeschreven in de 
registers van het Hof van beroep te Luik 
en dat er melding van zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; veroordeelt 'aanleg
ger en verweerster, ieder tot een helft 
van de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

8 December 1952. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggeve·r, H. Bareel. - Gelijlcl~tidende 
concl·ttsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 8 December 1952 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- S'rRAFZAKEN.- REOH'l'ER 
IN HOGER BEROEP DIE DE BESLISSING VAN DK 
EERSTE REOHTER HERVORJ\[T DOOR' DEZE ON
BEVOEGD 'l'E VERKLAREN. - DOOR GEEN EN~ 

~LE REDEN GESTAAFDE VERKLARING. 
SOHENDING VAN ARTIICEL 97 VAN DE GHOND
WE'l'. 

Schendt artUcel 97 van cle G1·ond1oet, de 
1·echtm· in hoger bm·oetJ cUe het vonnis 
van de eerste 1"echte1· he1·vo1·mt aoo1· 
aeze onbevoegd te ve1·1claren zonae1· 
daartoe enige 1·eclen op te geven (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS 'l'E DENDERMONDE, 
'1'. CORNELIS.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 Augustus 1952 in hoger be
roep gewezen door de Oorrectionele 
Recht bank te Dendermonde · 

Over het middel ambtshaive opgewor
}Jen : schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat de rechter in boger 
beroep beslist dat de vreclerechter onbe
voegd was, zonder die beslissing op 
enig'e reden te staven ·: 

Overwegende dat verweerder wegens 
misclrijven voorzien a) bij artikel 1 van 
de wet van 24 Juli 1923 en b) bij arti
kel 6 van het koninklijk besluit van 
6 Juli 1927 v66r de politierechtbank ver
volgcl werd; 

Overwegende dat de politierechtbank 
verweercler wegens die misdrijven veroor
deelcl heeft; 

Dat cle zaak door het hoger beroep van 
het openbaar ministerie v66r de correc
tionele rechtbank aanhangig wenl ge
maakt; 

Overwegencle clat, zonder op enige be
weegreden te steunen, het bestreden von
nis beslist dat de vrederechter onbevoegu 
was en het beroepen vonnis te niet doet; 

Dat dergelijke beslissing de in het mid
del aan?eduide wetsbepaling schendt; 

Om dw redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de regis
ters van de Rechtbank van eerste aanle" 
te Denclermonde ~n dat melding er va~ 
zal gemaakt worden op de kant van de 
vernietigcle beslissing; veroorcleelt ver
weercler tot de kosten; verwijst de zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Oudenaarcle, uitspraak cloende in hoger 
beroep. 

(1) Verbr., 12 Mei 1932 (Bu.ll. en PASIC., 

1932, I, 166). 



T~--------------- . . - ! 1~----

8 December 1952. - 2<> kamer. - Voot·
zittet·, H. Wouters, voorzitter. - Vet·
slaggever, H. de Clippele. - GeUjklni
dende conclu.sie, H. Raoul Hayoit de '.rer
micourt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 8 December 1952 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - CONCLU
SIES. - VONNIS DA'l' ENKEL NAAR DE MOTIE
VEN VAN EEN IN EEN ANDERE ZAAK GEWEZEN 
VONNIS VERWIJST. -. NIE'l' GEMO'l'IVEERD 
VONNIS. 

Is niet gemotiveerd, het vonn·is dat, als 
antwoo·rd op re{felmatig genomen con
clusies, zich ertoe bepet·lct naat· de mo

. tieven van een in een andere zaalc ge
wezen vonnis te venvijzen (1). 

(PROCUREUH DES KONINGS 'l'E OUDENAARDE, 
'r. PLADYS EN VEYS.) 

ARRES'l'; 

HE'.r HOJJ~; - Gelet op de bestreden 
vonnissen, op 29 :M:ei 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Oudenaarde ; 

Overwegende dat de zaken ingeschre
ven onder nrs 1522 en 1523 van de alge
mene rol samenhangen(t zijn; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 163 
(wet van 2 Januari 1924) en 172 (art. 5 
wet van 1 Mei 1849) van het Wetboek 
van strafvordering, doordat het bestre
den vonnis niet voldoende gemotiveerd 
is en op de door het openbaar ministerie 
nedergelegde conclusies geen antwoord 
verstrekt : 

Overwegende dat verweerders, wegens 
inbreuk op artikel 28 van het besluit van 
de Regent van 19 Juli 1949 en op arti
kel 59 van het koninklijk besluit van 
9 Maart 1951 betreffende het jaarlijks 
verlof der arbeiders, v66r de politierecht
bank vervolgd werden; 

Dat d~ politiel'echtbank ze vrijgespro
ken lieeft, en zich aldus bevoegd ver
klaard heeft; 

Dat' de zaak door het hoger beroep van 
het openbaar ministerie bij de correctio
nele rechtbank aanhangig werd gemaakt, 
dat het openbaar ministerie v66r de rech
ter in hoger beroep gemotiveerde conclu
sies nedergelegd had waarin het aanvoerde 
dat de feiten krachtens artikel 16 van 
de besluitwet van 9 Juni 1945, met cor-

(1) Verbr., 18 Juni 1951 (Ar1·. Ye1·b1·., 1951, 
blz. 621; Bull. en PAsrc., 1951, I, 718, en de 
nota). 
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rectionele straffen strafbaar ZlJn zodat 
de politierechtbank onbevoegd was, en 
vorderde dat de correctionele rechtbank 
het beroepen vonnis zou te niet doen en 
de politierechtbank onbevoegd zou ver
klaren, hetgeen de eerste rechter had 
moeten doen; 

Overwegende dat de bestreden vonnis
sen beslissen dat de eerste rechter wel be
voegd was ; dat de redenen van die be
slissingen luiden : « dat de feiten niet 
anders kunnen omschreven worden dan 
zij het in de dagvaarding werden; dat 
zij uitdrnkkelijk door de straffen voor
zien bij artikel 59 van de samengeor
dende wetten van 9 :M:aart 1951 beteu
geld worden ll ; 

Dat, tot staving van die gevolgtrekking, 
de bestreden vonnissen verder, tussen 
haakjes, aanhalen « zie vonnis in zake 
Claus verleend op 29 Mei 1952 ll; 

Overwegende, enerzijds, dat die be
weegreden, eigen aan de bestreden von
nissen, geen antwoord verstrekt op de 
middelen van de conclusies tot staving 
van de exceptie van onbevoegdheid; 

Overwegende, anderzijds, dat een een
voudige verwijzing naar de beweegrede
nen van een ander vonnis, dat aan de 
verweerders vreemd is, niet aim de ver
eisten van artikel 97 van de Grondwet 
voldoet; 

Waaruit volgt dat de bestreden von
nissen artikel 97 van de Grondwet ge
schonden hebben; 

Om die redenen, de zaken nrs 1522 en 
1523 samenvoegende, verbreekt de bestre
den vonnissen; beveelt dat onderhavig ar
rest zal worden overgeschreven in de re
gisters van de Correctionele Rechtbank 
te Oudenaarde en dat melding er van zal 
gemaakt worden op cle kant van de ver
nietigde vonnissen; veroordeelt verweer
der Pcadys tot de helft en de ver
weerders Albert Veys en Liban Veys elk 
tot een vierde van de kosten; verwijst 
de zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Gent, uitspraak doende in hoger be
roep. 

8 December 1952. - 2<> kamer. - Voor
zittet·, H. Wouters, voorzitter. - Ver
sla{f{fevet·, II. de Clippele. - GeUjlc~ui
dende concltts·ie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 8 December 1952 
' 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. -
HOF VAN BEROEP. - RECHTSMACH'l' VAN WIJ
ZEN. - EENPARIGHEID. - GEVALLEN WAAR· 
IN ZIJ VEREIS'l' WOHDT. 

2° WEGENIS. - S'l'EDEsouw. - KoNINK
LIJK BESLUIT WA~RBIJ TOT JCEN PLAN VAN 
AANLEG WORDT BESLO'rEN. - 0PRICH'l'ING, 
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ZONDER 'l'OELATING, VAN EEN GEBOUW IN HE'l' 
BIJ KONINKLIJK BESLUI'l' 01\fSOHREVEN 
GRONDGEBIED. - MISDRIJF. - PHOCES-VER
BAAL DA'l' HE'l' NE~;ULEGGEN VAN EEN PLAN VAN 
AANLEG VAS'l'S'l'EL'l'.- EEN VROEGER GEPLEEGD 
;\IISDRIJF BLIJFT S1'RAFBAAR NIE'l"J'EGEN
S'l'AANDE HE'l' GEBOUW NIET IN HET PLAN IS 
BEGREPEN. 

3° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
BURGER.LIJKE VORDERING. - VONNIS VAN 
DE CORHEOTIONELE RECH'J'BANK. - HOGER 
BEROEP DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ. -
BURGERLI.JKE PAR'l'IJ !;)IE BIJZONDERE LAST 
MET RIWII'l' VAN INDEPLAATSS'l'ELLING HEEF'l' 
GEGEVEN, - HOGER BEROEP INGES'l'ELD NIE'l' 
DOOR DE BIJZONDERE GE:IiiAOH'l'lGDE, DOCH 
DOOR EEN ADYOCAA'l' DRAGER VAN DE DOOR DE 
BURGERLIJ"KE PAR'l'IJ GEGEVEN YOLMACH'l'. -
BIJZONDERE GEMACHTIGDE DIE DE YOLMACH'l' 
ZONDER AANWIJZING VAN DE IN DE PLAATS 
UES'l'ELDE HEEF'l' ONDER'l'EKEND. - HOGER BE
ROE!' NIE'l' ON'l'VANKELIJK. 

1 o H et hot van be·roep dat van een hager 
beroep tegen een door de C01Yectionele 
rechtbanlc over de p·ublielce V01'derlng 
gewezen vonn·is lcennis neernt, rnoet 
slechts zijn a1Yest rnet eenpa1·iglwid vnn 
sternrnen wijzen, zo het de doot· de eer
ste rechte·r nitgesproken straf of veUiq
hei£lsrnaatregel vm'zwaa1't of zo het, in 
gevnl £le eerste 1·echte1· de pttblielce vo1·-· 
de1·ing niet ontvanlcelijk, ongegrond of 
vePvallen heett verlcla£tnl, een st1'af of 
een veilighe·idsrnaatrege/. u.itsp1'eelct (1). 
(Wet van 4 September 1891, art. 2.) 

2° Het. oprichten, zonde1· toelating, van 
een gebonw op het g1·ondgebied ornschre
ven. door een lconinlclijlc beslu.U waaT
bi.i tot het oprnalcen van een plnn van 
annleg woTdt besloten en £lnt in het 
Belgische Staatsblacl wm·d belcend ue
rnnnlct, blijft strafbnnr nietteuenstaan
de het lnter neergelegd plnn vnn nan
leg het g1·ondgebied n·iet begTijpt wnn·r
in gebottwd werd (2). (Besluitwet van 
2 December 1946.) 

3° Is niet ontvnnlcelijlc, het hager beroep 
tegen een vonnis vnn de co1-rectionele 

(1) Zie verbr., 5 Mei 1913 (B1tll. eri PAsrc., 
1913, I, 216); 11· December 1933 (ibirZ., 1934, 
I, 98); 14 October 1940 (At·r. T'erbt·., 1940, 
biz. 40; B·ull. en PAsrc., 1940, I, 249); 3 Juni 
1942 (Ar1·. T'et·bt·., 1942, ·biz. 67; B1tll. en 
PASIC., 1942, I, 137); 25 September 1950 (A1T. 
T' ei'b1·., 1951, biz. 16; B1tll. en PAsrc., 1951, 
I, 18). 

Door veiligheidsmaatregel bedoelt het aan
getekend arrest bijzonder de interneringsmaat
regel genomen ten aanzien van een abnormale, 
zoals voorzien in hoofdstuk II van de wet 
van 9. April 1930 tot bescherming van de maat
schappij. Wat betreft de beslissing over de 
vordering van de burgerlijke partij, zie onder 
meer verbr., 7 Januari 1952 (Bull. en PAsrc., 

1:echtbftnk nnmens de b-urgerlijlce pnrtij 
-mgesteld door een nd;uocnat, dmger 
vnn een volrnacht d-ie floor ee-n burger
lijlce 1Jfb1't-ij nnn een nndere ndvomnt 
met recht vnn indeplnatsstellin,g wenl 
gegeven, en die doo1· deze lnntste wenl 
onde·rtekend doch zoncler ftamvijz·inrr 
vnn ae in fle plnnts gestelde lastheb
ber (3). 

{VAN EECIKHOVEN, 
'1'. GE!>IEENTE BRASSCHAAT.) 

AR.RES'l\ 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 Mei 1952 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezeu ; 

I. Ten aanzien van de beslissiug over 
de-- publieke vordering : 

Overwegencle dat, in zover zij gericht is 
tegen de beslissing welke ue vordering 
wegens cle telastlegging B door verjaring 
vervallen verklaart, cle voorziening bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is; 

Over het eerste miclclel : schencling van 
artikel 140 van de wet op de rechterlijke 
inrichting, gewijzigd door artikel 2 van 
cle wet van 4 September 1891; cloordat 
het bestreden arrest de toestimd van 
eiser verzwaarcl heeft, door ·hem nit 
hoofcle van cle betichting A te veroorclelen 
en alclus het beroepen vonnis hervorrncl 
heeft dat cle vordering op groncl van die 
betichting sine d·ie uitgestelcl had, dit 
zoncle~· cle eenparigheicl der leden van het 
hof van beroep vast te stellen; clan wan
neer het hof van beroep cle toestancl van 
cle verclachte slechts verzwaren mag zo 
het arrest cle eenparigheicl cler raacTsleclPn 
vaststelt : 

Overwegentle dat, luiclens artikel 2 van 
de wet van 4 September 18Sl, het hof 
van beroep in kennis gestelcl met het 
hoger beroep tegen een vonnis, gewe
zen door de correctionele rechtbank en 
beslissencl over de publieke vorclering, 
slechts clan met eenparigheicl van stem-

1952, I, 234); 29 September 1952 (zie hoger, 
biz. 17; B1tll. en PASIC., 1953, I, 18). 

(2) Over het essentieel tijdelijk karakter van 
de bij de besluitwet van 2 December 1946 inge
voerde reglementering, zie verbr., 24 Septem
ber 1951 (A1'1'. Yerb,-., 1952, blz. 14; B1tll. en 
PASIC., 1952, I, 14); dat artikel 2, alinea 2, 
van het Strafwetbo'ek niet toepasselijk is op 
een essentieel tijdelijke reglementering, zie 
verbr., 4 Juli 1949. (A1·•·. Verb•·., 1949, biz. 443; 
Bull. en PAsrc., 1949, I, 502) en 23 October 
1950 (An·. Verb,-., 1951, biz. 72; R1tll. en 
PASIC., 1951, I, 91). 

(3) Raadpl. verbr., 14 Juli 1952 (AtT. Verb,-., 
1952, biz. 666; Bull. en PASIC., 1952, I, 754, en 
de nota). 
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men van ZIJn leden uitspraak moet doen 
zo het de door de correctionele rechtbank 
uitgesproken' sti·af of veiligheidsmaatre
gel verzwaart of zo het, in geval de cor
rectionele rechtbank de publieke vorcle
ring onontvankelijk, ongegrond of ver
vallen heeft verklaard, een straf of een 
veiligheiclsmaatregel uitspreekt; 

Overwegende clat, daar het beroepen 
vonnis zich ertoe beperkt een onderzoeks
maatregel te bevelen en de zaak uit te. 
stellen, het hof van be'i:oep niet met een
parigheicl van stemmen van zijn leden 
het arrest van veroordeling diende uit te 
spreken; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede middel : schending van 

de artikelen 2, alinea 2, van het Straf
wetboek, 18 van de besluitwet van 2 De
cember 1946, 1 van het besluit van de 
Regent van 26 April 1945, alsmede van 
het koninklijk besluit van 4 December 
1951, doordat het bestreden arrest eh,er 
op grond van de besluitwet van 2 Decem
ber 1946 veroordeelt om, zonder vooraf
gaande machtiging van de bevoegde mi
nister gebouwd te hebben, dan wanneer 
op het ogenblik van het arrest het ver
bod zo:iJ.der gezegde machtiging te bouwen 
niet meer van toepassing was, hetgeen de 
strafbaarheid van het vroeger gepleegcl 
feit uitsluit : 

Overwegende dat eiser veroortleel<l 
wercl om, te Brasschaat, tussen 25 en 
28 Februari 1951, bij inbreuk op arti
kel 18, alinea 1, van de besluitwet van 
2 December 1946 betreffende stedebouw, 
op het grondgebied omschreven door het 
besluit van de Regent del. 26 April 1945, 
waarbij tot het opmaken van een alge
meen of bijzoncler plan van aanleg werd 
besloten, te hebben gebouwd, afgebroken 
of wederopgebouwtl zonder yoorafgaande, 
geschreven en uitdrukkelijke toelating 
van de Minister van openoare werken of 
van zijn afgevaarcligde ; 

Overwegende dat, weliswaar, naar luid 
van alinea 3 van voormeld artikel 18, 
vanaf een dag na het opmaken van het 
proces-verbaal, clat de neerlegging op het 
gemeentehuis van een algemeen of bij
zoncler bij koninklijk besluit besloten 
plan van aanleg vaststelt, de voorschrif
ten van de eerste alinea van dat artikel 
slechts nog van kracht zijn voor de grond
gebieclen die door het ingecliencl plan 
omschreven zijn; 

Overwegende dat, volgens het arrest, 
dergelijk door koninklijk besluit van 
4 December 1951 goeclgekeurcl plan op 
22 .Januari daaropvolgencl op het gemeen
tehuis werd neergelegcl en dat eisers bun
galow niet in het door clit plan omschre
ven gronclgebied gelegen is; 

Overwegencle dat het echter uit de 
tekst zelf van alinea 3 van voormelcl ar-

tikel 18 blijkt dat het proces-verbaal, het
welk de neerlegging van een bij konink
lijk besluit .besloten plan van aanleg vast
stelt, slechts voor de toekomst de toepas
sing van de voorschriften van de eerste 
alinea beperkt; 

Overwegencle, bovendien, dat de be
sluitwet van 2 December 1946 slechts een 
uiteraard tijclelijke reglementering in
voert; 

Dat, . inderclaad, krachtens artikel 1, 
11 o, van de wet van 7 September 1939, 
aangevuld door die van 14 December 
1944, - artikel waarin voormelcle regle
mentering haar wettelijke grondslag vindt 
- zij slechts kan getroffen worden met 
betrekking tot geclurencle het tijdperk 
van wecleropbouwing uitgevoerde wer
ken; 

Overwegende dat artikel 2, alinea 2, 
van het Strafwetboek niet toepasselijk 
is op dergelijke reglementering ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende clat de substantHoile of 

op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefcl en dat de 
beslis!;ling overeenkomstig de wet is; 

II. Ten aanzien van de beslissing over 
de burgerlijke vordering : 

Overwegende dat, in zover zij gericht is 
tegen, de beslissing welke, bij bevestiging
van het beroepen vonnis, de vordering· 
gesteund op het misdrijf A onontvanke
lijk verklaart, de voorziening bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is; 

Over het eerste micldel : schencling van 
de artikelen 203 en 204 van het W etboek 
van strafvorclering, 1987 van het Burgpr
lijk Wetboek en 97 van ue Grondwet, 
doordat het bestreden arrest beslist dut 
het hoger beroep van de burgerlijke partij 
regelmatig door JHer Baeck, loco ]\'{er De 
Baeck, aangetekend werd, claar de 
hancltekening van M•r De Baeck op de 
voorgelegde volmacht bewijst dat hij 
JHer Baeck in zijn plaats heeft gesteld, 
dan wanneer de verklaring yan beroep 
moet worden afgelegd door de partij, 
door een pleitbezorger of door een clrager 
van een bijzonder volmacht die de namn 
van de volmachthouder of van de inde
plaatsgestelde vermelclen moet, en door
dat het arrest op tegenstrijdige motieven 
steunt : enerzijds, dat JVIer Baeck loco 
JVIer De Baeck handelde, en, anclerzi,ids, 
dat JHer De Baeck JH•r Baeck in zi,in 
plaats gesteld heeft, zodat de beslissing 
niet gemotiveercl is : -

Overwegende dat het arrest vaststelt 
tlat verweerster, burgerlijke partij, aan 
J\!Ier De Baeck, advocaat te AntwerpeJi, 
volmacht heeft gegeven, met recht van 
incleplaatsstelling, om in haar naam be
roep aan te tekenen tegen het vonnis, op 
2 Januari 1952 door de Correctionele 
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Recht bank te .Antwerpen,. in haar zaak 
tegen eiser gewezen; dat NJer Baeck, loco 
NJer De Baeck, clit beroep ter griflie van 
die reclltbank heeft ingesteld; dat hij dra
ger was van de onderhandse volmacht 
alzo verleend aan J\'I~r De Baeck en dat de 
handtekening, door cleze laatste gestelcl 
op dat stuk, hetwelk Mer Baeck aldaar 
neerlegcle, bewijst dat JYier De Baeck zi.in 
confrater Baeck in zljn plaats heeft ge
stelcl · 

Dat het arrest uit die vaststelling nf
leidt dat llet hoger beroep regelmatig 
door de burgerlijke partij werd aangete-
kend; · · 

Overwegencle, enerzijcls, dat wanneer 
een bijzondet gemachtigde in naam van 
een partij hoger beroep instelt tegen een 
door de correctionele rechtbank gewezen 
vonnis, de volmacht, clit is het geschrift 
dat het doen blijken van de macht van 
de lasthebber tot voorwerp lleeft, bij de 
nkte van lloger beroep moet worden ge
voegd; 

Dat, op zich zelf, clie volmacllt moet 
volstaan, om zonder tussenkomst van ex
trinsieke elementen, van gezegde macht 
te cloen· blijken en zij clienvolgens, onder 
meer, noodzakelijk de lasthebber aanwij
zen moet ; 

Overwegencle, anderzijds, clat in geval 
van incleplaatsstelling van lasthebber, -
daar zij slecllts een last is die door de 
oorspronkelijke lasthebber aan een dercle 
persoon wordt gegeven, eveneens 
worclt vereist dat het geschrift, dat de 
incleplaatsstelling vaststelt, de in de 
plaats gestelde persoon zou aanwijzen, 
ten ware zulks door de oorspronkelijke 
lastgever zelf in de door hem afgeleverde 
volmacht werd gedaan, hetgeen ten deze 
niet het geval is; · 

Overwegende dat, door te beslissen · zo
als llet heeft geclaan, het arrest de tot 
staving van het eerste onderdeel van het 
middel ingeroepen bepalingen van het 
Wetboek van strafvordering heeft ge
schonclen; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den ·arrest clocll enkel voor zo:veel het 
uitspraak heeft gedaan over de burger
lijke vordering gesteund op de inbreuk 
op het bouwreglement van de verwe
rende gemeente; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat onderhavig 
arrest zal worden overgeschreven in .de 
registers van het Hof van beroep te Brus
sel en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt eiser 
en .verweerster ieder tot een helft van 
de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

8 December 1952. - 2° kamer. - Voor·
zitte·r, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·
slaggever, H. Belpaire. - Gelijlclttidende 

oonol·u.sie, B. Raoul Hayoit de ;Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Nys (van de Balic bij het Hof 
van beroep te Brussel). 

2e KA!Vj:ER.- 8 December 19~2 
1° JAARLIJKS BEJT.AALD VEJRLOF~ -

ARTIKEL 59 VAN DE OP 9 MAART 1951 SA
MENGEORDENDE WE'l"l'EN. - lNBREU.K. 
l'OLI1'IESTRAFFEN. - ZELFS IN RET GEVAL 
W AAHIN DE DATUM Y AN HE'!' VERLOF. DOOR 
EEN PARTTAIH CO~IITE WORDT VASTGESTEL(). 

2° BEJVOEGDHEJID EJN AANLEG. -
S'l'RAFZAKEN. - JAARLIJ'.KS BE1'AALD VER
LOF. - lNBREUKEN OP AHTIKEL 59 VAN m,; 
OP 9 lYIAAH'l' 1951 SAMENGEORDENDE WET'l'EN. 
- BEVOEGDHEm VAN ()E POLI'riERECll'l'BANK. 

3° S'['RAF. - ElENDAADSE SAMENLOOP VAN 
l\HSDHIJVEN. - ARTIKEL 65 VAN HET S'l'RAF
WE'l'BOEK. - ZWAARS'l'E S1'RAF. - BEPA
LING WAARVAN DE WETGEVER KAN AFWI.T
KEN. 

1 o De inb·re7tken op wrtikel 59 van de op 
9 Martrt 1951 samengeo1·dende 'Wetten 
7Jet1·efjencle het jacwlijlcs 1•m·lot de·r 
looncwbeiders worden met poUtiest1·at
ten betettgeld, zelfs in het gevctl 'Waa.1·
in de clatu.m van het jaa1·Ujlcs verlof, 
overeenkomstig art'ilcel 28 van het be
sl7tit van cle Regent del. 19 Septem1Je1· 
1949, clam· een pa1'itC£i1' oorn-ite 'Worclt 
vCtstgestelcl. 

2° Beho1·en tot de bevoegrlheid van de po
litierecht7JC£nk, de in1J1·eu./cen op Ctrti
lcel 59 vCtn de op 9 JJI[ C£C£1't 1951 samen
_qeo1·dencle wetten. betrefjende het jaar
lijks verlof de1· loona.rbe,iders, zelfs in 
het geval 'WCtcwin de clCttmn vCtn het 
jCtarlijks verlof ove1·eenlcomstig Ctrti
lcel 28 vCtn het besluit vwn cle Regent 
dd. 19 September 1949 door een pCtritCti-r 
comite 'l.vonlt vCtstgesteld. 

3° TV Ctnneer, lM'Ctohtens wrtUeel 65 vCtn het 
St1'C£fwetboelc, in gevctl een feit door 
twee oncle1·soheiden stntfbe1Jftlingen is 
voo1·z·ie,n, e1· toepCtss·ing moet worden ge
maMvt van de bepa.ling d·ie de z'WaCtrste 
st1'C£f voorziet, lcCtn de ·wetgever ~titrlrulc
lcelijlv of stilzwijgenrl vCtn die 1·egel af
wijlcen (1). (Strafw., art. 100, al. 1.) 

(PROCUREUR DES KONINGS 'l'E OUDENAARDE, 
1'. CLAUS.) 

AHRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 M:ei in hoger beroep gewe-

(1) Raadpl. verbr., 14 Februari en 22 Juli 
1949 (An·. Vm·b1'., 1949, biz. 121 en 484; Bull. 
en PASIC., 1949, I, 133 en 555). 
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zen door de Correctionele Rechtbank te 
Oudenaarde; ' 

Over de drie middelen samen, afgeleid 
uit de schending van tle artikelen 97 van 
de Grondwet,l, 2, 38 ~n,65 van het Straf
wetboek, 137, 160, 163, 172, 179, 226 en 
227 van het Wetboek van strafvorclering, 
12 en:· 16 van de besluitwet van 9 Juni 
1945 tot vaststelling van het statuut van 
<le -pai'itaire comite's, 59 van de bij ko
ninklijk besluit van 9 Maart 1!J51 samen
geoi·dende wetten betreffende het jaar
lijk's verlof der loonitrbeiders (art. 26 van 
de 'besluitwet _van 3 Januari 1946) en 1 
van het koninklijk besluit van 15 Mei 
1951 -waarbij cle beslissing van 1 Maart 
1!J51 van het Nationaal comite van de 
voedingsbedriJyen betreffende de vast
stelling van de verlofperiode voor het 
j aa:t' 1951, bindend 'verd gemaakt : 

Overwegende tlat verweerder vervolgd 
werd om in Juli 1951, als werkgever het 
verlof, waarop de arbeiders, krachtens 
de wetten en uitvoeringsbesluiten betref
fende het betaald jaarlijks verlof, recht 
hebben, niet te hebben toegestaan op de 
datum vastgestelcl door een beslissing van 
het paritair comite, welke, voor de nij
verheidstak waartoe hij behoort, door 
het koninklijk besluit van 15 lVIei 1951 
bindend gemaakt werd; 

Overwegende dat de voorziening het 
vonnis verwijt te hebben beslist dat die 
inbreuk, overeenkomstig artikel 59 van 
de wetten betreffende het jaarlijks verlof 
der loonarbeiders, samengeordend bij ko
ninklijk besluit van 9 Maart 1951, slechts 
met politiestraffen beteugeld wordt en 
dienvolgens tot de bevoegdheid van de 
politierechter behoorde; dat, volgens de 
drie':middelen van de voorziening, gezegde 
inbreuk ook voorzien is, en met een cor
rectionele straf bestraft wordt, door arti
kel 16 van de ·besluitwet van !J Juni 1945, 
tot vaststelling van het statuut der pari
taire comite's, en dienvolgens, bij toepas
sing van artikel 65 van het Strafwetboek, 
binnen de bevoegdheid van de correctio
nele i·echtbank valt; 

Overwegende dat artikel 59 van de 
voormelde samengeordende wetten de 
werkgever, die niet of niet binnen de 
voorgeschreven termijn, of volgens de re
glementaire modaliteiten, het verlof toe, 
staat waarop de arbeiders krachtens die 
samenge0rdende wetten of de uitvoerings
besluiten er van r!)cht hebben, met poli
tiestraffen bestraft ; 

Dat, door die straffen te bepalen, zon
der onderscheid te maken tussen het ge
val waarin de reglementaire bepaling of 
het uitvoeringsbesluit rechtstreeks door 
de Koning worden genomen (art. 5 en 8, 
al. 1) en dit waarin zij slechts op ver
zoek van een paritair comite (art. 6, al. 2) 

' 

of bij WlJZe van een besluit tot goedkeu
ring, dat een beslissing·- van dergelijk co
mite bindend maakt (art. 7- en 8, al. 2}, 
genomen worden, de wetgever klaar 
zijn wil heeft geopenbaarcl de bestraf
fing va~1 die inbreuken niet aan de toe
passing• van artikel 16 van de besluitwet 
van 9 Juni 1945 te onderwerpen; 

Dat het door de middelen ingeroepen 
artikel 65 van het Strafwetboek, een be
paling is waarvan de wetgever uitdruk
kelijk of stilzwijgend mag afwijken; 

Overwege11de, bovendien, dat artikel 16 
van de besluitwet van 9 Juni 1945, vol
gens zijn bewoordingen zelf, slechts toe
passelijk is op de inbreuken gepleegd in 
overtreding van << de overeenkomstig ar
tikel 12 bindend gemaakte beslissingen ll 
en, dienvolg(ms, van de krachtens_ arti
kel 10 van dezelfde beslnitwet getroffen 
beslissingen; 

Overwegende dat de beslissing op 
1 :i\1aart 1951 getroffen door het Nationaal 
paritair comite van de- voeclingsbedrij
ven en welke, voor verscheidene takken 
van die nijverheid, de datum van het 
verlof voor het jaar 1!J51 op de week 
van 23 tot 28 Juli vaststelt, als wettelijke 
grond heeft, niet artikel 10_ van de besluit
wet van !J Juni 1945, maar artikel 28 van 
het besluit van de Regent dd. 19 Juli 
1949, hetwelk zelf in uitvoering van de 
wetten betreffende het jaarlijks verlof 
van de loonarbeiders genom en werd; 

Dat, inderdaad, daar artikel 6, ali
nea 1, van de besluitwet van 3 Januari 
1946, hetwelk artikel 8, alinea 1, van 
de samengeorclende wetten van 9 Maart 
1951 geworclen is, de Koning er mede_ ge
last heeft de algemene toepassingsmodali
teiten van de wetsbepalingen betreffende 
de duur en de periode van het verlof der 
loonarbeiders vast te stellen, het -- besluit 
van de Regent dd. 19 Juli 1!J49 in zijn 
artikel 27 bepaald heeft dat het verlof 
niet v66r 1 Mei of na 31 October mocht 
worden verleend, tenzij op verzoek van 
de betrokken arbeider; dat echter, naar 
luicl van artikel 28 van hetzelfde besluit, 
de opdracht om jaarlijks de datum van 
het verlcif in de loop van de periode van 
1 Mei tot 31 October vast te stellen, door 
de Koning volgens het geval, hetzij 
aan het paritair comite of aan de onder
nemingsraad, hetzij ann de werkgever en 
aan cle werknemers zelve, hetzij aan het 
arbeidsgerecht · of aan de vrederechter 
gegeven wordt; 

Dat daaruit volgt dat de door het Na
tionaal paritair comite van het voedings
bedrijf op 1 Maart 1951 genomen beslis
sing, artikel 28 van het uitvoeringsbesluit 
van 19 Juli 1949 als wettelijke grondslag 
heeft; 

Overwegende dat het bestreden- vonnis 
er op wijst dat artikel 59 van de sarnen-
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geordende wetten op het jaarlijks -v:er
lof der loonarbeiders enkel een politie
straf bepaalt; 

Dat het er uit afieidt dat de wetgever 
nitclrukkelijk zijn wil te kennen gegeven 
heeft, in zake verlof cler arbeiders, de 
inbreuken op de toepassingsmodaliteiten 
bepaald door de paritaire comite's enkel 
met politiestraffen te beteugelen; 

Dat die motivering volstaat om de be
slissing te rechtvaardigen; 

Overwegencle dat nit cUe beschouwingen 
blijkt dat het dispositief van de bestre
den beslissing wettelijk is ; dat de midde
len, voor zoveel zij tegen zekere overbo
dige redenen van het vonnis gericht zijn, 
bij gebrek aan belang niet ontvanke
lijk zijn en dat zij, voor het overige, 
naar recht falen; 

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

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

8 December 1952. - 2" kamer. - Voor
zitte·r, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggever, H. de Olippele. - Gelijlclui
dende concltts·ie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste aclvocaat-generaal. 

2e KAMER. - 8 December 1952 

RJiJDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRJiJSTJiJN. - MILITIE. - HOGE MILI
'l'IERAAD. - DIENSTPLICHTIGE DIE IN ZIJN 
AR:TE VAN BEROEP DOE'.r GELDEN DAT DE MILI
'l'IERAAD OP DE INKOMSTEN VAN EEN VOORAF
llAAND JAAR GESTEUND HEEFT. - BESLISSING 
lN HOGER. BER.OEP DIE HET NIET MOGELIJR: 
~IAAR:'J' TE ONDERSCHEIDEN WELK JAAR IN 
AANMERICING WERD GENOMEN. - NIET GEMO
'l'IVEERDE BESLlSSINCi. 

Is niet gemoUveerd, fle beslissing van de 
hoge militieraad die een aanvmag om 
·vrijlMing van d·ienstz;lieht njwijst om 
t'eden flat fle inlcomsten van fle moedeT 
1)(tn fle fl·ienstz;lichUge het wettelijk ma
ximmn ove-rselwijden, tvanneet· in zijn 
nkte van beroez; fle dienstplichtige 
heett doen gelden flat het in aanmer
lc·ing te nemen jaat· een ander jaar was 
(lan flatgene waaroz; de beslissing van 
de m.i.l·itim·aad stennt (1). 

(1) Raadpl. verbr., 15 October 1951, 21 Ja
nuari en 11 Februari 1952 (At•t•. Vet·br., 1952, 
blz. 66, 254. en 295; Bull. en PASIC., 1952, I, 70, 
281 en 339). 

(COLLAER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op cle bestreden 
beslissing, op 8 September 1952 door .de 
hoge militieraacl gewezen; 

Oyer het enig micldel : schending van 
cle artikelen 97 van de Grondwet, 10, 
paragraaf 2, 1 o, en 12, 4°, van de wet 
betreffende de dienstplicht, cloordat cle 
bestreclen beslissing niet voldoencle is ge
motiveerd door de enkele verklaring dat 
eisers hoger beroep wordt afgewezen om 
reclen clat hij cc niet de onmisbare steun is 
van zijn moeder-wecluwe in cle zin van de 
artikelen 12, 4°, en 10, paragraaf 2, 1 o, 
cler clienstplichtwet cld. 15 Juni 1951 >>, 
clan wanneer in zijn akte van beroev 
tegen de beslissing· van de militieraad, 
welke zijn aanvraag om vr;ijlating op 
morele grond had verworpen omdat dP 
inkomsten het wettelijk maximum over
troffen, eiser had doen gelden clat de be
roepen beslissing verkeerclelijk was ge
steund op het inkomen van llet fiscaal 
dienstjaar 1950, inkomsten van 1949, in 
plaats van op datgene van llet dienst
jaar 1951, inkomsten van 1950, hetwelk 
minder beclroeg dan het wettelijk maxi
mum, wat impliciet door de bestreden be
slissing wercl aangenomen; clat deze laat
ste echter heeft nagelaten te bepalen aan 
welke van die vereisten niet voldaan werd, 
niettegenstaancle voormeld artikel 10 ver
scheidene vereisten stelt opdat een dienst
plichtige als kostwinner zou kunnen wor
den aangezien : 

Overwegencle dat de beslissingen van 
de hoge militieraad met redenen moeten 
worden omkleecl, zoals zowel door arti
kel 97 van de Gronclwet als door arti
kel 38, paragraaf 4, van de wet van 
15 Juni betreffende de dienstplicht voor
geschreven wordt; 

Overwegende clat, door te verklaren dat 
eiser niet de onmisbare steun is van zijn 
moeder-weduwe in de zin van de artike
len 12, 4°, en 10, paragraaf 2, 1 o, van de 
wet van 15 Juni 1951, de bestreden be
slissing onzeker laat of het in aanmer
king genomen inkomen clatgene is hetzij 
van een van beide in de akte. van beroep 
vermelcle jaren eri, bij voorkomend geval, 
van hetwelke, hetzij van het kalender
jaar voorafgaande aan 29 Januari 1952, 
datum waarop eisers aanvraag werd in
gecliend, zoals in principe door de wet 
wordt vereist, hetzij van het lopende 
jaar in het uitzonclerlijk daartoe voor
ziene geval ; 

Dat het micldel gegrond is; 
Om clie redenen, verbreekt de bestreden 

beslissing; beveelt clat onderllavig arrest 
zal worden overgeschreven in de regis
ters van de hoge militieraacl en· dat mel-
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-ding er van zal gemaakt worden op de 
kant ·van de vernietigde beslissing; ver
wijst de zaak naar de lloge militieraad, 
anders samengesteld. 

8 December 1952. - 2" kamer. - Yoor
zitter, H. ~routers, voorzitter. - Ye1·
slaggever, H. Belpaire. - Geli,ilcluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
·court, eerste advocaat-genei·aal. 

2e KAMER.- 8 December 1952 
1° REDENFJN VAN DE VONNISSEN EN 

ARRESTEN. - MILI'l'IE. - BESLISSING 
VAN DE HERKEURINGSRAAD. - 'VIJZE VAN 
MOTIVERING. 

2° MJLITIID. - KENNISGEVING VAN DE BESLIS
SING VAN DE HERKEVHINGSRAAD. - TERMIJN. 
- NIET-NAKOl\UNG. - ZONDER INVLOED OP DE 
WE'.l"l'ELl.JKHEID VAN DE BESLISSING. 

1 o Zo de herlce·n1·ingsnwll een aanvm.arl 
t!an lle clienstplichUge niet onontvanlce
lijlc mag veTlclnren zonlle1· de door lleze 
tot d.e ontvnnkeli.ilclwid van lle aan
vraag voorgestellle middelen te beant
-woonlen (1), moet d·ie raad ten einlle 
de aanvrang !lie hij heett ontvangen on
:geg·rmul te verlcln·ren, niet een andere 
-reden opgeven dnn de ttitslng van het 
rmderzoelc vcm cle llienstplichUge doo1· 
rle geneesheren vnn lle ranll en, bi,i 
voorlcomenrl yevnl, het rleslcundig ve?'
slag opgemanlct ingevolge een inobvatie
stelling (2). (Wet van 15 Juni 1951, 
art. 44, 45 en 46.) 

:2° De on~stancligheill rlnt een beslissing 
van lle lwrlcem·inys1·nncl na het ver
st·rij ken van de cloo1· nrtilcel 49 van rle 
-wet van 15 Jttni 1951 r1estelcle termijn, 
ter kennis vnn de rlienstplichtige -wenl. 
gebracht 'i.s .zonller invloerl op rle -wette
lijlchei.cl •ran gemellle beslissin,q. 

(GEMENNE.) 

ARRES1'. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
lJeslissing, op 26 Augustus 1952 door de 
Herkeuringsraad van de Provincie Na
men gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen in 'van de Grondwet en 49 
van de wet van i5 Juni 1951 betreffende 
·de dienstplicht, doordat de bestreden be-

(1) Wet van 15 Juni 1935, art. 44, para
graaf 2. 

(2) Raadpl. verbr., 30 Juni en 14 Juli 1952 
(1irr. T' erb1·., 1952, biz. 621 en 655; Bull. en 
PAsrc., 1952, I, 706 en 743); verge!., wat be
t.r·eft de beslissingen gewezen krachtens de 

VEHBR., 1953. --:- 14 

slissing zich ertoe beperkt vast te stellen 
dat aanlegger voor de dienst geschikt is, 
zonder de redenen op te geven waarom de 
ziekten of lichaamsgebreken, ten bewijze 
waarvan aanlegger een geneeskundig at
test overlegde, niet in aanmerking kun
nen genomen worden : 

Overwegende dat, luidens de bestreden 
beslissing, de herkeuringsraad, bij welke 
door aanleggers een aanvraag om vrijstel
ling of voorlopige afkeuring op lichame
lijke grond werd aanllangig gemaakt, 
die aanvraag heeft ontvangen; dat hij, 
om aanlegger vervolgens geschikt voor 
de dienst te bevinden, steunt op het ge
neeskundig onderzoek van aanlegger, ver
ricllt door de twee dokters van de raad 
alsmede op het deskundigve~·slag opge
maakt ingevolge de door aanlegger onder
gane inobservatiestelling; 

Dat hieruit dient te worden afgeleid 
dat de bestreden beslissing naar het bij 
artikelen 44, 45 en 46 van de wet van 
15 Juni 1951 vereiste met redenen is om
kleed en dat het midclel naar recht faalt; 

Over het tweede middel : scllending van 
artikel 49 van voormelde wet van 15 Juni 
1951, doordat de beslissing van de her
keuringsraad niet binnen het tijdverloop 
van acht dagen ter kennis van aanlegger 
werd gebracht : 

Overwegende dat de op 26 Augustus 
1952 door de herkeuringsraad gewezen 
heslissing op 5 September 1952 ter ken
nis van aanlegger werd gebracht; 

Overwegende dat geen wets- of regle
mentsbepaling nietigheid doet voortvloeien 
uit het niet-nakomen van de bij voormeld 
artikel 49 gestelde termijn tot kennisge
ving; dat derhalve die niet-nakoming 
geen grond tot verbreking kan opleveren; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
uing. 

8 December 1952. - 2" kamer. - Voor
zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Yer
slnggeve1·, H. Bareel. - GeUjlclnirlende 
conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advo~aat-generaal. 

2" KAMER. - 8 December 1952 
l 0 VOORZIENING IN VERBREKING. 

- BESLISSINGEN WAARTEGEN ·voORZIENING 
MOGELIJK IS. - BESLISSING VAN DE MILI
'l'IERAAD. - VOORZIENING NIE'l' ON1'VANKE
LIJK. 

door koninklijk besluit van 15 Februari 1937 
samengeschakelde wetten op de militie, de 
werving en de dienstverplichtingen, verbr., 
26 November 1951 en 7 April 1952 (A 1'1', T' erb1·., 
1952, blz. 142; Bull. en PAsrc., 1952, I, 157 en 
502). 
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2o MIDDELEN 'L'OT VERBREKING. -
MILI'l'IE. - l\11DDEL AFGELEID HIERUIT DAT 
RET RECHTSCOLLlCGE IN MILI'l'IEZAXEN GE
WEIGERD HEEF'l' NA 'l'l" GAAN Db' DE DOOR AR'l'I-

·'KEL 29, PAHAURAAF 4, VAN DE DIENSTPLICH'l'
WE'l' BJWOELDE SP~;CIALE OMSTANDIGHEDEN 
NIET TEN VOORDELE VAN DE DIENSTPLIOHTIGE 
AAN\VEZIG ZI.TN. - AANVOEHING DIE NOCH IN 
DE BICSLISSING NOCH IN DE. S'I'UKKEN VAN DIC 

··PROCEDURE STEUN VIND'l'. - MIDDEL MIST 
lN FEI'l'P;. 

1°' De ·vooj·z-ien'ing door de d·ienstpUoht-iae 
tegen een besUss-ing van de mUitieTaacl 
-is. n'iet ontvanl.oeUjl.; (1). 

2° Mist feUeUjlce gronclslaa, het middel 
. flat, zoncler een gebrelc, aan motieven 
in te ·roepen, aanvoert clat het 1·echts
oollege ·in ·Jwil·iUezc~ken geweiaenl heeft 
nct te gaan of e·r ten vooj·flele van cle 
cl·ienstpUcht-ige geen clooj" cwt-ilcel 29, pc~
t·agraat 4, van cle wet van 15 J-wn·i 1951 
bet'J:etfencle cle dienstpUcht vooj·z·iene 
speoiale omstand·igheclen bestaan, wan
nem· die aanvoe·ting steu.n 1!'i.ndt nooh ·in 
de bestreden besUssing nooh in cle st11·k
lcen van de 1Jj"Ocecl1We. 

(HUBAUX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissingen, op 9 Juni 1952 gewezen door 
de .Militieraacl van de provincie N amen 
en op 12 September c1aaropvolgend door 
de hoge militieraad; 
: I. Voor zoveel cle voorziening tegen de 

beslissing van de militieraad gericht is : 
Overwegende dat noch artikel 51 van 

de wet van 15 Juni 1951, betreffende de 
dienstplicht, noch enige andere wetsbe
paling tegen de beslissingen Yan cle mili
tieraad de eis tot verbreking openstellen; 

Dat de voorziening· niet ontvankelijk 
is; 

·rr. Voor zoveel cle voorziening tegen de 
beslissing van de hoge militieraad ge
richt is : 

Over het middel : schencling van de ar
tikelen 29, paragraaf 4, en 38, paragraaf 3, 
van de wet van 15 Juni 1951, doordat de 
hoge militieraacl in de bestreden beslis
sing nagelaten heeft de aanvraag om vrij
stelling van dienst te. ont1erzoeken welke 
aanlegger zowel bij de militieraad als in 
zijn akte van beroep tegen de beslissing 
van dit college had voorgebracht, welke 
aanvraag op de in voormeld artikel 29, 
paragraaf 4, nader omschreven bijzondere 
omstandigheden was gegrond : 
· Ovetwegende dat aanlegger tegen de be-

{1} Verbr., 14 Juli 1952 (B-ull. en PAsrc., 
1952, I, 745). 

streclen beslissing niet opkomt omdat ZIJ 
niet overeenkomstig het bij de wet ver
eiste met reclenen zou zijn omkleed; 

Overwegende dat noch nit t1e bestreden 
beslissing, noch uit enig stuk waarop l;tet 
Hof acht vermag te slaan · blijkt dat . de 
hoge militieraad zou nagelaten hebben na· 
te gaan of er gi"onclen aanwezig waren 
om gebruik te maken van llet ver'rriogen 
voorzien bij artikel 29, paragraaf 4,' van 
cle wet van 15 .Juni 1951; 

Dat llet middel feitelijke gr'ondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de vootzie
ning. 

8 December 1952. - 2° kamer. - VoO?"
zUter, H. Wouters, voorzitter. - .Ver
slaggeve?·, H. Belpaire. - Gelijklit·idencle 
conclttsie, H. Raoul Hayoit cle Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 8 December 195~ 

FRANSE 'l'AAL NEDERLANDSE: 
TAAL (GEBRUIK VAN DE). - S·d~&F
ZAREN. - AK'l'E VAN VOORZmNING IN. EEN" 
ANDERE 'l'AAL DAN DIE VAN DE llES'l'TI'EDIGN. BIG
SLISSING. - NIE'l'IGIIEID. 

Zo het rZe cumle{![fe·r ·in 1jerb-relc·ing tJrij
staat zi.in. ve·rklaring tot verbTelcing in 
de door hem. ver·lcozen lanllstaal af te 
leggen, moet, op st1·ajfe vnn nietigheicl,. 
cle ambten(UbT (lie lle vm·lcla~·ing ont-
1Xtngt akte eTvan opm.nlcen in cle tanl 
van de bestreclen besUssing, desno'ocls
met opneming, ·in cle nlcte, van cle 1J(W-
7claring tot verbr·elcina in cle tact/. ?.vaar·
·in zij nfgelead wenl (2). (Gront1wct, 
art. 23; wet van 15 .Tuni 1935, art. 2T 
en 30.) 

(SCHEPERS.) 

AHREST. 

HE'L' HOF; - Gelet op de beHtrcden 
beslissing, op 25 .Tuni 1952 door het Hof 
van beroep te Luik, Kamer van inbe
schuldigingstelling, gewezen; 

Over cle ontvankelijkheid van dt> voor
ziening : 

Overwegende dat het bestreden n n·est 
in de Franse taal gewezen is; 

Overwegende dat aanlegger in cle Ne
clerlandse taal ten overstaan van de direc
teur van de gevangenis te Luik heeft ver
klaanl dat hij zich tegen voormeld arrest 
in verbreking voorzag; dat die ambte
naar van die verklaring een in de Necler·-

(2) Verbr., 8 October 1951 (A1-r. Vm·b1·., 
1952, blz. 50; Bull. en PASIC., 1952, I, 53). 
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landse tmil gestelde akte heeft opge
maakt; 

Overwegende dat voor het Hof van ver
breking de rechtspleging gevoerd wordt 
in. de taal waarin de bestreden beslissing 
gesteld werd; 

Dat, inclien het aanlegger vrij stond 
zijn verklaring van voorziening in de 
cloor hem verkozen landstaal af te leggen, 
de ambtenaar die bevoegd was om die 
verklaring te ontvangen niettemin ertoe 
gehouden was akte claarvan op te maken 
in de taal van cle rechtspleging, clesnoods 
met opneming van de verklaring van 
voorziening in de taal waarin zij werd 
afgelegd; 

Ovehvegende dat cle akte van voorzie
J.ling nietig is wijl zij met schending van 
de bepalingen van artikel 27 van de wet 
van 15 Juni 193.5 in het Neclerlancls ge-
stel« wercl; · 

Dat de voorziening mitsclien niet ont-
vankelijk is ; · 

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

8 December 1952. - 2" kamer. - Voor
zUtm·, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·
Bla,qgeve1·, H. va-n Beirs. - Gelijlclq~i
dende conclusie, H. Raoul Hayoit .de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

2c KAMER. - 8 December 1952 

1° OPLICHTING. - BEGRIP. - GEBRUIK 
VAN .EEN VALSl~ ROEDANIGHEID. - WIJZE VAN 
OPLICH'l'lNG. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - S'l'UKKEN BIJ RET DOSSIER 
GEVOEGD EN VOOR HE'l' PROCES-VERBAAL VAN 
DE TERECHTZI'l"l'ING GElNVEN'l'ARISEERD. -
VERMOEDEN DA'l' DIE S'l'UKKEN VOOR RET IN 
IJERAAD RODDEN BIJ RET DOSSIER WAREN GE
VOEGD. 

3° BINDENDE BEOORDELING 'DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
STRAFZAKEN. - AK'l'E VAN HOGER BEROEP. 
- lNTEHPRE'l'ATIE .. - GRENZEN. 

1° Het gebr·uUo malcen vcm een va.lse hoe
danigheicl is een w'ijze van oplichting 
in de z·in van a1·tikel 496 van het St?·af
wetboelc wanneer clie hoeclanigheicl aan
genomen we1·d ten e·incle een ancler te 
1Jedriegen en zij cle beslissende oo?·
zaalc van het afgeven van tonclsen, me·n-

(1) Verbr., 12 Juni 1944 (Ar1·. Yerbr., 1944, 
biz. 174; Bttll. en PASIC., 1944, I, 378). 

(2) Verbr., 17 Maart en 26 Mei 1952 (A1T. 
Verbr., 1952, biz. 386 en 547; Bttll. ·en PASIC., 
1952, I, 439 en 627). 

(3) Verbr., 3 November 1947 (A1·r. Ve1'b1·., 

belen of gelclwaanlige pc~pim·en is gee 
weest (1). 

2° De omstancl·igheicl clnt b·ij het classier 
{Jevoegde st1~lclcen v661· het pmces-ve1'
baal van de terechtzitting waarop cle 
.zaalc in bc1·aad wcrd gehonclcn {Jei:nven
tar·iseenl wenlen, maalct een vennoeclen 
·u.it flat clic stuJclccn v661' het in beraacl 
honclen bi.i het clossim· warcn ge
voegd (2). 

3° De feitcz.ijlce ·inte,rpretat-ic, d'ie cle 1'Cch
te1· over clc groncl cwn ecn alcte van ho
rJer be1·oep gecft, is sonvenJin wannecr 
zif met clc tenncn 'Vnn clie alcte veTenig
baM is (3). 

(MEERTS, T. CHOKART.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 Juli 1952 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. Voor zoveel cle voorziening tegen de 
beslissing over de publieke vordering ge
richt is : 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 496 van het Strafwetboek, door
flat het bestreden arrest, eerste onder
dee!, ten onrechte als beclrieglijke han
deling·, welke de aan aanlegger ten laste 
gelegde wanbedrijven van oplichting uit
maakt, het feit aanziet dat hij de valse 
hoedanigheicl van eigenaar van twee on
roerencle goecleren heeft aangenomen, 
tweecle onderdeel, uit hoofde van oplich
ting ten naclele van dame Wauman ten 
laste van aanlegger veroorelelingen uit
spreekt, dan . wanneer aanlegger, slechts 
na de overhancliging van een som geld, 
vorenbedoelde hoeclanigheill van eigenaar 
heeft aangenomen : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende clat het anest zijn dispo· 

sitief steunt niet enkel op het gebruiken 
door aanlegger van een valse hoedanig· 
heicl, cloch ook op het aanwenden door 
hem , van bedrieglijke handelingen welke 
het arrest nader omschrijft; 

Overwegencle bovendien dat het gebruik 
van een valse hoedanigheid een wijze 
van oplichting is, in de zin van arti
kel 496 van het Strafwetboek, wanneer, 
zoals in onderhavig geval, die hoedanig
heid aangenomen werd ten einde een an
der te bedriegen, en cle beslissende oor-

1947, biz. 346; Bull. en PAsrc., 1947, I, 458); 
6 September 1951 (A1'1". Ve,·b?',, 1951, blz. 703; 
Bull. en PAsrc., 1951, I, 805). De beoordelhigs
macht van de rechter over de grond ontslaat 
deze even wei niet van de verplichting ·de dien
aangaande genom en conclusies te bean twoor
den (verbr., 3 November 1947, ·l10ger gemeld)'. 
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zaak van het overhancligen van fondsen, 
meubelen of geldswaarclige papiereii ge
weest is; 

Dat dit onderdeel van het middel in 
feite en naar recht faalt; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat llet arrest feitelijk 

en souverein vaststelt dat, slechts nadat 
dame ""Vauman wegens de door aanlegger 
voorgewende valse hoedanigheid van ei
genaar een gunstige indruk had opge
daan en na de door hem verrichte han
delingen, zij hem een som van 140.000 fr. 
overllandigde ; 

Dat clit onderdeel van het midclel feite
lijke grondslag mist; 

Over het tweede middel : schending van 
de rechten der verdediging, eerste onder
deel, cloordat geen inzage van het proces
verbaal houdencle de verklaring van de 
rijkswachter Thill aan de verdediging 
wen] verleend en dit stuk eerst na het 
arrest bij het dossier werd gevoegd ; 
tweede onderdeel, doordat aanlegger niets 
tot zijn verdediging heeft kunnen in
brengen en niet wercl ondervraagd in ver
band met. het feit van verduistering ten 
nadele van Crokart; clerde onderdeel, 
doordat het dossier de verklaring niet be
vat welke door Crokart op 31 Januari 
1952 v66r de gerechtelijke politie weru 
afgelegcl, welke zij op 22 Februari 1952 
v66r de onderzoeksrechter verklaarde te 
bevestigen : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het proces-verbaal 

waarvan in het middel gewag wordt ge: 
maakt, bi.i het dossier wercl gevoegd en 
daarin onder het rangnummer 88 berust, 
tussen het proces-verbaal van de terecht
zitting van het hof van beroep van 2 Juli 
1952 en dat van de terechtzitting van 
8 Juli 1952, in de loop derwelke de debut
ten werden voortgezet en cle zaak in be
raad gehouden wercl; dat alclus blijkt dat 
het proces-verbaal houdende de verkla
ring van Thill in de loop van de debut
ten hetzij ter terechtzitting van 8 Juli, 
hetzi:j voordien werd voorgebracht; dat 
cUt onderdeel van het middel feitelijke 
grondslag mist; 

Over llet tweede onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger niet ver

oordeeld wer<l uit lloofde van verduiste
ring ten nadele van Crokart; dat clit on
derdeel van het middel, wegens gebrek 
aan belang voor aanlegger, niet ontvan
kelijk is; 

Over llet derde onderdeel : 
Overwegende dat het proces-verbaal van 

de gerechtelijke politie del. 31 Januari 
1952, waarin de verklaring van Crokart 
wertl opgenomen, onder het rangnum
mer 14 in het dossier berust; clat clit on-

clerdeel van het middel feitelijke "Tond-
slag mist; · "' 

En overwegencle dat de substuntiele of 
op straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de ·wet is; 

II. Voor zoveel de voorziening te,.en 
de beslissing over de vordering van"' de 
burgerlijke partij gericht is : 

Over het enig miclclel : schencling van 
de artikelen 202 van het ""Vetboek van 
strafvordering en 7 van de wet Ytlll 1 Mei 
1~49, clom·clat het bestreclen arrest geen 
mtspra~k gedaan heeft over het boger 
beroep mgestelcl door aanlegger tegen cle 
beslissing over de burgerlijke vorrlering 
g·ewezen door de eerste rechter : 

Overwegende clat aanlegger verklaar!l 
had hoger beroep in te stellen tegen het 
vonnis van de correctionele rechtbank 
« waarbij hij tot drie jaar gevangeni~;
straf en 100 frank X 10 gelclboete veroor
deeld is geweest uit hoofde van oplich
ting >>; 

Overwegemle · dat Jwt arrest, Prop wij
zend da t aanlegger niet in hoger bero<'P 
van het, vonnis is gekomen in zover clit 
over de burg-erlijke vorclering uitspraak 
g~.daan heeft, beslist dat die vordering 
biJ het hof van beroep niet aanllang-ig: 
wenl gemaakt; 

Overwegende dat die interpretatie van 
de ak~e van hoger beroep niet onverenig
baar IS met haar term en; da t zij der
halve souverein is; 

Dat het midclel niet kan worden aang-e
nomen; 

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

8 December 1952. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ve,r
sla,ggeve'r, H. Bareel. - GeUikl·u.idenfle 
oonolns·ie, H. Raoul Hayoit cle 'I'erini
court, eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 8 December 1952 

VERKEER. - VERI'LICH'l'ING DOOR ARTI
KEL 32 VAN DE WEGCODE OPGELEGD AAN DE 
WEGGEBRUIKERS DIE ELKAAR INHALEN OF 
ON'l'l\IOE'l'EN. - BELET DE 'l'OEPASSING NIE'l'" 
VAN AR'l'IKEL 54, 2°, VAN DEZELFDE CODE 01' 
DE WEGGEBRUIKER VAN EEN SECUNDAIRE WEG 
DIE EEN liOOFIJWEG WIL OPRI.TDEN. 

De bepnling vnn n1·tilcel 32 Vftn de Weg
oode, volgens weUce twee weggebntilce1·s 
cUe ellcctn1· ·inhnlen of ontmoeten: el/caar 
ondet·ling de helft van cle rijweg moe
ten vrij laten, ontslaett de weggebrui
ker van de seoundai1·e tveg, clie een. 
lwofdweu tvU oprijden, vnn de 1}erplioh-
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Ung niet het ·voorschrift van artikel 54, 
2°, vnn dezelfde Code na te lwmen (1). 

(PROOURICUR DES KONINGil 'l'E MAUCJIE, 
'1'. llASTIN.) 

ARREST. 

HET HO}j' · - Gelet op het bestredeu 
vonnis, op 25 .Juli 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele R·echtbauk 
te 1\tfarche-en-]'amenne; 

I. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de tegen ver
weerder Bastin ingestelde publieke vor
dering : 

Over het enig middel : scheuding van 
de artikelen 50, 51, 53bis en 54 van het 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934, 
genomen tot uitvoering van de wet van 
1 Augustus 1899 en gewijzigd bij de be
sluiten van de Regent van 15 October 
1947 en 11 Februari 1950, doordat, het 
geval dienende te beoordelen van twee 
gebruikers van de openbare weg waarvan 
er een, Bastin, de secundaire weg verliet 
om een weg met een onbepaald karakter 
in te slaan die breed genoeg ''is opdat twee 
voertuigen er elkaar zouclen kunnen krui
sen, en de andere, Fontenoy, die de weg 
met een onbepaalcl karakter volgcle, van 
rechts de eerstgenoemcle tegemoet kwam 
gereden, de Rechtbank van eerste aanleg 
te Marche-en-Famenne, in hoger beroep 
in strafzaken uitspraak doencle, ten on
rechte op beklaagde Bastin de bepalingen 
heeft toegepast welke vervat zijn in de 
artikelen 50 tot 54 van het koninklijk be
sluit van 1 Februari 1934, genomen tot 
uitvoering van de wet van 1 Augustus 
1899, gewijzigcl bij de besluiten van de 
Regent van 16 October 1947 en 11 Fe
bruari 1950, door hem, en insgelijks be
klaagcle Fontenoy tot een straf te veroor
llelen, clan wanneer laatstgenoemcle ai
leen uit hoofde van de te zijnen laste als 
bewezen aangenomen misdrijven een straf
veroordeling had behoren op te lopen : 

Overwegende dat het vonnis, zonder in 
dit opzicht te worden bestreden, vast
stelt dat het ongeval zich ter hoogte van 
een aansluiting voorgedaan heeft op 
het ogenblik waarop Bastin, gebruiker van 
de secundaire weg, rechtsaf zwenkte in 
de richting waaruit Fontenoy, gebruiker 
van de als hoofdweg l1eschouwde weg, 
die echter de uiterste rechterzijde er van 
niet hielcl, gereden kwam; 

Overwegende dat het middel, door zijn 
ontwikkeling toegelicht, het vonnis ver
wijt artikel 54 van de Wegcode op ver-

(1) Raadpl. verbr., 11 October 1948 (A·r1". 
Verbr., 1948, blz. 478; B·ull. en PAsrc., 1948, 
I, 554); H Februari 1949 (An·. T' e1·br., 1949, 

weerder Bastin te hebben toegepast, dan 
wanneer, waar het om een kruising tus
sen twee voertuigen gaat, aileen artikel 32 
van dezelflle Code toepasselijk was, en 
dan wanneer Bastin laatstgemelde bepa
ling nageleefd heeft; 

Doell overwegende dat, blijkens de sa
mengevoegde bepalingen van het 1 o en het 
2° van artikel 54, wegeus schemling der
welke het vonnis Bastin tot een enige 
straf veroordeelcl heeft, de door <lie bepa
lingen aan de gebruiker van een secun
daire weg opgelegde verplichtingen niet 
afhankelijk zijn gesteld van de voor
waarde dat de gehruiker van de hoofdweg 
erop de door het reglement voorgeschre
ven plaats inneme en, inzonderheid, de 
uiterste rechterzijde van de rijweg houde; 
llat de gellruiker van de secundaire weg 
de hoofdweg niet mag oprijden, zelfs om 
daarop een zwenkingsmanceuvre uit te · 
voeren, wanneer, wegens de aanwezigheid 
van een weggebruiker op de hoodfweg, er 
gevaar voor een aanrijding llestaat; 

.Dat llet middel naar recht faalt; 

II. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over c1e tegen ver
weerder Fontenoy ingestelde publieke vor
dering : 

Overwegende dat de substantHlle of op 
straf van nietigheid voorgesehreven 
rechtsvormen werc1en nageleefcl en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

III. Voor zoyeel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de burgerlijke 
vorderingen : 

Overwegende dat aanlegger zich tegen 
dit gedeelte van het bestreden vonnis niet 
vermag te voorzien; dat de voorziening· 
niet ontvankelijk is; 

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

8 December 1952. - 26 kamer. - V oor
z·itte·r, H. Wouters, voorzitter. - Ve·r
slarmeve·r, H. Bareel. - GeU:ilclwiclende 
eoncl-usie, H. Raoul Hayoit de 'l'errni
court, eerste advocaat-generaal. 

l" KAMER.- 11 December 1952 

OVEREENKO.MS'l'. - BESLHlSING DIE AA.N 
EEN OVEREENKOMST EEN BEPERK'l"ER DRAAO
WIJD'l'E GEEFT DAN DEZE DIE UI'l' HAAH TEH
MEN BLIJKT. - BESLISSING DIE HET NIE-T 
MOGF;LIJK MAAK'l' DE HEDEN 'l'E ONDERSCIIEJ
DlcN WAAROM DE U-IWH'l'EH DIE DHAAGWIJDTF: 

blz. 124; Bull. en PASIC., 19±9, I, 140) en 
28 Januari 1952 (A1·1·. Verb1·., 1952, blz. 267; 
Bull. en PASIC., 1952, I, 300). 
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AAN DE OVEREENKOl\fS'l' HEEFT TOEGBKEND. -
SCHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN DE GROND
WET. 

Is door cl'ltbbelzinn·lglwirl aangetltst, en 
schenclt rle·rhalve artilcel 97 vwn de 
-Gronllwet, het vonnis llat aan een ove1'
eenlcornst een bepe1'1cter llntagwijllte 
geeft clan lleze llie n'it halt1' termen 
blijlct, zoncler llat het H of onllerschei
aen lam of de rechte·r z·ijn beslissing 
op de wil van de contnwterenlle pa1·
tijen heett geste~mcl ofwel of hij geoor
deelll heett flat, alhoewel de -wil van de 
partijen _anclers was, lle overeenlcornst 
-Blechts in cUe bepeTicte nwte gevolg Icon 
.hebben (1). 

(N. V. « NOORDSTAR EN BOERHAVE >>, 
T. VAN DEN BUSSCHE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
.vonnis, op 18 December 1950 gewezen 
door de Rechtllank van koophandel te 
Brussel, beslissende in eerste en laatste 
aa~1leg·; ' 

Over het enig middel : schencling van 
de artikelen 1134, 1174, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk vVetboek, 97 van de Grond
'wet, doordat het bestreden vonnis, na 
Vastgesteld te hebben dat de tussen par
tijen gesloten verzekeringsovereenkomst 
verweerder verplichtte het nieuw motor
voertuig, dat hij in vervimging van het 
in de polis vermelcle voertuig zou aan
werven, bij eiseres te laten .verzekeren 
en de premie te betalen op basis van het 
tarief in .voege op het ogenblik van de 

- wijziging, beslist heeft dat verweerder 
niet verplicht was de premie, groot 
2.327 frank, te betalen voor de verzeke
ring van de nieuwe wagen die hij aan
geworven had, en die beslissing alleen 
gestaafd heeft op het feit dat de « verho
ging van de premie van een jaar tot het 
andere als een eenzijclige veranclering 
van het contract blijkt zoncler rechtvaar
diging van cliepe verandering· van de ge
clekte. risico's », dan wanneer de wette
lijk gesloten overeenkomsten als wet gel
den voor degenen die ze hebben aange
gaan, clan wanneer verweercler bijgevolg 
wettelijk yerplicht was de aangegane 
verbintenis tot betaling van de premie op 
groncl van het nieuw tarief na te leven, 
dan wanneer er intrinsieke tegenstrijdig
heic1 bestaat tussen de vaststelling clat in 

·geval van aanwerving van een nieuwe 
wagen llet contract uitdrukkelijk een ver
hoging van premie voorzag, en de over
weging dat de toepassing van de door 

(1) Verbr., 12 April 1951 (A17'. Ve1·b1·., 1951, 
l:J]z_ 467; B1tll. en PASIC., 1951, I, 556). 

het contract voorziene verhoging eeii ~er
anclering van hetzelfde contract uitmaakt, 
clan wanneer die tegenstrijcligheid in de 
motieven 'met een gebrek aan de door 
artikel 97 van de Grondwet vereiste mo
tivering gelijkstaat, dan wanneer, alles
zins, de interpretatie, volgens welke de 
verhoging van de premie een eenzijdige 
veranclering van het bedoeld contract uit
maakte, regelrecht tegen zijn klaar en 
cluidelijke bewoorclingen inclruist en al
clus zijn bewijskracht schendt, clan wan
neer, indien het bestreden vonnis de door 
verweerder aangegane verbintenis als nie
tig heeft beschouwcl om reden dat zij aan 
een van 

1 

de wil afhangende voorwaarcle 
onderworpen is, het vonnis artikel 1174 
van het I Burgerlijk vVetboek geschonden 
heeft waarbij bepaald wordt clat een ver
bintenis slechts nietig gemaakt woi'dt door 
het vervullen van de van de wil afhangen
de voorwaarde vanwege degene die zich 
ver bindt, dan wanneer inderdaad in on
clerhavig geval er slechts sprake zou kun
nen zijn van een zogezegde van de wil af
hangende voorwaarde vanwege eiseres en 
geenszins vanwege verweercler, die zich 
verbonden had, dan wanneer, ten slotte, 
het onmogelijk is uit te maken op welk 
princiep of welke wettelijke bepaling het 
bestreden vonnis de beslissing gestaafcl 
heeft, waarbij het weigerde aan het con
tract zijn wettelijke gevolgen toe te 
kennen, hetgeen een onduidelijkheicl in 
de motivering uitmaakt die aan het Hof 
van verbreking niet toelaat zijn cont~;ole
recht op de wettelijkheid van de bestre
den beslissing nit te oefenen : 

Overwegende dat, blijkens de regelma
tig voorgelegcle processtukken en de ver
melclingen van de bestreden beslissing, de 
eis gesteund is op artikel 7 van de ver
zekpringspolis luidende clat << de verze
kerde-onclerschrijver zich vei·bindt aan 
de maatschap11ij (i.e. eiseres) te verkla
ren en door haar te laten verzekeren 
voor dezelfde risico's als voorzien door 
cleze polis, welkdanig motorvoertuig dat 
hij zou aanwerven, hetzij in vervanging, 
hetzij in vermeerclering van het of de 
voertuigen vermeld in cleze polis of in 
een vroeger bij de maatschappij onder
schreven contract ... en de premien of bij
gevoegcle premien te betalen op basis van 
het tarief in voege op het ogenblik van 
de wijziging J>; 

Overwegencle clat, naar aanleiding van 
de aankoop op 13 September 1949 van een 
andere wagen clan die welke bij. eiseres 
op 15 September 1948 verzekerd was go
weest, eiseres de uitvoering van die ver
bintenis door verweerder heeft gevor
clercl ; clat cle rechter over de grond eise
res haar vorclering heeft ontzegd om re· 
den clat bovenbedoeld beding de yerzeke
raar niet toelaat een hogere premie te 
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vorderen, ten ware cle _ verhoging door 
een aanzienlijke . vel'andering van de ge
dekte risico's gerechtvaardigd ware; 

Overwegende dat de motieven van het 
bestreden vonnis niet toelaten te on,der
scheiden of de recllter als vaststaaml 
heeft bescllou-i'd dat, naar de wil van de 
partijen, het artikel 7 van de verzeke
ringsovereenkomst, ondanks de alge
meenheid van zijn bewoordingen, slechts 
een bepm;kte draagwijdte heeft zoals llo
veilbedoeld, ofwel geoordeeld heeft dat, 
alhoewel de wil van de partijen anders 
was, voormelcl beding wettelijk slechts 
in die beperkte mate gevolg kon hebben; 

Overwegende dat, wegens -die dubbel
zinnigheid van de motieven, het Hof de 
wettelijkheid niet kan nagaan van het 
beschikkeild gedeelte van het vonnis, het
welk- dienvolgens het in het mid del aan
geduid artikel 97 van de Grondwet 
schendt; -

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat onderhavig ar
rest zal ·worden ovm·geschreven in de re
gisters van de Rechtbank van koopllan
del te Brussel en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van de ver
nietigde beslissing; verocirdeelt verweer
der tot de kosten; verwijst de zaak naar 
de Rechtbank van koophandel te Leuven. 

11 December 1952. - ie kamer. -
TToorzitter en ve1·slnggeve-r, H. Bail, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijklui(lencle concl-usie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - Pleiter, H. Struye. 

1° KAMER. - II December I952 

1° HUWEJLIJKSOONTRAOT. - HUWE
LIJXSGEMEENSCHAP. - 0:MVANG VAN DE JlA
'J'EN. - AAN EEN VAN DE ECH'fGENO'l'EN GE

SCHONKEN PENNINm;N. - WIL VAN DE SCHEN
KER DE GESCHONKEN PENNINGEN Ul'l' DE GE
MEENSCHAP 'l'E SLUI'l'EN. - vVIL DIE NIE'~' 
HET VOORWERP ZIJN :!.WET VAN EEN DOOR 
DE. -SCHENKER. UI'l'DRUKKELIJK GEDANE VER
KLARING. 

2° HUWEJLIJKSOONTRAOT. - HUWE
LIJKSGEMEENSCHAP. - AAN EEN VAN DE 
ECH'l'GENOTJ;;N GESCHONKEN PENNINGEN. - WIL 
VAN DE SCHENKER DE GESCHONKEN PENNIN
GEN UIT DE GEMEENSCHAP 'l'E SLUI'l'EN. - KAN 
DOOI~ :MIDDEL VAN VER:I.fOEDENS IlEWEZEN 
WORDEN. 

(1) en (2) Zie DE PAGE, d. X, n' 309, c; Hue, 
d. IX; n' 92; AuBRY en RAU, d. VIII, blz. 37; 
BAuDRY-LACANTINERIE, Oontrat de nwriage, d. I, 
n' 466; PLANIOL en RrPERT; d. VIII, n' 181; 
JosSERAND, d. III, n' 38; KLUYSKENS, De Mtwe-

1 o De wil -vnn ile schenl"er van gcclii-l 
-rencle het hu.weli.jli: Clnn een ·vCln de 'on• 
cler beheer vnn tle wettetij]ce' gmnee-n> 
schnp gehtttotle echtgenoten geschonlcen 
penningen Om clie penn·ingen u.-it cle ge~ 
meenschnp te slwiten, moet n·iet nood~ 
znlcelij 7<: het- voo1·werp zijn vnn een u-it
rZntlclceUjlce verlclnl"in(! vnn cle schen
lcer; dnn1·toe volstnClt · een sUlzwi.jf!Cincle J 
cloch zelcere wils7t.iting (l). (Burgerlijk 
Wetb. art. 1401, 1°.) 

2° Het bew-ijs VCln cle-wil •vnn cle schenicei; 
vnn penn-in{}en om deze nit ae genwen
schnp te sl1t'iten, clie tnssen cle begif
ti-rJcle en zi:in echt_qenoot bestnnt, mng 
clam· miclclel vn-n ve·rmoeclens bijgebmchf 
wo1·clen (2). 

(VAN OS'l'ADE, '1'. FIROEL.) 

ARHES'l'. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 November 1950 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 1401, lid 1, van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest aangeno
men heeft dat «de door dit artikel (1401) 
voorziene uitsluiting uit de gemeenschap
niet iloodzakelijkerwijze door de schen
ker dient geuit te worden en dat het 
volstaat clat zij met zekerheid uit 
doeltreffencle omstandigheden worde af
geleid ll; dan wanneer : 1° artikel 1401, 
lid 1, ·in fine, eist dat cle schenker op i1it~ 
drukkelijke wijze de uitsluiting uit de 
gemeeschap zou bedingen; en wanneer 
2° artikel 1401, lid 1, in fi-ne, bepaalt dat 
de verklaring van uitsluiting nit de ge
meenschap van de schenker zelf moet 
uitgaan en dus geenszins van de begif~ 
tigde of van dezes echtgenoot : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat artikel 1401, 1 o, van: 

het Burgerlijk Wetboek de uitsluiting 
van de geschonken roerende goederen nit 
de gemeenschap niet van een uitdrukke
lijke verklaring van de Schenker afhari
kelijk stelt; dat een stilzwijgende wils
uiting daartoe volstaat, zodat de uitslui
ting, onder meer, uit de omstandigheden 
van de zaak kan worden afgeleid; 

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

Over het tweecle onderdeel : 
Overwegende dat, na het principe-

l-ijkscontmcten, n' 288; Repe•·t. pmt. du d1·. 
belge, v' Oontrat de nw•:ict{/e, n' 189; verbr_ 
Fr., 10 April 1904 (Dall. 11b·., 1905, 1,- 78)-
0ont1·a: LAURENT, d. XXI, n' 276; SCHICKS en 
VANISTERBEEK, d. V, 11' 1141. 
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herinnerd te hebben dat artikel 1401, 1°, 
van het Burgerlijk Wetboek, geen uit
drukkelijke wilsuiting van de schenker 
vereist, opdat de gegeven roerende goe
deren nit de gemeenschap zouden geslo
ten zijn, maar dat het volstaat dat die 
wil nit de omstandigheden knnne afge
leid worden, de rechter over de grond in 
feite vaststelt dat vrouw Van Ostade
Firoel verklaard heeft het goed tot we
derbelegging van eigen penningen aan te 
kopen, en dat de man, bij de akte aanwe
zig, die bewering niet heeft betwist, dan 
wanneer, indien zij niet oprecht was ge
weest, hij, als hoofcl van de gemeenschap 
belang erbij zon gehad hebben ze te be
twisten; 

Overwegende dat nit de samenhang 
van die motieven van het arrest blijkt 
dat de rechter over de grond de uitslui
ting nit de gemeenschap van de gekregen 
penningen niet op de wil van de begiftig
de heeft gegrond; 

Dat de bewering van de begiftigde en 
het gebrek aan betwisting vanwege haar 
echtgenoot bestancldelen zijn waaruit het 
bestreden arrest de wil van de schenk
ster I1eeft afgeleid om de gegeven pen
ningen nit de gemeenschap nit te sluiten; 

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

Over het tweede middel : schending 
van de artikelen 1395 van het Burgerlijk 
\Vetboek en 97· van de Gronclwet, door<1at 
het bestreden arrest heeft aangenomen 
dat gelden, die tijdens het huwelijk aan 
·een van de partijen geschonken zijn ge
worden, zonder vervnlling van de bij
zondere voorwaarde gesteld door arti
kel 1401 van het Bnrgerlijk Wetboek, 
buiten de gemeenschap vallen en daar
door het tussen partijen bestaande huwe
lijksstelsel heeft gewijzigd, dan wan
neer artikel 1395 nitdrnkkelijk voorziet 
dat, na voltrekking van het huwelijk, 
geen veranderingen aan het huwelijks
contract knnnen worden aangebracht : 

Overwegende dat, zoals volgt nit het 
verwerpen van het eerste middel, de uit
-sluiting nit de gemeenschap van de door 
moeder Firoel aan haar dochter gegeven 
geldsom, welke door het bestreden arrest 
wordt beslist, aan de voorschriften 
van artikel 1401, 1°, van het Burgerlijk 
Wetboek bearitwoordt; dat het hof van 
lleroep dienvolgens aan het stelsel van 
de wettelijke gemeenschap onder hetwelll: 
partijen waren gehuwd geen wijziging 
l'an hebben aangebracht; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel : schending van 
de artikelen 1408 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, door
dat het bestreden arrest dit artikel 1408 
toepasselijk acht, dan wanneer in feite 
door een van de door dit artikel gestelde 

voorwaarden vereist worclt dat een van 
de echtgenoten uitsluitend eigenaar in on
verdeeldheid was1 terwijl in oll.derhavig 
geval de eigendom van het onverdeeld 
aandeel niet uitslnitend aan verweerster 
doch tevens voor de helft aan de gemeen-
schap toebehoorde : · 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanneemt dat het aandeel in het door ver
weerster bij akte van 7 Maart 1924 aan
gekocht eigendom te Antwerpen, aan de 
Oarnotstraat, 91, haar uitslnitend toebe
hoorde en niet gedeeltelijk aan deze 
laatste en gedeeltelijk aan de gemeen
schap Van Ostade-Firoel ; 

Dat het middel aldus feitelijke grond
slag mist; 

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

11 December 1952. 1 e kamer. -
TToo·rz-itter, H. Bail, raadsheer waarne
mencl voorzitter. · TT e1·slaggeve1·, 
H. Smetrijns. - Gelijlcl1tidende conclu
sie, H. Raoul Hayoit de Termiconrt, eer
ste advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. della Faille d'Huysse en Struye. 

l e KAMER. - II December I952 

1° BEWIJS. - AAN DE AK'l'EN VERSCHUL
DIGD GELOOF. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
00RSPRONKELIJKE AANLEGGER DIE DE VER
WEERDER ALLEEN HEEF1' GEDAGVAARD. - VER
WEERDER DIE EEN ANDERE PAR'l'IJ '1'0'1' 'l'USSEN
KOMS'l' EN TO'l' VRI.TWARING HEEF'l' OPGEROE
PEN.- GEEN CONCLUSIES NOCH VERHAAL VAN
WEGE DE OORSPRONKELIJICE AANLEGGER 'J'E
GEN DE 'l'O'l' VRIJWARING OPGEROEPENE. -
RECH'l'ER DIE LAA'l'STGEMELDE JEGENS DE AAN
LEGGEU IN DE HOOFDEIS VEROORDEELT. -
SCHENDING YAN RET AAN DE DAGVAARDING, 
AAN DE AKTE VAN HOGER BEROEP EN AAN DE 
CONCLUSIES VERSCHULDIGD GELOOF. 

2° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. 
BURGERLIJICE ZAKEN. - RECH'J'ER OVER DE 
GROND DIE DE VORm~RING VAN DE AANLEGGER 
IN DE HOOFDEIS TEN AANZIEN VAN DE VER
WEERDER ONGEGROND HEEF'l' VERKLAARD, DOCH 
DIE DE DOOR DE VERWEERDER IN 'l'USSENKOMS'J' 
OPGEROEPEN PARTIJ JEGENS DE AANLEGGER 
HEEFT VEROORDEELD.- VoORZIENING DOOR DE 
IN TUSSENICOMST OPGEROEPEN PARTIJ.-VoN
NIS VERBROICEN OMDAT DE AANLEGGER IN DE 
HOOFDEIS GEEN VOHDERING TEGEN DE IN VRI.J
WARING GEROEPENE HEEF'l' INGESTELD. -
VERBREKING S'J'RKKT ZICH UI'l' TOT HE'l' DIS
POSITIEF DAT DE YORDERING TEN AANZIEN VAN 
DE VERWEERDER AFWIJS'l'. 

l 0 Schendt het geloot dat aan de dagvaa1'
cling, ann cle nlcte van hoger beroep en 
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aan de concl·t~sies ·is versoh·uldigd, de 
·reohter in hoger beroep die, wannee·r 
de o01·spronlceUjlce aanlegge·r de ver
weerder alleen heett gedagvaard en niet 
heejt geoonol·udeerd noah verhaal heejt 
·ingesteld tegen de door de verwee·rder 
tot tttssenlcomst en tot vrijwa1'ing opge
·roepen pa1·tij, rleze laatste pa;rtij jegens 
de aanlegge1· in de hoojde·is ve1·oordeelt. 

2" W annee·r de vordedng van de aanteg
ger in de hoofdeis door de 1·eohte·r ove1· 
de grond ten opziohte van de ver-wee·r
der- als ongeg1·ond wot·dt afgewezen. 
dooh ten aanzien van de door de ver
weerder in tt~ssenlcomst opget·oepen 
partij gelj'rond tvordt verlclaa1·d en dat, 
rlerhalve, deze laatste pa1·tij jegens de 
aanlegge·1· in de hoojde·is werd ve·root·
deeld, en wanneet·, op de tegen al rle 
partijen door de in vrijwaring opgm·oe
pen partij get·iohte voorziening, het von
nis verbrolcen wordt omdat de reohtet· 
de in vrijwaring opgeroepene onwette
lijlc heejt veroordeeld om reden dat 
de aanlegget· in de hoofdeis tegen hem 
geen enlcele vorderina lwd ingesteld, 
strelct de verbrelcing zioh uit tot het 
disposit-ief van het vonnis dat, ten aan
zien van de ve1·weerde1·, ·de vorder·ing 
van de aanleggm· ·in ·de hoojdeis at
wijst (1). 

(IHENS'l' VAN HET SEQUESTER, '1'. N. V. 
<< LEMAHIEU GEBROEDERS ll EN GEERAERT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 7 Juli 1950 gewezen door de 
Werkrechtersraad van beroep te Brugge, 
Kamer voor bedienden; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek betreffende de verplichte uit
werking van de overeenkomsten, 1319, 
1320 en 1322 van hetzelfde W etboek 
waarbij het geloof wordt geregeld dat 
aan de akten client gehecht (in de zaak, 
aan de stukken van de rechtspleging die 
aanduiden tot waar het gerechtelijk con
tract reikt), 183 en 184 van het Wetboek 
van burgerli;ike rechtspleging, doordat de 
bestreden beslissing, alhoewel zij de oor
spronkelijke vordering door tweede ver
weerder tegen eerste verweerster gericht, 
niet gegrond verklaarde, niettemin aan
legger veroordeeld heeft om aan tweede 
verweerder de som van 78.750 frank te 
betalen, dan wanneer deze laatste geen 
eis tegen aanlegger had ingesteld, en 

(1) Wat betreft het begrip van onderschei
den dispositieven en van niet-onderscheiden 
dispositieven, ten aanzien van de draagwijdte 
van de uit. te spreken verbreking, zie verbr., 

dat deze Iaatste in de zaak enkel be
trokken was als opgeroepene tot tussen
komst en tot vrijwaring· in de hoofdvor
dering ingesteld op verzoek van tweede· 
verweercler tegen eerste verweerster : 

Overwegende dat, v66r de Werkrech
tersraad te Korh·ijk gedag·vaard door ver
weerder Geeraert tot betaling van een 
som van 78.500 frank ten titel van ver
goeding verschuldigd krachtens een be
diendencontract en ten gevolge van de· 
aan haar bediende gegeven opzegging, 
de vennootschap « Lemahieu Gebroe
ders ll v66r gemeld rechtscollege de 
Dienst van het sequester had gedaagd,. 
om te horen zeggen dat deze dienst ge
houden is om in de hoofdvordering tus
sen te komen en voormelde vennootschap 
tegen aile vordering van Geeraert te vrij
waren, ofwel om aan de vennootschap· 
te betalen al hetgeen waartoe zij gebeur
lijk jegens Geeraert zou worden veroor
deeld, in hoofdsom, interesten en kosten,. 
met veroordeling tot de kosten van de op
roeping in tussenkomst; 

Overwegende dat de W erkrechtersraad 
te Kortrijk, op de door Geeraert inge
stelde vm'dering uitspraak doende, de 
vennootschap « Lemahieu Gebroeders l>· 
tot betaling van de gevorderde som en 
van. de kosten van het geding heeft ver
oordeeld, en, uitspraak doende over de· 
oproeping tot tussenkomst en vrijwaring· 
ingesteld door gezegde vennootschap, ze 
niet gegrond heeft verklaard; 

Overwegende dat, tegen die beslissing 
hager beroep hebbende ingesteld, hetwelk 
aan al de andere v66r de eerste rechter 
betrokken partijen werd betekend, de 
vennootschap « Lemahieu Gebroeders >l· 
tegen de Dienst van het sequester tot de
zelfde doeleinden concludeerde als diP. 
van haar oproeping tot tussenkomst en 
vrijwaring; · 

Overwegende dat noch uit de vermel
dingen van de bestreden beslissing noch 
uit enig stuk van de rechtspleging blijkt 
clat Geeraert enige vordering tegen de 
Dienst van bet sequester zou ingesteld 
hebben; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, na beslist te hebben dat de vorde
ring van Geeraert niet gegrond is in zo
ver zij , tegen de naamloze vennootschap 
« Lemahieu Gebroeders ll gericht is, die 
vordering nietternin gegrond verklaart in 
zover zij tegen de Dienst van het seques
ter gericht is en dienvolgens deze laatste 
veroordeelt tot betaling aan Geeraert van 
een totale som van 78.750 frank en van 
cle kosten van beide gedingen; 

Overwegende clat, met aldus te beslis-

16 Februari 1951 (Ar1'. Verb1·., 1951, blz. 334; 
Bull. en PASIC., 1951, I, 395, en de conclusie 
van het openbaar ministerie). 
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sen op ,een vordering, die bij llem niet 
aanhangig werd gemaakt, de rechter in 
boger beroep het geloof heeft geschonden 
uat_ zowel aan de dagvaardingen v66r de 
eerste rechter als aan de al;:te van beroep 
en aan de v66r de rechter in lwger beroep 
genom en conclusies gellecht is; 

· Om die redenen, verbreekt de bestre
<Jei,t -beslissing, bellalve voor zoveel zij 
Georges Tanghe buiten de zm'tk heeft ge
,steld; beveelt dat onderhavig arrest "zal 
-irorden overgescllreven in de registers 
van cle vVerkreclltersraad van beroep te 
,B_rugge en dat melding er van zal ge
maakt worden op cle kant van de gedeel
'telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
~le : verweerder Geeraert tot de kosten ; 
verwijst de alclus beperkte zaak naar 
(lie 'Verkrechtersraad van beroep te Gent, 
,Kamer voor bedienclen. 

:11 December 1952. - 1e kanier. 
t-' ooTz~tte'l', H. Bail, raadsb,eer waarne
mend voorzitter. - Versln{JfJCVC1', H. Ba
i·eel. - Gelijkluidencle concl1tsie, B. Ra
,oul Hayoit de Termicourt, eerste advo
_'caat-gPneraal. - Pleiter, H. Simont. 

l".KAMER.- II December I952 

#UUHOVEREENKOMS'l'. - HUISHUUR 
, - . TOT BE'l'ALING VAN DE HUURPRI.TS GEDAG
VAARDE HUURDER. - TEGENEIS S'l'REKKEND 
'l'O'l' VERMINDERING VAN DE HUURPRIJS. ~ 
YONNIS 'DA'l' VAS'l'STEL'l' DAT DIE VEHMINDE
RING OVEREENS'rEM'l' MET HE'l' BEDRAG VAN 
HET NADEEL GELEDEN WEGENS DE SCHULDIGE 
NIE'l'-NAKOMING DOOR DE VERHUURDER VAN 

· Zj;;lCEHE VERDINTENISSEN. - VEHMINDERING 
VAN DE HUURPRI,JS 'l'EN 'l'ITEL VAN SOHADE
LQOsSTELLING TOEGES'l'AAN. 

Wnnneer cle hunnle·r tot 7Jetnling vnn ver
schenen hmtrp!'i:izen wenl geclngvnanl 
en de 1·echte·1', ·witszn-nak cloencle' over een 
_teaene·is vnn cle h·u.unler. ann cleze -een 
·ve·rm·inderht.ll van cle hnurpri:is toestaat 
om 1·eclen clnt zij ove1·eenste·mt rnet het 
-liedntg van het door he-m ondergnne nn

. deel wegens het schuldig niet-nnkomen, 
· rloo1· de verhuurcler, vnn zeke·re· verb-in

ten·issen, ~l)onlt die verrninclering vnn 

(1) Over de aard van het verhaal dat door de 
,lmurder tegen de verhuurder die in gebreke 
blijft zijn verbintenis van oi1derhoud van het 
'verhuurde goed na te komen is ingesteld en over 
de verweermiddelen die hij in dit geval tegen 
de door .de verhuurder ingestelde vordering tot· 
betaling van de huurprijs kan doen gelden -
betwiste punten waarover bet aangetekcnd ar
rest geen uitspraak heeft moeten doen - zie, 
in verschillende zin, PLANIOL en RrPERT, d. X, 
lJ!z. 610; GurLr~ouARD, Oont1·at de lonage, n" 146 

hu.·IWtJ·rijs ten t-i.tel van doo1· cle vefh!tnr
cle·r nn-rL de lm·wnle1· 'vm·sehnlcliade schn
cleve·rgoefli·ng toegestaan (1) . 

(CHRISTIANE, 'l'. PERSONENVENNOO'l'SCHAP llfE'f 

BEPERK'l'E AANSPRATCELIJKHEID << ETARLISSE
MEN'J'S RICHELLE >>.) 

AH.RES1_', 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 October 1950 door de Recht
bank van eerste aanleg te Verviers ge
"'ezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis « voor recht zegt dat 
de normale huurprijs van het litigieus 
gedeelte van het. onroerend goed in Au
gustus 1939 5.000 frank bedroeg en met 
100 t. h. zal worden verhoogd en aldus op 
10.000 frank zal worden gebracht, wan
neer aanleggers de herstellingsw~rken 
zullen hebben doen verricllten waarvan 
zij zelf de onontbeerlijkheicl erkennen », 
flnt '' het sedert 1 September 1949 geinde 
lmurbeclrag van 8.222,25 frank, met inbe
grip van aile verllogingen, alleszins vol
doencle is zolang de nodige herstellirigs
werken aan het onroerend goed niet zul
len verricht geweest zijn »; en dat <ide 
volle huurprijs zal worden gekweten 
vanaf het einde cler maancl in welker 
loop de werken zullen geeincligd zijn ge
weest », zonder bet middel door aanleg
gers voorgebracht in hun in hoger beroep 
genomen conclusies te beantwoorden 
waarcloor zij staande hielden << dat er 
generlei compensatiemogelijkheid bestaat 
tussen de bij contract vastgelegde ver
plichting van de .huurder om op de over
eengekomen datum de overeengekomen 
lmur te betalen en de verplichting welke, 

_ na zijn inmorastelling, op een eigenaar 
kan rusten die zou weigeren op die inmo
rastelling i_n te gaan om op tegenspraak 
zoniet in rechte noodzakelijk bevonden 
herstellingen te doen uitvoeren », door
dat llet bestreden vonnis dus niet wet
telijk met_ reel en en is omkleed : 

Overwegende dat bet bestreclen vonnis 
erop wijst '' dat de in de loop van de 
clelmtteii overgelegde stukken er van Iaten 

en 394; LAURENT,_ d. XXV, n" 109 en 243; 
AuBRY en RAu, d. V, biz. 294, nota 5te-r; Du
VERGIER, Louage, n' 480; BAUDRY-LACANTINERIE 
en WAHL, Oontntt cle louctge, d._ I, n' 324; DE 
BERSAQUES, nota onder_ verbr., 24 April 1947 
(Re'v. m·it. j-u.r. belge, 1949, blz. 125); verbr. 
Fr., 26 October 1925 (Dall. hebd., 1925, 
biz. 627) en 22 Februari 1932 (Dall. per., 1932, 
1, 203), alsmede de nota's 1 en 2 onder civ. 
Saint-Malo, 25 Juli 1951 (Dall. hebd., 1952, 
blz. 767). 
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l;Jlijke~ .dat reeds bij de aa~vang Septem
ber 194W clit is v66r het ontstaan van het 
tussen ).Jartijen opgerezen geschil, beklag 
werd ingediencl en gegrontl bevonden ll; 

Over:l'\•egende, anderzijds, dat de be
strederi beslissing, bij aanneming van de 
gronden van de eerste rechter, beschikt 
<< dat het voor de· hand ·ugt dat een nor
male . huurprijs behoort overeen te stem
men . inet een normaal genot van het ge
hum·de goed, hetwelk dus in een deugde
lijb:e staat van onderhoucl client te ver
keren ll; 

Dat uit clie overwegingen volgt dat het 
bestreden vonnis op de conclusies van de 
aanleggers antwoord heeft verstrekt en 
de verwerping er van gemotiveerd heeft; 

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

van de artikelen 1134, 1149, 1289, 1291, 
1719 tot 1722 van het Burgerlijk Wetboek, 
97 van de Grondwet, en, voor zoveel no
dig, 10 tot 27 van de wetten houdencle 
uitzonderingsbepa.lingen in zake huis
huur, sameng·eschakelcl bij besluit van de 
Regent van 31 Januari 1949, doorclat het 
bestreden vonnis, na vastgestelcl te heb
ben dat partijen niet betwisten dat de 
normale huurwaarde van het litigieus 
onroerencl goed op 1 Augustus 1939 
5.000 frank per maand beliep, en dat 
v66r de eerste rechter « partijen ver
klaarclen akkoorcl te gaan over 100 t. h. 
verhoging, dat clienvolgens de huur bij 
einclvonnis van 9 Mei 1950, op 10.000 fr. 
per maancl wercl ·gebracht ll, desondanks 
beslist dat verweerster « de volle huur
prijSll slechts zal behoeven te betalen vanaf 
het einde der maancl in welker loop aan
leggers aan het litigieus onroerend goecl 
zekere werken zullen hebben doen uitvoe
ren, en dat tot dan « het sedert 1 Sep
tembm' 1949 geinde huurbeclrag van 
8.222 fr. 25, met inbegrip van alle verho
gingen, alleszins volcloencle is ll, om re
den« diit een normale huurprijs behoort 
overeen te stemmen met een normaal ge
not van het gehuurcle goed, hetwelk dus 
in een · cleugdelijke staat van onderhoucl 
client te verkeren ll, clan wanneer, indien 
de huurder op het niet-naleven, do.or 
de verhimrcler, van zijn verbintenis tot 
onderhoucl vermag te steunen om voorlo
pig zijn eigen verbintenissen op te schor
ten of .'om de ontbinding van de huurceel 
aan te vragen of om zich door het ge
recht ertoe te doen machtigen in de plaats 
van de verhuurder de werken te verrich~ 
ten, en om de vergoeding van het nadeel 
te vorcleren hetwelk hij ter oorzake van 
clit nietcnaleven ondergaat, zulks even
wei vooL' de rechter geen grond oplevert 
om het bedrag van de tussen partijen 
overeeiigeb:omen huurprijs te verlagen 
totdat de verhuurder de op hem rusten
de herstellingen in het verhuurde goed 
zal he]:)ben uitgevoerd : 

Overwegende dat, volgens het middel, 
de tijdelijke vermindering van de tussen 
partijen ovm:eengekomen huurprijs door 
de rechter niet is toegestaan geweest als 
schadevergoeding aan verweerster ver
schuldigd wegens het nadeel dat zij tel" 
oorzake van het schuldige niet-naleven 
door de verhuurclers van zekere hunner 
verbintenissen heeft ondergaan; 

Overwegende dat clie bewering door de 
vaststellingen van het bestreden vonnis 
tegengesproken wordt; 

Dat dit vonnis er immers op wijst dat, 
gedagvaard tot betaling van vervallen hu
ren, ver'\veerster een tegeneis heeft · il\ge
steld, gegroncl op het voor haar voort
spruitende nadeel nit het niet-verdchten 
door de verhuurders van spoedeisende 
herstellingen waartoe zij bij overeen
komst waren gehouden; 

Dat tot vergoeding van clit nadeel bet 
vonnis een vermindering van de hnl].r
prijs toestaat tot na de voltooiing van de 
herstellingswerken; 

Overwegende, aan de ene zijde, dat de 
voorziening l1et vonnis geeu schending 
van het aan de conclusies der partijen 
of aau ander stukken der -rechtspleging 
te hechten geloof verwijt; . 

Overwegende, aan de andere zijde dat, 
luidens de termen van het vonnis, de 
aau verweerster verleende vermindering 
van de huurprijs overeeustemt met het 
bedrag van het door haar ondergane ua
deel wegens het schuldige niet-ualeven 
door de verhuurders van zekere hunner 
verbintenissen, en dienvolgens met de: 
door hen verschuldigde schadevergoe-
ding; .- ·, 

Waaruit volgt dat het middel op· een 
onjuiste interpretatie van .de bestreden 
beslissing berust, en derhalve feitelijke 
grondslag mist ; 

Om die redenen, verwerpt de voor:>;ie
ning ; veroordeelt aanleggers tot de k:os
ten en tot een vergoeding van 150 frank 
jegens verweerster. 

11 December 1952. - .Je kamer ... -c

Voo·rzUter en ve1·slctggever, H. Bail, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlclltidende conolwsie, . H. . Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. Ple'ite1's, HH. Van Ryn en 
Simorit. 

. l e KAMER. - 12 December 1~952 
1 o SEQUESTER DER GOEDEREN VAN 

DE PERSONEN AAN WIE M:ISDRIJ" 
VEN TEGEN DE UITWENDHJE VEl" 
LIGHEID VAN DE STAAT WORDEN 
TEN LASTE GELEGD. _:_ BESLUITWET 
VAN 17 JANUARI 1945, ARTIKEL 10 .. ~ 
VOORWERP. 

2° SEQUESTER VAN VIJ ANDELIJKE 
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GOEDEIU<JN. - BESLUITWET VAN 23 .Au
GUSTus 1944, AR'l'IKEL 21. - KOSTEN VAN 
HET BEHEER DOOR DE DIENS'l' VAN HET SE
QUESTER. - BEGRIP VAN DE KOSl'EN ''AN 
BEHEER. 

3° SEQTJESTEH DER GOEDEHJDN Y AN 
DE PERSONEN AAN WIE MISDRIJ
YEN TEGEN DE TJITWENDIGE YEI
LIGHEID Y AN DE ST.AA'l' WORDEN 
'I'JDN LASTJD GJDLEGD. - KoSTEN VAN 
HET REIIEER VAN DE GESEQUESTREERDE GOE
DEREN. - KOSTEN TEN LASTE VAN DE EIGE
NAAR VAN DE GOEDEREN, ZELFS IN GEVAL VAN 
BUITENVEIWOLHINGSTELLING OF VAN VRIJ
SPRAAK. 

1 o H et Mf'ikel 10 ·Pan cle besl·nitwet van 
.1"1 J anuari 1945, bett·effencle het seqttes
ter det· goederen van de personen aan 
·wie misdaclen of wanbedrijven tegen 
cle u.itwenclige veilighe·lcl van ae Staat 
worclen ten laste gelegd, strelct tot be
paUn,q van het t-ij clstip ·waamp het se
queste·r moet wo·rclen opgeheven, en 
niet tot regeling van cle last van de leas
ten •IJ(tn behem· •t1nn de geseqnest·reet·de 
goede·ren (1). 

2° In wrtUcel 21 van lle beslu.itwet ·van 
2.1 A·ug·nstus 1944 bet·reffende het se
que8tet· van v·ljanclelijke goecle1·e·1~, be
doelen de ~voo·rden << lcosten van be
heer >> cle kosten met betrelc,king tot de 
werking va.n ae D·ienst van het Seq!tes
ter genaamcle openba1·e instelling en 
niet ae kosten van beheet· van de gese
q·ttestreerde ,qoerlet·en (2). 

3° Zelfs ·in geval ·van bttUenve1·volging
stelUn,q of van vrijsprnak, z·ijn cle 7ws
ten van beheet· van de goerleren clie rte
sequ.estreea 1.vonlen bij toepassing van 
ae besluitwet van 17 Janu.at··i 194.5, be
treffencle het sequeste1· rZe1· rtoerleren · 
·van ae peTsonen aan w·i.e misrZaden of 
manbeclri:iven terten ae nitwenclige vei
li,qheirl vctn cle Stcutt wonlen ten laste 

(1} RaadpL verbr., 3 en 24 Februari 1949 
(An·. Verbi-., 1949, biz. 93 en 144; Bttll. en 
PASIC., 1949, I, 104 en 160). 

(2) Artikel 21 van de besluitwet van 23 Au
gustus 1944 'IVerd opgeheven door artikel 40 
van de wet van 14 J uli 1951, bekend gemaakt 
na de uitspraak van het bestreden arrest, en 
werd door de artikelen 41 en 42 van die wet 
vervangen. Door de woorden « de vel'l'ichtin
gen die de Dienst zelf eigen zijn » in de pia a ts 
te stellen van de woorden « de kosten van be
heer van de Dienst >> van artikel 21 van de 
besluitwet van 23 Augustus 1944, heeft arti
kel 41 van de wet van 14 Juli 1951 het zelfde 
begrip, onder een andere vorm, uitgedrukt. 

(3} Zowel het bestreden arrest als het aan· 
getekend arrest hebben uit.sluitend op het ge
meen recht gesteund, en niet op het besluit 
v:m de Regent dd. 8 Febntat·i 1946 betreffende 
de kosten van beheer van de sequesters, waar-

gelertrZ, ten la.ste ·van cle eigenaa.r van 
de {leseqttestreenle [!Oeclm·en (3) . 

(N. Y. ((UNION DES DRAPIERS )) 
'f. DIENS'l' VAN HET SEQUESl'ER.) 

.ABREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 Maart 1951 door het Hof van 
I.Jeroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 21 van de besluitwet van 
23 .Augustus 1944 betreffende het seques
ter van vijandelijke goederen, rechten en 
I.Jelangen, 6, 8 en 10 van de besluitwet van 
l7 Januari 1945 betreffende het sequester 
der goederen van de personen aan wie 
miscladen en wanbedrijven tegen de uit
wendige veiligheid van de Staat worden 
ten laste gelegd, 1 en 6 van het besluit 
van de Regent van 8 Februari 1946 betref
fende de kosten van beheer van de seques
ters, 67, 113 en 97 van de Grondwet, door
dat het bestreden arrest aan aanlegster 
de rechtsvordering heeft ontzegd welke 
zij had ingesteld na de eindvrijspraak 
van !mar beheenlers uit hoofde van de 
telastlegging van inbreuk op artikel 115 
van het Strafwetboek en na haar buiten
zaakstelling, en welke ertoe strekte de 
terugbetaling te bekomen van de door 
verweerder voorafgenomen toezichtskos
ten, door te beslissen dat die kosten ten 
laste van aanlegster moeten blijven in 
weerwil van de vrijspraak van haar be
heerders en van haar buitenzaakstelling, 
clan wanneer uit de in het middel aange
cluicle teksten, en inzonderheicl uit arti
kel 10 van de besluitwet van 17 Januari 
1945, voortvloeit dat de kosten van be
heer van het door verweerder geseqties
treerde goed niet ten laste vallen van de
gene wiens goederen onder sequester 
werden gestelcl, wanneer ten gunste van 

bij het bedrag of de wijze van berekening van 
die kosten bepaald wordt. Het Hof heeft der
halve niet moeten beslissen over de overeen
komstigheid van dat besluit met de wet, in 
zover het de Dienst van het sequester mach
tigde op het gesequestreerd vermogen een som 
af te houden die meer dan de werkelijke ge
dane kosten bedraagt. Ongetwijfeld machtigt 
artikel 14 van een wetsontwerp betreffende de 
sequesLratie en de tegeldemaking van de goe
det·en, rechten en belangen van personen aan 
wie misdaden of wanpedrijven tegen de ui t
wendige veiligheid van de Staat worden ten 
laste gelegd, de Koning om het bedrag te 
regelen van de voorafnemingen die de Dienst 
tot dekking van zijn kosten van bewaring, 
behe.er en tegeldemaking op de sequestreerde 
vermogens verricht. (Pa1·l. JJsch., Senaat, zit
tijd 1951-1952, n' 241). Doch dit on twerp is 
tot nog toe geen wet geworden. 
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die persoon een lleschikking van lluiten
vervolgingstelling wordt gewezen of een 
lleslissing waardoor aan de vervolging 
E'en eimle wonlt gesteld : 

Overwegende dat nit de arm het Hof 
nwrgelegde stukken van de procedure 
blijkt llat de goederen, rechten en belan
gen van de aanleggende vennootschap bij 
toepassing van artikel 2 van de besluit
wet van 17 .Tanuari 19-!5 onder sequester 
werdeil gesteld ingevolge een bevelschrift 
van de voorzitter Yan de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brnssel van 17 November 
1945; dat de reden tot de ondersequester
;;telling was het ten laste leggen van een 
misdaad of een wanbedrijf tegen de llit
wendige veiligheill van de Staat aan twee 
lleheerders nm de vennootschap; clat het 
sequester op 22 November 1948 op grond 
"1·an de, vrijspraak van bewnste lleheer
{lers definitief werd opgeheven; 

Dat de vordering ingesteld door aanleg
ster strekt tot de terngbetaling van de 
sommen, ten to tale be lope van 353.791 fr. 
:W c., welke de Dienst van het sequester, 
verweerder in verbreking, voorafgenomen 
of ontvangen heeft als bezoldigingen voor 
zijn lasthebbers, als toezichtskosten, als 
1·ergoeding aan een comite llelast met de 
samenordening van de werkzaamheden 
der bedrijven die een gelijkaardige tak 
van nijverheicl uitoefenen als aanlegster, 
nit kracht van een overeenlwmst op 
9 Maart 1948 bij de voorlopige opheffing 
van het sequester tot stand gekomen; 
Llat die vordering door het bestreden ar
rest afgewezen werd; 

Overwegende clat het middel als grief 
aanvoert clat de rechter over de grond be
slist heE'ft dat de gevorderde sommen ten 
laste van de aanleggencle vennootschap 
zouden blijven, ofschoon beide beheer
ders, wier inbeschuldigingstelling tot de 
maatregel van sequestratie aanleiding 
had gegeven, vrijgesproken werden; 

Overwegende dat, zonder staande te 
houden dat, volgens het gemeen recht 
de kosten van bewaring en beheer van de 
aan een wettelijke lasthebber toever
tl·ouwde goederen niet ten laste van de 
eigenaar dier goecleren vallen, het middel 
beweert dat in onderhavig geval krach
tens artikelen 10 van de besluitwet van 
17 .Tanuari 1945 en 21 van de besluitwet 
van 23 Augustus 1944 geen toepassing van 
lwt gemeen recht mag worden gemaakt, 
en dat artikelen 1 en 6 van het besluit 
van de Regent van 8 Februari 1946, het
welk slechts een uitvoeringsbesluit is, 
de last van die kosten niet kunnen opge
legd hebben aan degene die vrijgespro
ken wercl; 

Overwegende dat, indien artikel 10 van 
de besluitwet van 17 Januari 1945 be
paalt, enerzijcls, cla:t de sequestratiemaat
regel wordt opgeheven in geval van bui-

tenvervolgingstelling en gevolglijk ook ii1 
geYal van beeincligen van de vervolging 
door de vrijspraak van de heklaagde en 
anderzijds, in de overige gevallen d~ op: 
hefting van het sequester voorschrijft wan
neer de betrokkene zich van aile schul
tlen tegenover cle openbare hesturen heeft 
hevrijd, en in die schulden de kosten van 
beheer van het gesequestreerde bezit 
lleeft begrepen, nit laatstaangehaalde J.>e
paling niet valt af te leiden dat de kos
ten van beheer ten laste van de Dienst 
van het sequester behoren te blijven 
wanneer buitenvervolgingstelling of vrij
spraak is tussengekomen; 

Dat bovenbedoelcl artikel 10 strekt tot 
bepaling van het tijdstip waarop het se
quester wordt opgeheven, en niet tot rege
ling van de last der kosten van beheer; 

'Overwegende dat het middel even vruch
teloos de schending inroept van arti
kel 21 van de besluitwet van 23 Augus
tus 1944; clat indien de kosten van beheer 
van de Dienst van het sequester bij be
wust artikel ten laste van de Staat 
worden gestelcl, het dam·door aileen de 
kosten becloelt met betrekking tot de 
werking van de openbare instelling wel
ke het opricht en niet de kosten van be
heer van de gesequestreercle goederen; 

Overwegende, ten slotte, clat het arrest 
niet op het beslnit ,~an de Regent van 
8 Februari 1946, doch op de bepalingen 
van het gemeen recht de beslissing steunt 
dat de kosten van bewaring en beheer 
van een gesequestreerd patrimonium ten 
laste van dezes eigenaar vallen; 

Dat de eerste twee onclerdelen van het 
micldel naar recht en het, clercle onderdeel 
in feite niet opgaan; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 7, 8 
en 21 van de besluitwet van 23 Augustus 
1944, 1, 2, 6, 8 en 10 van de besluitwet 
Yan 17 Jannari 1945, doorclat het bestre
den arrest aan aanlegster haar vordering 
heeft ontzegd en gevolglijk heeft beslist 
dat de kosten der sequestratie ten laste 
van de gesequestreerde vallen hijalclien 
ook deze van het hem ten laste gelegde 
vrijgesproken is g·eweest, om reden dat 
de kosten der sequestratie << gedaan zijn 
geweest in het helang van het onder se
quester gestelde patrimonium, ten einde 
het hedrijf behoorlijk op gang te hou
den )), in het helang van de boedel en te 
cliens bate, clan wanneer hetzelfde arrest 
te voren had verklaard dat « het doel en 
het enige voorwerp )) van de sequestratie 
is in het invorderen van zekere schuld
vordering cler openbare besturen tegen 
de gesequestreerde te voorzien, aldns zijn 
beslissing steunende op tegenstrijdig~c~ 
gronden, hetgeen met het ontbreken van 
gronden gelijkstaat : 

Overwegende dat het geenszins tegen
strijdig is te verklaren, enerzijds, clat de 
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maatregel Van Sequestratie de Vl'lJWaring 
van de schulclvordering welke gebeurlijk 
in hoofde van de Staat bevonden zou wor
clen te bestaan tot voorwerp heeft, en 
1mderzijds, dat de Dienst van het se
quester, door zijn taak van bewaring, be
waking· en beheer der onder sequester ge
stelde goederen, rechten en belangen waar 
te nemen, hamlelt in het belang van de 
persoon wiens patrimonium geseques
treerd is; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

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

12 December 1952.- 1° kamer.- Voor
z-itte1·, H. Louveaux, eerste voorzitter. '--
Verslaggever, H. Piret. - Gelijlcltt·idende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. de Harven en della Faille 
d'Huysse. 

le KAMER. -.12 December 1952 

1° HUUROVEREENKOMST. - Hms
HUUR. - WET VAN 20 DECEMBER 1950, AR
TIKEL {i, - GENOT VAN DE HUURVERLEN
GING KAN NIE'l' WORDEN OVERGEDRAGEN DOOR 
HUUROVERDRACHT OF ALGEHELE ONDERVER· 
HURING VAN HE1' GEHUURD GOED. - BEPA
LING ZONDER TOEPASSING OP DE v66R ELKE 
HUURVERLENGING TOEGES'l'ANE OVERDRACH
TEN EN ONDERVERHURINGEN. 

2° HUUROVEREENKOMS'l'. ~ Hms
rrui:m. - RECHT OP WE'l"l'ELIJKE VERLEN
GING. - PERSOONLIJK RECHT. - RECH'l' 
DAT NOCH'l'ANS NIET IN ALLE GEV ALLEN AAN 
DE HOOFDHUURDER ALLEEN WORDT VER· ' 
LEEND. 

1° Uit de termen zelf van a1·tilcel 6, ali
nea 1, vcm de tvet van 20 December 
1950 hottdencle ttitzonderingsbepalingen 
inzalce htt'ishmw, blijlct dat die bepa
ling niet toetHtsselijlc is op de over
drachten of onderverhttr·ingen die tij
dens cle loop vnn de hmtr en, derhalve, 
v661' ellce wettelij lee htttwverlenging. vnn 
Macht zijn (1). 

2° Zo het recht op cle toettelijlce ve,·len
ging vnn een hu.ishttur een pe,·soonlijlc 
1·echt is (2), vloeit clanntU niet voo·rt 
dat' de wetgever het alleen verleent aan 
die personen cUe de hoeclanigheid van 

. (1) Verslag van de Commissie van justitie 
van de Senaat, Pa.·l. besch., Senaat, 1949-
1950, n' 197, biz 17; LA HAYE en VA>IKERCK· 
H_ovE, 0 o7nrnentai•·e de la loi itt' '£0 ilecernb•·e 
Jf)50,.n' 259. 

enige hwunler of van hoofdhmtrde?· 
hebben. (Wet van 20 December 1950, 
art. 6, al. 2; art. 10, par. 1.) 

(NAZY, T. DEBLED.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 Maart 1951 in hager beroep· 
gewezen door de Rechtbank van. eerste 
aanleg te Brussel; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 3, inzonderheid 3, para
graaf 1, 6, inzonderheid G, alinea 1, 10, 
inzonderheid 10, paragraaf 1, 40, 42, in
zonderheid 42, alinea 1; van de wet van 
20 December '1950 houdende uitzonderings
bepalingen inzake huishuur, 97 van de 
Grondwet, voor zoveel als nodig van de 
artikelen 1, 3, 5, inzonderheid 5, ali
nea 1, 9, inzonderheid 9, alinea 1, 41, 43 
van de wetten van 31 Juli 1947-31 Maart 
1948 houclende uitzonderingsbepaliugen 
inzake huishuur, samengeordend bij be
sluit van cle Regent van 31 lVIaart 19-18, 
1, 3, 5, inzonderheid 5, alinea 1, 9, in
zonderheicl 9, alinea 1, 41, 43, inzonder
heid 43, alinea 1, van de wetten hon
dende uitzonderingsbepalingen inzake 
huishuur, samengeordend bij besluit van 
cle Regent van 31 Januari 1949, 1 van ue 
wet van 31 Mei 1949 tot wijziging van 
voormelcle wetten, 3 van de wet v:an 
22 December 1949 en 3 :v:an cle wet van 
30 Juni 1950 tot wijziging van vooTmelde 
wetten, doordat, na te hebben vastgesteld 
dat de litigieuze verhuringen op 17 Sep
tember 1930 aan aanleggers zijn toege
staan geweest v:oor een termijn welke · op 
1 September 1930 is ingegaan om op 31 Au
gustus 1948 te verstrijken en op 1 J uni 1930 
voor een termijn welke op 1 April 1931 is 
ingegaan om op 31 Augustus 1948 te ver
strijken, clat het verhuurde goed bestemd 
was om als bioscoop te worden geexploi
teercl, dat aanleggers bij overeenkomsten 
van 28 Januari 1934 en 18 November 1942 
de bioscooponderneming met al het mate
rieel aan derclen overgeclragen hebben voor 
een op 15 Augustus 1948 verstrijkend tijds
verloop, en dat bovengemelde v:erlmringen 
en onderverhuringen onder wettelijke ver
lenging vielen, llet bestreden vonnis aan 
aanleggers het voordeel van de door arti
kel 42 van de wet van 20 December 1950 
voorziene verlenging van de litigieuze 
huurovereenkomsten onttrekt om reden 
dat << door de onroerende goederen gel;teel 
te onderverhuren, aanleggers artikel · (i 
van voormelcle wet geschonden hebben en 
dat zij bijgevolg aan een wettelijke ver-

(2) Zie onder meer verbr., 31 Mei 1951 (A1'1', 
Ve•·br., 1951, biz. 574; Bull. en PAsw.,' 1951, 
I, 665). 
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]}li<ilJting zrJn te kort gekomen lletgeen 
J1et intrekken van de verlenging rechtvanr
digt, -en dat, ook al haclden ,aanleggers 
kraphtens hun huurcontract het recht de 
onroerencle goecleren te onclerverhuren, zij 
dit;J·echt verloren hebben seclert clut hun 
huur.overeenkomst nan cle wettelijke ver
lenging onderworpen is, dun wanneer aun
leggers aan de onderhuurders van de goe
dere_n het voordeel van de verlenging .van 
de litigieuze lluurovereenkomst niet heb
hen afgestaun, vermits de onderverhurin
gen regelmatig v66r de verstrijking van 
de · contractuele termijnen van de lloofd
verhuringen toegest(tun zijn geweest en 
zelf" evengoed als de lloofdverhuringen, 
rechtens nit kracht van voormeld urtikel42 
wuren verlengcl (schencling van boven
gen:ielde bepalingen, met uitzondering van 
artikel 97 van cle G-ronclwet, en inzoricler
lleid.' ·schencling van artikelen G, 10, ali
nea 1, en 42 van de wet van 20 December 
~950) ; clan wanneer, bovenclien, de motie
ven ·van de bestreclen beslissing tegen
~trijclig zijn waar zij erop wijzen, ener
zijd:;;, clat << bovengemelcle verlmringen en 
onclerverhuringen thans onder wettelijke 
vel.'lenging vallen >>, en, anclerzijcls, clat 
<< appellanten... artikel G van de wet van 
20 December 1950 geschonclen hebben llet
welk bepaalt clat ]let genot van de verlen
ging niet door huuroverclracht of alge
Jiele · omlerverlmring kan worden overge
clrag(m >> (schending van urtikel 97 van 

·de Grondwet) : 
O~erwegencle dat het bestreclen vonnis 

vaststelt dat de rechtsvoorganger van ver
_weerster in 1930 en 1931 gecleelten van te 
Anderlecht gelegen onroerende goecleren 
welke hoofclzakelijk tot hct clrijven van 
ee,n koophanclel waren bestemcl aan de 
rechtsvoorganger van aanlegster en aan 
aanlegger in huur had gegeven; dat be
·cloelde huren op 31 Augustus 1948 verstre
ken,. alsook dat annleggers in 1934 en 1942 
c1 i<~ onroerencle goederen gelleel in onder
lluur haclden gegeven aan de echtelieden 
Van Damme; 

Overwegende dat het vonnis aan aanleg
gers met ingang van 30 Juni 1951 de bij 
nrtikel 42 van de wet van 20 December 
1950 voorziene huurverlenging onttrekt; 

Dat het die beslissing steunt hierop dat 
am;tleggers, _door de litigieuze onroerende 
goederen te onclerverhuren << artikel G van 
lle wet van 20 December 1950 hebben ge
schonden hetwelk bepaalt dat het genot 
van de verlenging niet door algeheie on
detverlluring vim het gehuurcle goecl kan 
'\vbl.'deil oi'ergedragen >> en zodoencle << aan 
een -wettelijke verpliehting te kort zijn 
gekomen ll, dat immers, ook al hadden 
zij krachtens cle huurovereenkomst, het 
-re~ht om de << onroerende goederen 
. te oiiderverhuren, zij dit recht verloren 
. hebben sinds hun huurovereenkomst aan 
de wettelijke verlenging onderworpen 

is; . . . dat voormelcl artikel G het prin
cipe van het persoonlijke karakter van 
de verlenging huldigt »; 

Overwegencle, enerzijcls', dat de lnmrcler 
cc het genot van de wettelijke verlenging 
door huuroverdracllt of algellele oncler
verhuring van het gehuunle goed )) en
kel vennag over te dragen wanneer hij die 
verleilging geniet; clat alclus nit de- -ter
men zelf van artikel G van de wet van 
20 December 1950 blijkt clat clit artikel ue 
lmuroverclrachten of onclerverhuringen 
niet kan bedoelen welke reeds van kracht 
zijn geworclen tijclens de loop van de door 
de huurcler aangegane lluur en derhalve 
vooraleer de huurcler elke wettelijke ver-
lenging lweft genoten; · 

Overwegencle, anclerzijds, dat, .Zd het 
recht op cle verlenging een persoonlijk 
recht is, daaruit ·niet voortvloeit ·dat de 
wetgever .het alleen verleent aan uie per
sonen die de hoedanigheicl van lluurcler 
of hoofcllluurcler hebben; clat ~lit recht 
onder meer bij artikel 10 van cle wet van 
20 December 1950 mits zekere voorwaar
clen, aan de onclerhuurclers wordt ver
leend; 

Overwegende dat nit die bescllonwingen 
volgt dat het clispositief van het bestre
clen vonnis niet wettelijk door zijn motie
ven wordt gerechtvaarcligd en clat het 
mid del gegroncl is; 

Om die reclenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt clat onderha vig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de Recht bank van eerste aanleg . te 
Brussel en clat melding er van zal ge
maakt worclen op cle kant van de vernie
tigcle beslissing; veroordeelt verweerder 
tot de kosten; verwijst de zaak naar de 
Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, 
uitsprauk doencle in hoger beroep. 

12 December 1952. - 1° kamer. - Voo·r
z:itter, H. Lonveaux, eerste voorzitter. ~ 
Yerslaggever, H. de Olippele. - Gel-ijlc
Mti<lende oonol-ltsie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
Pleiters, HH. Simont en Van Ryn. 

l" KAMER. - 12 December 1952 

BEWIJS. BURGERLIJ:iCE ZAKEN. 
(}E'l'UIGE DIE KAN GEWRAAK'l' WORDEN.- G-E
'l'UIGE DIE OM'l'REN'l' DE MET HE'l' GEDING I-N 
BETREKKING S'l'AA-NDE- FElTEN EEN GE'l'UlG
SCHRIF'l' HEEFT AFGELEVERD. - BETEKENIS 
VAN HET WOORD (( GETUIGSCHRIFT ll. 

ArWcel 283 van het WetboelG vwn li'li;._ 
ge·rlij lee ~·eohtspleg·ing, volgens het
-wellc de getuige die om.f!·ent de met· het 
geding i·n bet·relGk'ing staat~,de te·iten een 
uetnigsolwijt heejt <tfgeleverd -lean .ge_
-wm.nkt tvonlcn, befloclt doo-r hct wponl 
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_ « get·uigschrift )) het attest flat, btliten 
het vervullen ·van een ·verplichting 
·voort·vloeienfl ttit de wet of ·uit het floo·r 
de atteve1·aar uitgeoejen(l beroep, of 
buiten het nakomen van een 1"echtet·
Ujk bevel, aan een pat·tij _qegeven worflt 
en 't'an zulke aat•fl is flat cle afleveraar 
flaarfloot· vooraleet· zelfs vet·zocht te 
·worclen in rechte uetttigenis at te leg
yen zijn woorfl zott hebben verpanfl (1). 

(ALSEMBACH, 1.'. MOENS.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 September 1951 door het Hof 
van beroep te Brnssel gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 270, 271, 283, 291 van het 
Wetboek van bnrgerlijke rechtspleging en 
97 van de Grondwet, doordat het bestre
den arrest de door aanlegger opgewor
pen wraking van een van de in de loop 
van het rechtstreeks verhoor ondervraag
de gettl.igen als niet gegrond heeft af
gewezen, en zich naderhand beroepeil . 
heeft op de verklaring van bedoelde ge-

- tnige om de door verweerster tot staving 
van haar eis tot scheiding van tafel en 
bed ingeroepen grieven te beoordelen, of
schoon het erkent dat bedoelde getnige 
aan· verweerster een brief had gericht 
waarin zij haar sommige van de feiten 
in herinnering bracht waarvan het aan 
verweerster vervolgens werd toegestaan 
het bewijs te brengen; ~loordat het arrest, 
om aan bewnste brief het 1.mrakter te ont
zeggen van een « getnigschrift )) in de zin 
van voormeld artikel 283 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging, uitslnitend 
steunt hierop dat het getuigschrift, gege
ven door een getnige omtrent de met het 
geding in betrekking staande feiten, 
slechts een wrakingsgrond nitmaakt wan
neer het is afgelevercl geweest « om de 
aanspraken van een partij te begunsti
gen )), en dat, in onderhavig geval, niets 
zou bewijzen clat de kwestienze brief aan 
verweerster zou zijn gericht geweest 
«met het oog op het geding hetwelk toen
tertijd niet eens een aanvang had gena
men)), en om verweerster in haar aan
staand geding te begunstigen, dan wan
neer voormeld artikel 283 geen onderscheid 
maakt naargelang het daarin bedoelde ge
tuigschrift al dan niet nit inschikkelijk
heid is gegeven geweest en ten einde de 
aanspraken van de partij aan welke het 
werd gegeven te begunstigen, doch inte-

(1) Raadpl. BRAAS, Precis de 1n·oced·nre ci
vile, d. II, n" 1069 en 1071, alsmede de nota 5, 
biz. 560; TISSIER en DARRAS, 0 ode de p!'OCe
d·m·e civile, art. 283, n' 246; Repe•·t. prat. d·" 

gendeel op algemene en volstrekte WIJZC 
op eeniecler die getnigschriften omtrent 
de feiten_. van de zaak zal gegeven hell
ben verdenking doet rnsten, daarcloor ai
leen dat hij, die zich als in zekere mate 
door zijn schriftelijke verklaring gebon
den kan beschouwen, gevaar loopt in 
zijn latere monclelinge verklaring aan de 
waarheicl te kart te cloen om te vermij
den met zich zelf in tegenspraak- te gera
ken: 

Overwegende dat de in de tweede alinea 
van artikel 283 van het Wetboek van bur
gerlijke rechtspleging bedoelde getnig
schriften attesten zijn welke, bniten dt>
vervnlling van een verplichting voort
vloeiend nit de wet of nit het cloor de 
afieveraar uitgeoefende beroep, of bniten 
de nakoming van een rechterlijk bevel, 
aan een partij afgeleverd worden en van 
zulke aard zijn dat de afieveraar daar
door, vooraleer hij verzocht werd in rech
te zijn getnigenis af te leggen, zijn woord 
zon hebben verpand; 

Overwegende dat het arrest er zich niet 
toe beperkt vast te stellen, zoals in het 
middel wordt heweerd, dat de brief van 
getuige Ory niet aan verweerster werd 
gericht om de aanspraken van een partij 
te begunstigen of zelfs met het oog op het 
geding; dat het er bovendien op wijst dat 
in die brief, waarin van talrijke aan het 
geding vreemde feiten melding wordt ge
l!laakt, het in herinnering brengen van 
feiten, die later door verweerster werden 
ingeroepen << slechts blijken door die ge
wezen dienstmeid te zijn ingevoegd ge
weest ter uitlegging van de reden waarom 
zij niet meer in aanleggers dienst was ge
bleven nadat de echtelieden het gemeen
schappelijke leven hadclen opgegeven )) ; 

Overwegende dat het arrest nit die be
schouwingen wettelijk heeft knnnen afiei
den· dat bewuste brief itiet het karakter 
heeft van een getnigschrift in de zin van 
artikel 283, alinea 2, van het Wetboek van 
bnrgerlijke rechtspleging, dit wil zeggen 
van een attest van zodanige aard dat 
getuige Ory daardoor zijn woord zon 
hebben verpand; 

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

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

12 December 1952. - 1° kamer. - Voor
zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggevet·, H. Giroul. - Gelijkhti
flencle concl·usie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. 

d•·· belge, v• Enq,ete, n' 358; verbr., 7 Mei 
1880 (Bull. en PAsiC., 1880, I, 137); 9 Mei 1895 
(ibid., 1895, I, 174) en 4 November 1926 (ibid., 
1927, I, 82). 
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Pleiters, HH. Simont en della Faille · 
d'Huysse. 

1° KAMER. - 12 December 1952 

1° AFSTAMMING. - REOHTSVORDERING 
TOT ONTKICNNING VAN HET VADERSOHAP. -
BURGERLIJK WE'l'BOEK, ARTIKEI, 318. -
INGESTELD TEGEN HET KIND EN IN AANWE
ZIGHEID VAN ZIJN MOEDER, - AARD VAN 
HET BELANG VAN DE MOEDER. 

2° AFSTAMMING. - REOHTSVORDERING 
TOT ONTKENNING VAN HET VADERSOHAP. -
AANLEGGER EN MOEDER VAN HET KIND DIE 
TEGEN ELKAAR HEBBEN GECONOLUDEERD. 
MOEDER DIE PARTIJ IS IN HE'!' GESOHIL. 
0NDEELBAAR GESOHIL i'USSEN DE MOEDER EN 
HET KIND. 

3° BELGISCH CONGO. - VooRZIENING 
TEGEN EEN DOOR EEN HOF VAN BEROEP VAN 
BELGISOH CONGO GEWEZEN ARREST. - BUR
GERLIJKE ZAKEN. - TERMIJN. 

4° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BURGICRLIJKE ZAKEN. .,--- 0NDEELBAAR 
GESCHIL TUSSEN DE VERWEERDERS. - TE 
LAAT INGESTELOE VOORZIENING 'l'EN AANZIEN 
VAN EEN VAN DE VERWEERDERS. - VOORZIE
NING TEGEN DE ANDERE VERWEERDERS ON
ONTVANKELIJK. 

1° Naar luid van artiTcel 318 van het Bu·r
gerlijk Wetboelc wordt de t·echtsvorde
ring- tot ontkenning van het vaderschap 
ingesteld tegen het kind, vertegen
woordigd doot· een voogd a,d hoc, en 
behandeld in aanwezighe-id van de moe
der; deze heett belang bij het geschil 
vermits zij tevens haar eigen staat en 
die van hctat' kind dient te verdedi
gen (1). 

2° Wannee'l' de aanleggm· tot ontTcenning 
van het vadet·schap en de moeder van 
het Teind tegen ellcaar hebben gecon
cZu-deerd, is de moeder partij in het 
geschil en is het geschil tussen haar 
en het Teind ondeelbaar. 

3° De tennijn om zich in vm·brelcing te 
voorzien tegen een definitief en op te
genspraak, in btwget'l·ijlce zalcen, door 
een hot van beroep van Belgisch Congo 
gewezen arrest, beloopt tien maanden 
na de dag waarop de bestreden ttit
spraaTc wet·d betelcend zo de voorzie
ning bij een in BelgiC opgemaaTct ex-

(1) Zie verbr., 29 Februari 1872 (Bull. en 
PASIC., 1872, I, 156). 

(2) Verbr., 17 Januari 1952 (A1·1·. Yerb1·., 
1952, biz. 245; Bull. en PASIC., 1952, I, 272). 

(3) Verbr., 2 Juni 1927 (Bull. en PAsrc., 
1927, I, 250); 28 Maart 1935 (ibid., 1935, I, 
205, en de nota 1, biz. 206); 9 Februari 1939 
(i.bid., 1939, I, 71) en 30 Maart 1950 (A1'1'. 

VERBR., 1953. - 15 

ploot betelcend werd (2), (Wet van 
25 Februari 1925, art. 27.) 

4° Wanneer, in he{ geval waat'in het ge
schil t·ussen de vet·weerde·rs in verbt·e
lcing ondeelbaar is, de voo-rziening ten 
aanzien van een van de verweerders te 
laat werd ingesteld en d(! bestreden be
sl-issing aldus te zijnen opzichte lcracht 
van gewijsde heett vet·Tcregen, is zij 
evenmin ontvanTcelijTc in zover zii te
gen de andere vet·weerders ger-icht 
is (3). 

(SER-RURE, T. PIETTE q. q, EN DEPRETER.) 

ARREST. 

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

I. Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door verweerster Depreter opge
worpen en gesteund op het te laat indie
ilen van de voorziening : 

Overwegende dat, krachtens de bepa
ling van bet in onderhavig geval toepas
selijk artikel 318 van het Belgisch Bur
gerlijk Wetboek (4), de rechtsvordering 
tot ontkenning van het vaderscbap tegen 
het kind, vertegenwoordigd door een 
voogd ad hoc wordt ingesteld, en in aan
wezigheid van de moeder bebandeld 
wordt; 

Overwegende, enerzijds, dat, al is het 
kind, waarvan de staat van wettigbeid 
het voorwerp van het geschil is, de hoofd
tegenstander van de aanlegger tot ontken
ning van bet vaderschap, de moeder niet
temin bij bet geschil belang heeft ver
mits zij tevens baar eigen staat en die 
van haar kind te verdedigen heeft; 

Overwegende, anderzijds, dat naar luid 
van de aan het Hof onderworpen stukken, 
aanlegger v66r het hof van beroep tegen 
verweerster geconclvdeerd heeft ten einde 
de vordering tot ontkenning van het va
derscbap ontvankelijk en gegrond te ho
ren verklaren; dat verweerster bij con
clusies de ontvankelijkheid en, in onder
gescbikte orde, de gegrondbeid van die 
vordering betwist heeft; 

Overwegende dat uit die beschouwingen 
blijkt dat, in strijd met hetgeen aanlegger 
in zijn memorie van wederantwoord 
staande houclt, verweerster v66r de rech-

Ye1•b1·., 1950, biz. 500; Bull. en PAsrc., 1950, 
I, 539). Zie eveneens de nota 3 onder verbr., 
4 April 1935 (Bull. en PAsrc., 1935, I, 214) en 
de nota 1 onder verbr., 18 September 1947 
(ibirl., 1947, I, 359). 

(4) De aanlegger in de rechtsvordering tot 
ontkenning van het vaderschap en het kind 
bezaten de Belgische nationaliteit. 
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ter over de grond partij in het geschil 
was; 

Overwegencle dat, aangezien verweer
ster het thans bestreden arrest heeft doen 
betekenen bij een in Belgisch Congo op 
8 November 1950 opgemaakt exploot, 
waarvan een afschrift op 9 November 
1950 samen met een afschrift van het ar
rest onder aangetekende omslag ter aan
Ieggers woonplaats te Antwerpen werd 
opgestuurd, de termijn waarover aanleg
ger beschikte om zich bij een in BelgH~ 
opgemaakte exploot tegen verweerster te 
voprzien tien maanden bedroeg ingaancle 
op 9 November 1950 (wet van 25 Fe
bruari 1925, art. 27) ; 

Overwegende dat, vermits de voorzie
ning pas op 7 April 1952 ter griffie van 
het Hof is nedergelegd geweest, zij niet 
ontvankelijk is; 

II. Over de ontvankelijkheid van de 
- -=-voorziening ingesteld tegen verweerder 

Piette, qualitate qua : 
Overwegende dat vermits het geschil 

tussen verweerders onsplitsbaar is, de 
niet-ontvankelijkheicl van de tegen ver
weerster Depreter ingestelcle voorziening 
die met zich brengt van de voorziening 
tegen verweerder Piette, qualitate q·na; 

Dat aanlegger, door binnen de wette
lijke termijn geen voorziening tegen ver
weerster in te stellen, het arrest kracht 
van gewijscle heeft Iaten verkrijgen ten 
gunste .van verweerster, en bijgevolg ins
gelijks ten gunste van verweer'cler we
gens de onsplitsbaarheid van het geschil; 

Om cUe reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt aanlegger tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank je
gens elk van de verweerders. 

12 December 1952. - 1° kamer. - Voo1·
.<~itte·r, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
TTerslaggever, H. Giroul.- Gelijlclwiclende 
concl·usie, H: Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat - generaal. - Pleite1·s, 
HH. Delacroix en Ansiaux. 

l e KAMER. - 12 December 1952 
1 o BINDENDE BEOORDELING DOOR 

DE REOHTER OVER DE GROND. -

(1) Verbr., 3 Maart 1952 (A•'•·. T'eTM., 1952, 
biz. 346; B1tU. en PASIC., 1952; I, 397). Over de 
controle die het Hof uitoefent wanneer het ge
schil, niet het bestaan van een oorzakelijk 
verband tussen de fout en de schade betreft, 
doch gaat over het punt te weten of de fout 
d<: rechtstreekse of slechts de middellijke oor
zaak van de schade is, zie verbr., 12 Juli 1951 
(Arr. Verb,-., 1951, biz. 682; B1tll. en PAsrc., 

1951, I, 785). 

BURGERLIJKE ZAKEN. 00RZAKELIJ'l}: 
VERBANO TUSSEN EEN FOU'l' EN EEN SCHADE. 
- FEITELIJKE BEOORDELING. - SOUVEREINE 
BEOORDELING. 

2° VERBREKiNG. - BEVOEGDHEID, -
BURGERLIJKE ZAKEN. - 0NGEOORLQ(iFDE 
DAAD. - RECH'l'ER OVER DE GROND DIE ZE 
BESC1-IRIJF1'. - 00N'rROL'E DOOR 1-IET, HoF. 

10 18 80ttVerein, de feitelijlce beOOI"deling 
clam· de rechte1· ove1· de g1·ond van· het 
bestnan van een OOi"Zctlcelijlc verbiiniZ 
t~t88en een tout en een schade (1) .. 

2° Het Hot is bevoegd om net te gann ot 
de rechter ove1· de grand, die aan een 
lloor hem besclweven feit het lcaralcter 
van een ongeoorloofde daad toelcent, 
het wettelij 7c oeg1·ip vnn font of van 
nalatigheid, nctar de zin van de artilce
len 1382 en 1383 van het Bnrgerli.flc 
Wetboelc, niet heeft mislcend (2). 

(BELGISCHE STAAT, 1'. GASPARD.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 December 1950 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig micldel : schending 'van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1382, 
1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest het beroepep 
vonnis bij overneming · van motieven be
vestigd heeft en alclus aanlegger veroor
deeld heeft tot het betalen van de sommen 
van 56.320 frank en twee maal 10.000 fr., 
cloorcla t het bestreclen arrest, na bevonden 
te hebben dat Aime Dubois op onregel
matige wijze zijn wachtdienst had ver
laten om zich naar de stad te begeven op 
een ogenblik en naar een plaats waar 
hij ter wille van zijn becliening riiet 
behoefde aanwezig te zijn, niettemin aan
legger, bij toepassing van artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek, tot schadever
goecling wegens het gemis van bewaking 
veroordeeld heeft, omdat : 1 o zelfs in
cHen, volgens de verklaringen van enkele 
getuigen, het verboden was met wapens 
de stacl te doorlopen, geen maatregel ge
troffen werd om over het uitvoeren van 
clit verbocl te waken; dat echter ten tijde 
van de feiten, een kameraad van Dubois 
zich insgelijks met zijn geweer gewapend 
op straat bevond; 2° dat de leden van de 
weerstancl buiten hun dienst in het bezit 

(2) Verbr., 21 Januari 1937 (Bnll. en PASIC;, 
1937, I, 23, en de conclusie van de heer procu
reur-generaal P. Leclercq); 21 Februari ,1946 
(A•~·. Verbr., 1946, biz. 72; B-nll. en PASIC., 
1946, I, 77); 9 October 1947 (A•~·. F e1·b•·., 1947, 
biz. 312; B'tll; en PASIC., 1947, I, 404) en 
16 December 1948 (A1·r. Vm·bT., 1948, biz.· 64-3_; 
B·ull. en PASIC., 1948, I, 727).. 
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van patronen werden gelaten; 3° dat ge
zag eh tucht te enenmale ontl>l'aken, waar
van biijk geeft de wijze waarop Aime 
Dubois en zijn kameraden de wachtdienst 
heblien opgevat, dan wanneer er geen ver
band van oorzaak tot gevolg bestaat tus
sen de beweerde fouten waarop in het von
nis wordt gewezen en de door Dubois be
gane doding cloor onvoorzichtigheid, dan 
wanneer geen enkele van die fouten de 
veroordeling kan rechtvaarcligen, dan wan
neer, indien het weliswaar aan de man
schappen verboden was met hun wapens 
uit te gaan, het zo goed als onmogelijk 
was hun zulks te beletten, dan wanneer 
het niet mogelijk was aan de manschap
pen hun patronen te ontnemen, vermits 
zij ze steeds binnen hun bereik moesten 
hebben, daar een offensieve terugkeer 
van de vijand te allen tijde kon plaats 
grijpen, - waarvan het von Rundsted
offensief een bewijs levert, - en daar 
benden Duitsers zich destijds nog in de 
streek ophielden : 

Overwegende dat in het eerste onder
dee! van het 1niddel het arrest wordt ver
weten het vonnis te hebben bevestigd 
waarbij aanlegger, bij toepassing van ar
tikel 1382 van het Burgerlijk vVetboek 
tot het betalen van schadevergoeding 
werd veroordeeld, dan wanneer geen ver
band van oorzaak tot gevolg tussen de 
vastgestelde fouten en de op de dochter 
en kleindochter van verweerders gepleeg
de doding bewezen was; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst dat het ongeval zich niet had 
kunnen voordoen zonder de fouten welke 
begaan werden door de officieel erkende 
verzetsgroep waarvan hij, die het onge
val heeft veroorzaakt, afhing en in wiens 
rechten en verplichtingen aanlegger is 
getreden; 

Dat het arrest aldus door een feitelijke 
en, bijgevolg, souvereine beoordeling vast
stelt dat er een verband van oorzaak tot 
gevolg bestaat tussen de begane fouten en 
de schade waarvan vergoeding wordt ge
eist; dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat in het tweede onder
dee! van het middel wordt aangevoerd 
dat de door de rechter over de grond als 
bewezen aangenomen fouten de bestreden 
beslissing niet rechtvaardigen; 

Overwegende dat het beroepen vonnis, 
waarvan de motieven door het bestreden 
arrest worden overgenomen, als nalatig
heden met schuldig karakter de omstan
digheden aanmerkt : 1° dat geen der
gelijke maatregel was getroffen g,eweest 
om te waken over het uitvoeren van het 
bevel waarbij, naar luid van de verkla
ringen van enkele getuigen, verboden 
werd de stad met wapens te doorlopen; 
2o dat de leden van de weerstand buiten 
hun dienst in het bezit van patronen we'r-

den gelaten; 3° clat gezag en tucht te 
enenmale ontbraken; 

Overwegende dat, waar het beslist dat 
die nalatigheden, naar ·de zin van artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
boek, fouten of nalatigheden uitmaken 
waaruit de verplichting ontstaat om cle 
schade te vergoeden welke zij aan een 
ander berokkend hebben, het arrest het 
wettelijk. begrip van font of nalatigheid 
in voormelde bepalingen niet miskend 
heeft; 

Overwegende dat, voor zoveel het de 
feitelijke onmogelijkheid inroept om de 
leden van de weerstand te beletten gewa
pend nit te gaan of om hun patronen te 
ontnemen, het middel geen steun vindt 
in de vermeldingen van het arrest of in 
de andere stukken va.n de rechtspleging; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan worden aangenomen; 

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

12 December 1952. - 1° kamer. - Voor
zitte1·, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Bm·eel.- GeUjkluidende 
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste aclvocaat-generaal, - Plei
ters, HH. Resteau en Ansiaux. 

2e KAMER.- 15 December 1952 

MILITIEJ. - BESLISSING VAN DE HOGE MI
LITIERAAD OVER EEN AANVRAAG OM UITSTEL. 
- lN AANMERKING 'l'E NEMEN INKOMEN, -
VERMOEDELIJKE INKOMSTEN VAN HET LO
l'ENDE JAAR. - GEEN VERPLICH1'ING REKE
NING ERMEDE TE HOUDEN. 

Indien de miUt·ie1·aad en de hoge mUitie
raad, toanneer zij ove1· een aanv1·aag 
om uitstel beslissen, ertoe ge1·echtigd 
zijn om met de doo1· de. ottders van de 
dienstplicht-ige genoten vermoedelijlce 
inkomsten van het lopende jaar relce
ning te hottden, zijn zij daartoe niet 
verplicht (1). (Wet van 15 Juni 1951, 
artikel 10, par. 2, 1°.) 

(AENDEKERK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 24 September 1952 door de 
hoge militieraad gewezen; 

(1) Vergel. verbr., 27 October 1952 (zie ho· 
ger, blz. 100; Bull. en PAsiC., 1953, I, 105), ge
wezen op een voorziening die de. schending 
van artikel 97 van de Grondwet inriep. ·· 
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Overwegende dat de voorziening ge
HtPund is op de schending van artikel 10, 
varagraaf 2, 1°, van de wet van 15 Juni 
1951, doorclat de hoge militieraad geen 
rekening heeft gehouden met de door de 
moeder van aanlegger genoten vermoede
lijke inkomsten van het lopende jaar; 

Doch overwegende dat, zo de hoge mili
tieraad ertoe gerechtigd is met die in
komsten rekening te houden, hij .daartoe 
niet verplicht is; 

Dat de beslissing niet bestreden wordt 
omdat zij niet wettelijk zou gemotiveerd 
zijn; 

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

ning. 

15 December 1952. - 26 kamer. - Voo·r
z#tm· H. Wouters, voorzitter. - VeTslag
gevet·; H. De Bersaques. - Gelijlclu.i~encle 
conclu.sie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 15 December 1952 
1o :MIDDELEN TOT VERBREKING. -

S•rn.AFZAKEN, - ]]EN ENRELE STRAF WE
GENS VERSCIIILLENDE MISDR.IJVEN UI'fGE
SPROKEN. - MIDDEL DAT SLECII'l'S ENKELE 
DEZER MISDHIJVEN BETREF"r. - STHAF DOOR. 
DE ANDEHE MISDHIJVEN GERECIITVAAHDIGD. -
0NONTVANKELIJK l\UDDEL. 

2o BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOHTER OVER DE GROND. -
MISDADIGE DEELNEMING. 

1 o W anneer een enkele str·at wegens ver·
sch-illencle miscl1··ijven wer·cl ~titgespro
lcen is niet ontvanlcelijlc cle e·is tot 
·verbreking van cle beslissing over de 
p1tblieke vorcle1"ing, die steu.nt op een 
miclclel clat slechts zeker·e qnisclT·ijven 
betrett, wanneer· cle str·at clom· de l!'n
deTe misclrijven gerechtvaar·cltgcl 
bl-ijft (1). (Wetb. strafv., art. 411 en 
414.) 

2o De r·echte1· over de groncl beoonleelt 
8onverein in teite of cle verdachte in 
cle bij ar·tikel 66 van het Stmtwetboelc 
bepaalcle voo1·waarden aan de ttitvoe
ring van een misdTijf deelgenomen 
heett. 

(F., II. EN J. VOLKAERTS.) 

AHHEST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 Mei 1952 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

(1) Vaste rechtspraak en onder meer verbr., 
24 November 1952 (zie Bttll. en PAsrc., 1953, 
I, 178). 

Ov:erwegende dat de voorzieningen ver
knocht zijn en dienen samengevoegd; 

I. Aangaande de voorzieningen inge
steld door cle drie aanleggers : 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 70, 71 van het Strafwetboek, 
en 97 van de Grondwet, en, voor zoveel nls 
noclig, van de artikelen 1 van het besluit 
van de Regent dd. 15 December 1944 (be
krachtigd door de wet van 18 Juni 1947), 
betreffende de in-, nit- en doorvoer van 
goederen, gewijzigd bij besluit van de Re
gent dd. 29 Juni 1946, 1 en 3 van de wet 
van 30 Juni 1931 betreffende hetzelfde 
voorwerp, en 1, alinea 2, van de wet van 
20 December 1897 betreffende de beteuge
ling van het bedrog in zake invoer, uit
voer en doorvoer van verboden goederen, 
gewijzigd bij artikel 9 van de wet van 
30 Juni 1951, doordat het bestreclen arrest 
aanleggers nit 'hoofde van bezit en ann
wending van het kwestieus dierlijk vet 
in de margarinefabricatie veroordeeld 
heeft om reden dat, wegens een vroe
ger door de inspecteur der voedings
waren gegeven verwittiging nopens het 
feit dat de aanwending van dit product 
ongeoorloofd was, de invoervergunning, 
bekomen van het Ministerie van econo
mische zaken op voorwaarde dit product 
uitsluitend tot vervaardiging van marga
rine aan te wenden, niet van aard was 
om beklaagden van de wettelijkheid hun
ner daden te overtuigen; eerste onder
dee! : dan wanneer dergelijke voor
waarde, welke naderhand door het Mi
nisterie van economische zaken voor 
het verlenen van de invoervergunning 
gesteld werd, aanleggers in een on
overkoinelijke dwaling heeft gebracht no
pens de wettelijkheid van het gebrnik 
van het kwestieus product in de marga
rinefabricatie, en die onoverkomelijke 
dwaling iedere sclmld uitsluit (schending 
van artikel 71 van het Strafwetboek); 
tweede onderdeel : dan wanneer in de 
door het arrest aangewezen omstandig
heden aanleggers, indien zij het kwes
tieus 'product niet tot de vervaardiging 
van margarine aangewend hadden zich aan 
strafvervolgingen zouden blootgesteld heb
ben wegens tekortkoming aan de wette
lijke en reglementaire verplichtingen in 
zake invoer, uitvoer en doorvoer van goe
deren, en zij dus moesten beschouwd 
worden als gehandeld hebbende onder de 
druk van een zedelijke dwang welke 
eveneens iedere schuld uitsluit (schen
cling van artikel 71 van het Strafwet
boek en -\'an de in het middel aangewe
zen bepalingen betreffende de in voer 
van goederen) ; derde onderdeel : dan 
wanneer de in het middel bedoelde wet
telijke en reglementaire bepalingen de 
invoer van goederen van de overlegging 
van een door het Ministerie van econo-
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mische zaken afgeleverde vergnnning af
hankelijk maken, dit departement wet
telijk bekleed is met het recht het ver
lenen van die vergnnningen van bepaalde 
voorwaarden afhankelijk te maken en 
dus de aanleggers ten laste gelegde fei
ten door de wet verordend en doo1• de 
overheid bevolen waren, welke omstan
digheden elk misdrijf uitsluiten (schen
cling van artikel 70 van het Strafwetboek 
en van de bij het middel aangewezen 
bepalingen betreffende de invoer van goe
cleren ; vim·de onderdeel : dan wanneer 
de eenvouclige verwijzing naar de voorheen 
door de inspecteur der voedingswaren ge
geven verwittiging geen passend antwoord 
uitmaakt op het middel door aanleggers 
afgeleid nit het feit clat de uitdrnkkelijke 
door het Ministerie van economische za
ken voor het verlenen van de invoerver
gnnning gestelde voorwaarde het bestaan 
van een << opzettelijk ll gepleegd misdrijf 
onmogelijk maakte, en dan wanneer ver
der bet bestreden arrest niet antwoordt 
op het middel afgeleid nit het feit dat de 
vergissing van de beklaagden nog door 
de vrijspraak van andere personen die 
identieke claden verricht hadden veroor
zaakt werd (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat aanleggers vervolgd 
werden wegens: a) fabricatie en verkoop 
van margarine, bevattende dierlijk vet, 
dat niet bi;j zijn invoer gekenrd was ge
weest, in overtreding met de artikelen 13 
en 23 van de wet van 8 .Jnli 1935 
en 10 van het koninklijk besluit van 
23 Maart 1901; b) fabricatie en verkoop 
van innrgarine, bereid met grondstoffen 
die schadelijk verklaard zijn, name
lijk ingevoerd dierlijk vet, dat niet ge
keurd werd, in overtreding met de arti
kelen 20 van <le wet van 8 Juli 1935, 7, 
A, a en b, en 11 van het koninklijk be
sluit Yan 27 Januari 1936; c) fabrikant 
zijnde van margarine, in de inrichting 
waar die eetwaar bereicl wordt, eetbare 
vetten, ongeschikt voor het verbruik 
en niet derwijze ontaard dat zij niet 
voor voedingsdoeleinden konden gebruikt 
worden, in voorraad te hebben gehad, 
in overtreding met de artikelen 11 en 23 
van de wet van 8 Juli 1935, 1, para
graaf 3, en 11 van het koninklijk be
sluit van 27 Janunri 1936; 

Overwegemle dat het bestreden arrest 
vaststelt dat deze drie betichtingen ten 
laste van aanleggers bewezen zijn en ie
der van hen tot een enkele straf van 
500 frank geldboete veroordeelt; 

Overwegende dat het middel enkel be
trekking heeft met de eerste twee betich
tingen, daar het slechts de fabricatie van 
margarine en het gebruik daartoe van 
bet litigieus vet bedoelt; 

Dat het vreemd blijft aan de derde be
tichting, die het louter bezit door een 

margarinefabrikant van voor het ver
bruik ongeschikte en niet ontaarde vet 
bedoelt; 

Overwegende dat, vermits de veroorde
ling tot een enkele straf van 500 frank 
boete voldoende steun vindt in de wets
bepalingen die de derde betichting beteu
gelen, het middel, bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is; ' 

II. Aangaande de voorzieningen inge
stelcl door JJ'ranciscus Volkaerts en Ju
lius Volkaerts : 

Over het tweede middel : schending van 
cle artikelen 66, alinea's 1, 2 en 3, van het 
Strafwetboek en 97 van cle Grondwet, 
doordat het bestreden arrest aanleggers 
heeft veroonleelcl wegens het bezit en het 
aanwenclen van het · kwestieus dierlijk 
vet bij cle fabricatie van margarine als 
meclecladers en om dezelfcle redenen als 
betichte Hubert Volkaerts, om de enige 
reden dat, de onderneming een door de 
drie betichten samen bestuurde familie
zaak zijnde, het niet opgaat te beweren 
uat de ten laste gelegde feiten slechts tot 
de bevoegdheid van de handelsdirecteur 
zonden behoord hebben en dat eerste en 
derde betichte er in generlei wijze zouden 
tussengekomen zijn, dan wanneer aanleg
g·ers, in hun regelmatig voor liet hof van 
beroep genomen conclusies opgeworpen 
hadden dat men slechts kan gestraft wor
uen wegens feiten of nalatigheden welke 
men zelf begaan heeft, dat een afgevaar
cligde-beheerder of beheerder pas dan als 
dader van een misdrijf kan beschouwd 
worden wanneer de vennoptschap door 
hem heeft gehandeld en dat in het bespro
ken geval aanleggers op generlei wijze 
waren tussengekomen in de handelingen 
welke tot de betichtingen aanleiding ga
ven, welke handelingen niet tot de be
voegdheid van de afgevaarcligde-beheerder 
of beheerder maar tot deze van de han
delsdirecteur behoorden, dat de inspec
teur der voedingswaren Arts, in zijn ver
ldaring ter terechtzitting van de cor
rectionele rechtbank, erkencl had altijd 
met tweede 'betichte Hubert Volkaerts 
gehandeld te hebben, ofschoon deze hem 
verklaard had niet aileen baas te zijn, 
dat nit geen enkele der aanhalingen van 
het bestreden arrest kan worden afgelehl 
<lat aanleggers enige daad zouden ver
richt hebben waardoor zij aan de dader 
van de feiten hulp en bijstand zouden 
verleend hebben, in de voorwaarden be
paald bij artikel 66, lid 2, van het Straf
wetboek, en~ dat het bestreden arrest dus 
noch afdoende op aanleggers conclusies 
heeft geantwoord noch aanleggers ver
oordeling wettelijk gemotiveerd heeft : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanstipt dat << vooraf dient onderlijnd 
uat, zo er misdrijven ter zake werden 
Yastgesteld, deze ten Iaste van de drie 



-230-

betichten dienen aangenomen, dat het 
niet opgaat te beweren, zoals eerste en 
derde betichten het doen, dat kwestige 
handelingen slechts in de bevoegdheid 
van de handelsbestuurder vallen en dat 
aanleggers op geen enkele wijze zijn tus
sengekomen; dat het hier ter zake in 
feite een fmnilie-onderneming geldt die 
door de drie betichten bestuurd wordt >>; 

Overwegende dat nit die bewoordingen 
volgt dat het bestreden arrest nit de fei
telijke omstandigheden van de zaak soe
verein heeft afgeleid dat aanleggers de 
vennootschap op effectieve wijze bestuur
den, wat insluit dat zij aan de uitvoering 
van de misdrijven medegewerkt hebben, 
in de voorwaarden voorzien bij artikel 66 
van het Strafwetboek; 

Dat het middel dus niet gegrond is; 
En overwegende dat de substantHHe of 

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

Om die redenen, verwerpt de samenge
voegde voorzieningen; veroordeelt aanleg
gers tot de kosten. 

15 December 1952. - 2" kamer. - Voo'l'
zitter, H. Wouters, voorzitter. - VeTslctg
gever, H. De Bersaques.- Gelijlclni-dende 
concl7tsie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. -PleUe1·, H. Vel
dekens. 

2" KAMER.- 15 December 1952 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - ARREST DAT 
ZICH ERTOE BEPERK'J' TE BESLISSEN DA'l' DE 
PUBLIEKE VORDERING NIE'l' VERJAARD IS, EN 
DE HEROPENING VAN DE DEBA'l'TEN '£E BEVELEN. 
- VODRZIENING v66R DE EINDBESLISSING. -
0NONTVANKELIIKHEID. 

Is n·iet ontvctnlcelijlc, de v66r de eindbe
slissing ingestelde voorziening tegen 
een ctr1·est dctt, zoncle1· op een geschil 
over de bevoegdheid uitsprctalc te doen, 
zich ertoe. beperlct te besl-issen dctt de 
p·ublielce vor·de1·ing niet door· verjct
·rin,q is vervctllen, en cle he1·opening van 
de debcttten te bevelen (1). (Wetboek 
strafv., art. 416.) 

(DE SMED'l'.) 

ARREST. 

RET HO}j~; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 Juni 1952 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 

(1) Zie verbr., 28 .Juni 1950 (Bu.ll, en PAsrc., 
1950, I, 773). 

dat zich ertoe beperkt heeft te beslissen 
clat de publieke vorclering niet door ver
jaring vervallen was, de heropening van 
de debatten te bevelen en de zaak op een 
latere terechtzitting uit te stellen, de 
rechtsmacht van het rechtscollege waar
voor de zaak aanhangig werd gemaakt 
niet uitput en geen einde stelt aan de 
rechtspleging v66r de rechter over de 
grond; dat het ook geen geschil over 
de bevoegdheid beslecht; 

Overwegende dat de voorziening tegen 
een dergelijk voorbereidend arrest of ar
rest van onderzoek slechts na het eind
arrest toegelaten is; 

Dat, vermits zij voorbarig is, de voor
ziening niet ontvankelijk is; 

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

15 December 1952. - 26 kamer. - Voor
zitte1·, H. ·wouters, voorzitter. ~ Verslctg
ge·ver·, H. van Beirs. - Gelijlcl·uidende 
conclnsie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 15 December 1952 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- VoRll!f. - S·rnAFZAKEN. - BURGER
LIJKE PARTIJ AANLEGSTER. - NIET BETE
KENDE VOORZIENING. - 0NONTVANKELIJK
HEID. 

2° VERKEER. - HillRARCHIE VAN DE WE
GEN. - KARAKTER VAN HOO~'DWEG VAN EEN 
Ol'ENBARE WEG. - AFGELEID UI'l' EEN NIE'l' 
DOOR DE BEPALINGEN VAN DE WEGCODE VOOR
ZIENE OMSTANDIGHEID. 0NWETTELIJK
HEID. 

1° Is niet ont·vctnkel-ijlc, de doo-r de bur
ge'l'lijlce pct1·t·ij ingestelde voorziening 
die ctan de pnr·tijen tegen wellce zij is 
gericht niet betelcencl wm·d (2). (Wetb. 
strafv., art. 418.) 

2° Is onwettelijlc, het vonnis clat 01n aan 
een openbar·e ~veg het lcarctlcter vctn 
hoofclweg toe te lcennen, stennt op een 
omstnncligheicl clie doo-r de be1Jctlingen 
van de W egcode niet tot kenmerking 
van de hoofclwegen wordt ·in ctctnmer
lcing genonwn (3). (Kon. besl. van 1 Fe~ 
bruari 1934, art. 54 en vlgde, gewij
zigd door de besluiten van de Regent 
dd. 16 October 1947 en 11 Februari 
1950.) 

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
22 October 1951 (B1tll, en PAsrc., 1952, I, 95). 

(3) Verbr., 18 September 1933 (B11ll. en 
PASIC., 1933, I, 306); 4 .Juni 1934 (ibid., 1934, 
I, 300); 29 September 1952 (zie hoger, blz, 21; 
Bull. en PASIC., 1953, I, 23). 
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{DRU\GE· EN LONDON AND SCOTTISH ASSU-
RANCE CORPORATION LTD., T. PADT.) 

ARREST. 

HEYl' HOF; - Gelet op het bestreden 
yonp.is, op 7 Juli 1952 in hoger beroep ge
wezeu door de Correctionele Rechtbank 
te .Gent; 

I.. Wat betreft de voorzieningen van de 
burgerlijke partijen, Camiel Driege en 
« London and Scottish .Assurance Corpo
rati-on Ltd Jl ; 

Overwegende clat de voorzieningen niet 
betekend werden aan de partijen waar
tegen zij gericht zijn; dat zij derhalve 
niet 'ontvankelijk zijn; 

II, Wat betreft de voorziening van Ca
miel Driege tegen de beslissing over de 
publieke vordering ; 

Over het middel van ambtswege; scherr
ding van de artikelen 50, 52, 53, 53bis 
en 54 van het koninklijk besluit van 1 Fe
bruari 1934, doordat het bestreden vonnis 
het karakter van hoofdweg afleidt uit een 
omstancligheid die niet door de reglemen
taire bepalingen, die de hoofdwegen be
pe:rkenderwijze opsommen, tot kenmer
king van de hoofdwegen in aanmerking 
wordt genomen : 

Overwegencle clat om aan de door een 
bestuurder gevolgde weg het karakter van 
hoofdweg toe te kennen en er uit af te 
leiden clat aanlegger op artikel 54 van de 
Wegcode inbreuk heeft gemaakt, het be
streden vonnis .steunt op de overweging 
dat « de brug die enkel twee hoofdwegen 
verbindt en van de openbare wegenis 
de~l uitmaakt, dezelfde aard moet hel:J
ben als de twee wegen die zij verlengt 
e)l verbindt, en dus een hoofdweg is ll; 

Dat. het bestreden vonnis aldus aan 
de door de reglementaire bepalingen be
perkenderwijze opgesomde hoofdwegen 
eeu openbare weg bijvoegt waaraan het 
het karakter van hoofdweg toekent op 
grond van een omstandigheid die door 
.bedoelde bepalingen tot kenmerking van de -hoofdwegen niet in aanmerking worclt 
genom en; . 

-Dat alclus het bestreden vonnis cle in 
het rnidclel at(ngecluicle wettelijke bepa
Ji,:ugen geschonden heeft; 

· Til. Wat betreft de voorzienirig van Oa
iriiel Driege tegen cle beslissing over de 
tegen hem uitgeoefencle burgerlijke vor-
-'derihg : · · · · 

Overwegende dat aanlegger geen mid
<;lel. inroept, cloch dl\t de. verbrelring van 
de beslissing over de publieke vordering 
de. verbreking rnedebrengt van de ·bel3liS
sing over de burgedij~e vordering tot 
herstelling van cle · door het misclrijf ver
<Jorzaakte schade; 

Om die redenen, verbreeh;t het bestre
den vonnis doch slechts in zover het uit
spraak heeft gedaan over cle publieke vor
clering uitgeoefend tegen aanlegger Camiel 
Driege en over de burgerlijke vordering 
tot herstel van de schade voortvloeiend 
ui t het te zijnen laste gelegd misdrijf; 
verwerpt de voorzieningen voor het ove
rige; veroordeelt aanleggers elk tot een 
vierde van de kosten, laat de Staat }let 
overige ten laste; beveelt dat onderbavig 
arrest zal worden overgeschreven in de 
registers van cle Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent en clat melding ei· van zal 
gemaakt worden op de kant van cle ge
deeltelijk vernietigcle beslissing; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Oudenaarcle, uit
spraak doencle in hoger beroep. 

15 December 1952.- 2° kamer.- Voor
zittet·, H. Wouters, voorzitter. - Verslay
yeve1·, H. van Beirs. - Gelijlcluidende 
oonolt~sie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 15 December 1952 

VERKEER. ~ HrERARCHIE VAN DE WEGEN. 
- AARDEWEG DIE VAN EEN HARD WEGDEK 
VOORZIEN IS BIJ ZIJN AANSLUITING MET EEN 
OPENBARE WEG DIE VAN EEN ZELFDE DEK 
VOORZIEN IS. - 0MSTANDIGHEID DIE AAN DE 
AARDEWEG HET KARAKTER VAN SECUNDAIRE 
WEG NIET ONTNEEMT. 

Een aardewey verliest het Tcar(llcter van 
seo·undai1·e wey niet omdat, bij zijn 
aansluitiny met een van een hat·d wey
delc. voorziene openbat·e wey, hij van 
een zelfde delc voo1·zien is, (Kon. besl., 
1 Februari 1934, art. 50 en 51, gewij
zigcl door het besluit van cle Regent 
del. 16 October 1947.) 

(DE BACKE-R, T. DE RAEYE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 Juli 1952 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

I. In zover de voorziening tegen de be
slissing over de burgerlijke vordering ge. 
richt is : 

Overwegende dat, binnen die perken, 
aanlegger afstand van zijn voorziening 
I1eeft gedaan bij verklaring· ter griffie van 
het Hof van beroep te Gent, op 1 October 
1952 in zijn naam afgelegd door :M:•r Heb
belynck, pleitbezorger bij cl~t hof, te dien 
eirrde drager. van een bijzondere volmacht 
die aan de· akte gehecht is; 
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II. In zover de voorziening tegen de be
slissing over de publieke vordering ge
richt is : 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 418, 419, 420 van het Straf
wetboek, 54, 55 van het koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934 houdende Algemeen 
Reglement op . de verkeerspolitie, gewij
zigd bij de besluiteu van de Regent dd. 
18 October 1946 en 16 October 1947, door
dat het bestreden arrest ten laste van 
aanlegger, als een gebrek aan vooruitzicht 
of voorzoi·g het feit aanneemt dat hij de 
doorgang van het slachtoffer afgesneden 
heeft, alhoewel het de verkeersvoorrang 
genoot om reden dat aanlegger nit een 
secundaire weg kwam - zijnde een aar
deweg, genaamd Wezestraat, - terwijl 
het slachtoffer de Meulebekestraat, zijnde 
een grintweg, volgde, dan wanneer door 
de rechters over de grond vastgesteld 
wor.dt dat de Wezestraat, bij haar aan
sluiting met de Meulebekestraat, even
eens van een hard wegdek is voorzien; zo
dat zij niet meer als een aardeweg kon 
worden aangezien, met het gevolg dat, 
de twee genoemde straten die elkaar ver
lengen van gelijke rang zijnde, aanlegger 
over de voorrang van rechts beschikte : 

Overwegende dat, na vastgesteld te 
hebben, dat ten tijde van de feiten, de 
door aanlegger gevolgde weg een aarde
weg was, het bestreden arrest beslist 
heeft dat bedoelde weg krachtens arti
kel 51 van de Wegcode als secundaire 
weg diende beschouwd te worden en dat, 
bijgevolg, aanlegger « de nodige voorzor
gen moest nemen om de gebruikers van 
de Meulebekestraat, in onderhavig geval 
de hoofdweg, ongehinderd door te la-
ten >>; · 

Overwegende dat, indien de rechter 
over de grond de verwarring die .zich, bij 
de eerste vaststellingen, voordeed, af
leidt nit de omstandigheid dat op het 
kruispunt met de van een hard wegdek 
voorziene weg, de toegangen van de aar
deweg tot deze laatste weg, ook van het
zelfde hard wegdek waren voorzien, hij 
nochtans terecht heeft kunnen verklaren 
« dat een aardeweg niet van aard veran
dert omdat hij bij zijn aansluiting met 
een hard bedekte straat, ook van een 
harde bedekking voorzien is >>; 

Dat inderdaad, naar luid van artikel 50 
van de Wegcode, de openbare wegen niet 
uitsluitend aan de splitsingen, aansluitin
gen of kruisingen maar ook « bij het na
deren er van » als hoofdwegen of als se-

. (1) Verbr., 3 December 1894 (Bull. en PASIC., 
1895, I, 22); 25 Maart 1935 (ibid., 1935, I, 
200, en de nota 1); nota onder verbr., 6 Ja
.nuari 1941 (Ar>·. Ve•·M., 1941, blz. 2; Bull. en 
PAsrc., 1941, I, 2). Vergel. verbr., 3 November 

cundaire wegen worden beschouwd; dat 
op die plaatsen en bij het naderen er van, 
hun aa1:d noodzakelijk vast ligt; 

Overwegende, derhalve, dat het middel 
niet kan aangenomen worden; 

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

Om die redenen, decreteert de afstancl 
van de voorziening gericht tegen de be
slissing over de burgerlijke vordering; 
verwerpt de voorziening voor het ove
rige; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

15 December 1952. - 26 kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. van Beirs. - Gelijkl1lidende 
conclns·ie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

26 KAMER. - 15 December 1952 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
DRAAGWIJDTE. STRAFZAKEN. 

VoORZIENING TEGEN EEN DOOR EEN HOF VAN 
ASSISEN UITGESPROKEN ARREST VAN VEROOR
DELING. - GEVOLG TEN AANZIEN VAN EEN" 
INOIDENTEEL ARREST, 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - FEITELIJKE BEWERING DIE 
IN DE STUKKEN VAN DE PROCEDURE GEEN 
STEUN VINDT. - ]\I[IDDEL DAT FEITELIJKE 
GRONDSLAG MIST. 

3° JVIIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - FEITELIJKE BEWERING DIE 
DOOR HE'l' PROCES·VERBAAL VAN DE TERECHT
ZITTING WORD'l' TEGENGESPROKEN. - MID
DEL DAT FErL'ELIJKE GRONDSLAG MIST. 

1 o De aanlegger, d·ie zich slechts tegen 
het te zijnen laste doo1· een hof van 
assisen nitgesprolcen arrest van veroor
deling heett voorzien, lean de onwette
lijlcheid van een incidenteel arrest in
roepen in zove1· die onwettelijlcheid van 
aard is het definitief IJd'rest ongeldig te 
maken (1). (Stilzwijgende beslissing.) 

2° Mist feitelijlce grondslag, het middel 
dat op een feitelijlce bewering berust 
die geen steun vindt in de stulcken van 
de proced·ure, waa1·op het Hot acht. 
vermag te slaan (2). 

3° Mist feitelijlce grondslag, het middel 

1952 (zie hoger, blz. 119; Bull. en P ASIC., 1953, 
I, 129). 

(2) Vaste rechtspraak en onder meer verbr., 
24 November 1952 (Bull. en. PASIC., 1953, I, 
175). 
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dat op een feUelijlce bewering steunt 
die door het proces-verbaal van de te- , 
rechtzitting tegengespr·olcen wordt (1). 

(MAR1'ENS.) 

ARRES1'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 September 1952 door het Hof 
van assisen van de provincie Oost-Vlaan
deren gewezen; 

Over llet eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
incidenteel arrest van 29 September 1952 
de conclusies van aanlegger, neergelegd 
ter zitting van 29 September 1952 en strek
kende tot uitstel van de zaak tot een an
dere zittijd, ten einde een nieuw deskun
dig onderzoek toe te laten, niet behoor
lijk beantwoord heeft : -

Overwegende dat het arrest voldoende 
gemotiveerd is, daar het namelijk steunt 
op de << zeer volledige verklaringen, ter 
zitting afgelegd door de heer Van Acker, 
psychiater l>, verklaringen die in bijzijn 
van aanlegger en van zijn raadsman wer
den verstrekt en die namelijk volgens het 
proces-verbaal van de terechtzitting van 
29 September 1952 tot voorwerp hadden 
op de door de raadsman van aanlegger 
in zijn conclusies gestelde vragen uitvoe
rig antwoord te verstrek~en : 

Over llet tweede middel : schending van 
de rechten van de verdediging, doordat 
een tegenexpertise of zelfs een· aanvul
lend onderzoek aan een onvermogeml 
persoon werd geweigerd, en doordat, 
v66r de delmtten, aan aanlegger geen 
kennis werd gegeven van de mondelinge 
toelichtingen en antwoorden van de des
kundige betreffende de geestestoestand 
van aa11legger : 

Overwegende dat llet onvermogen van 
aanlegger niet volstond om het hof van 
assisen te verplichten een tegenexpertise 
of een aanvullend onderzoek te bevelen, 
zo het die maatregelen als nutteloos be
schouwde; 

Overwegende dat aanlegger. v66r de de
batten kennis kreeg van het deskunclig 
verslag, dat bi.i de bundel was gevoegcl, 
en dat uit geen stuk, waarop het Hof 
acht vermag te slaan, blijkt dat de des
kundige buiten dat verslag en v66r de de
batten enig ander advies l1eeft uitge
bracht waarvan aanlegger onwetend is 
gebleven en waarop hij dus zijn verdedi
gingsmiddelen niet heeft kunnen voor
dragen; 

cl) Vaste rechtspraak en onder meer verbr., 
2 September 1948 (Bull. en PASIC., 1948, I, 
4177). 

(2) BRAAS, Precis de p1·ooedttre penale, 3" nit-

Dat het middel dus niet gegrond is; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat aanlegger bij dit mid

del beweert dat, in strijd met de meldin
gen van het proces-verbaal van de terecht
zitting van 30 September 1952, zekere be
scheiden bi.i de processtukken niet wer
den gevoegd en niet ter kennis van de 
jury werden gebracht; 

Overwegende dat aanlegger, tot staving 
van zijn aanvoering, voormeld proces
verbaal van valsheid had moeten betich
ten; dat hij nagelaten heeft zulks te 
doen; 

Dat het middel dus niet kan aangeno-
men worden; · 

En overwegende dat de substantH~le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
reclltsvormen werden nageleefd en qat de 
uitgesproken straf overeenkomstig de wet 
is; 

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

15 December 1952. - 2e kamer. - Voor
zitter·, H. Wouters, voorzitter. - Ver·slag
gever·, H. De Bersaques. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 15 December 1952 
VERZET. - STRAFZAKEN. - VERVOLGING 

WEGENS EEN W ANBEDRIJF DA'f EEN GEV ANGE
NISSTRAF KAN MEDEBRENGEN. - VERS1'EK
ARREST DAT SLECHTS EEN GELDBOETE UIT
SPREEKT. - VERZE1' DOOR DE BEKLAAGDE. 
- VERSCHIJNING DOOR PLEITBEZORGER. -
REGELl\fATIGE VERSCIIIJNING. 

De beklaagde, eiser· OtJ ver·zet tegen een 
verstelcarrest dat hem slechts tot een 
geldboete veroor·deelt wegens een wan
bedr·ijf dat een gevanuenisstrat lean 
medebrengen, lean, op dit verzet, zich 
door een pleitbezorger laten ver·tegen
woordigen, onverminderd het vermogen 
van het hot van beroep de persoonlijke 
ver·schijning van de belclaagde te beve
len (2). (Wetb. strafv., art. 185 en 211.) 

(ALLAERT.) 

ARREST. 

HET HOIP; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 October 1952 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

gave, d. II, blz. 649; SIMON, Strafvorderiny, 
d. II, n' 1038, blz. 535 en 536; Repert. pmt. 
du dr. belye, v" Appel en matiere 1·ezn·essive, 
n' 106. 
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Over het eerste middel : schending van 
de attikelen 185 en 211 van het Wetboek 
van strafvordering en 97 van de Grand
wet, doorclat het bestreden arrest ten on
rechte heeft geoordeelcl dat eiser, ver
dachte, niet door ambt van pleitbezorger 
mocht verschijnen en, dientengevolge 
zijn verzet ongedaan heeft verklaard, cla~ 
wanneer het bij verstek. gewezen arrest 
hem slechts tot een geldboete heeft ver
oordeeld, en doordat het bestreden arrest 
aldus Iweft beslist zoncler de gemotiveerde 
akte van verzet te beantwoorclen waarin 
eiser heeft aangevoerd dat het verzet 
steunt op de verjaring van het ten laste 
gelegd misdrijf, zodat, vermits het gaat 
om een exceptie, die van de gr·ond van 
de zaak onafhankelijk is, hij door pleit
bezorger vermocht te worden vertegen
woorcligcl, zelfs in geval dat misdrijf een 
gevangenisstraf kon medebrengen, en 
dan wanneer alleszins, gelet op de aard 
van voormelde exceptie, die vertegen
woorcliging toegelaten was : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 185 van het Wetboek van strafvorde- · 
ring, hetwelk krachtens artikel 211 van 
hetzelfde wetboek eveneens voor de hoven 
van beroep geldt, de beklaagde zich door 
een pleitbezorger kan laten vertegen
woorcligen in de zaken met betrekking 
tot misdrijven die geen gevangenisstraf 
medebrengen; 

Overwegende dat, naar de vaststellin
gen van het bestreden arrest, eiser slechts 
tot een gelclboete en tot een vervangende 
gevangenisstraf door het verstekarrest 
werd veroordeeld, ofschoon het misdrijf, 
wegens hetwelk hij terechtstond, wette
lijk en met hoofdgevangenisstraf en met 
geldboete kon worden beteugeld; 

Overwegende dat het verzet van eiser 
tegen het verstekarrest niet vermocht 
aanleiding te geven tot een verzwaring 
van zijn toestand en dus geen veroorde
ling tot een hoofdgevangenisstraf ten ge
volge kon hebben; 

Dat, derhalve, eiser zich verantwoorden 
,moest wegens een misclrijf dat derge
lijke straf niet meer kon medebrengen en 
hij zich dus door een pleitbezorger kon 
laten vertegenwoordigen, onverminderd 
het vermogen van de rechter om, zo deze 
zulks geraadzaam achtte, de persoonlijke 
verschijning van de beklaagde te beve
len; 

Waaruit volgt dat het arrest gemelde 
bepalingen van het Wetboek van strafvor
dering heeft geschonden en dat het eerste 
onderdeel van het middel gegrond is; · 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen arrest; beveelt clat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van het Hof van beroep te Gent en dat 
melding er van zal gemaakt · worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
laat de kosten de Staat ten laste; ver-

wijst cle zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. . 

15 December 1952. - 2° kamer. - V'oor-
z'itte1' en verslaggever, H. Wouters, voor
zitter. - Gelijlvlttidende conclusie, H. Ro
ger Janssens de Bisthoven, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 15 December 1952 

1° :MUNT EN BANKBILJETTEN. 
- NAGEMAAKTE OF VERVALSTE BANKBILJET
'!'EN. - AANSCHAFFEN OF UITGEVEN OF PO
OING TOT UITGEVEN. - lVIATERIELE BESTAND
DELEN VAN HET DOOR ARTIKEL 177, ALINEA 1, 
VAN HET STRAFWE'l'BOEK VOORZIENE WANBE
DRIJF. 

2° lVIUNT EN BANKBILJETTEN. 
.AANSCHAFFEN IN HET BUITENLAND VAN NAGE
MAAKTE OF VERVALSTE BANKBILJETIEN EN 
UITGEVEN OF POGING T01' UITGEVEN ERV AN 
IN BELGIE. - IN BELGIE GEPLEEGD W ANHE
DRIJF. 

3° GE,VIJSDE. - STRAFZAKEN. - BE
TIOHTE DIE IN HET BUITENLAND WORDT GE
VONNIST. - WET VAN 17 APRIL 1878, AR'l'l
KEL 13. - VEREISTEN. 

4° MUNT EN BANKBILJETTEN. 
PANDGEVING VAN NAGEMAAK'l'E OF VERVALS'l'E 
BANKBILJETTEN. - UITGIFTE. 

5° MISDRIJF. - PoGING. - GEBREK AAN 
VASTS'!'ELLING VAN DE BESTANDDELEN. - ON
WET'l'l!~LIJKE VEROORDELING. 

1° Het materieel bestanddeel van het 
doo·r artilcel 177, ftlinea 1, van het 
St1·afwetboelv voo1·ziene wanbedr·ijf om
vnt tevens het feit zich cle nagemaalcte 
of vervalste banlvb'iljetten aan te schaf
fen en het feit ze uit te geven of te .po
yen ze ·n-it te geven. 

2° TVe!'fl in Belg·ie gepleegcl, het wanbe
cl·r-ijf flat erin bestftat zich, met z·ijn 
weten, in het buitenlancl nngemaalcte 
of ver·vnlste bankbiljetten ann te schaf
fen en fleze in BelgW te hebben ·uitge
geven of gepoogcl te hebben ze uit te 
geven. 

3° De Belg·ische st!'ftfrechter nwet slechts 
met de ten opzichte vnn cle IJetichte 
fl001' cle v1·eemfle strnfrechter uitge
sp1·olcen IJeslissing ~·elcening houclen 
wanneer het misd1'ijf, wanrvnn hij lcen
nis neemt, in het buitenlnnd gepleer1a 
wera (1). (Wet van 17 April 1878, ar
tikel 13.) 

4° Het in puncl ,qeven vnn nagem.uakte of 
vervalste IJankbilietten nwMct een 
eland va.n uitgifte ·e1·van ttit. 

(1) Verbr., 16 December 1919 (Bull. en 
PASIC., 1920, I, 10). 
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[Jo- Is niet wettelijlc gC1'Cchtvaa1'digd, fle 
'Deroordeling wegens poging tot misd1'ijf 
wannee1·· het bestaan van de bestand
delen van de strafbare poging niet 
1Jastgesteld wonlt (1). (Strafwetboek, 
art. 51 en 53; Grondwet, artikel 97.) 

(VERNAILLEN EN DE CALUWE.) 

ARRES'f. 

HET HOJJ'; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 Juli 1952 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

I. Wat betreft de voorziening van aan
leggeT Franciscus Vernaillen : 

OveTweg·ende dat de substantHHe of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de 
straf overeenkomstig de wet is; 

II. Wat betreft de voorziening van aan
legger Jean De Oaluwe : 

Overwegende dat aanlegger veroordeeld 
werd : 1 o tot een gevangenisstraf van 
twee jaar en zes maanden en tot een 
geldboete van 100 frank, verhoogd met 
90 deciem of een maand vervangende ge
vang'-'nisstraf, om als dader of mededa
der, ·zich met zijn weten migemaakte of 
vervalste bankbiljetten aan toonder, waar
van de uitgifte door een wet van een 
vreemd land of door een aldaar kracht 
van wet hebbende bepaling toegelaten is, 
namelijk 40 biljetten van 100 dollar elk, 
te Parijs op of rond 7 Juni 1951 te heb
ben aangeschaft en te hebben uitgegeven 
namelijk : a) 20 biljetten te Elsene tussen 
7 en 13 Juni 1951, biljetten welke verder 
werden uitgegeven als volgt : 10 biljetten 
.te Ninove op 18 Juni 1951, 6 biljetten te 
Ninove op 18 Juni 1951, 3 biljetten te 
Brussel op 16 Juni 1951 en een biljet te 
Elsene kort v66r 16 Juni 1951, vermoede
lijk op 13 Juni 1951; 2° tot een gevange
nisstraf van negen maanden en tot een 
geldboete van 50 frank, verhoogd met 
90 deciem of vijftien dagen vervangende 
gevangenisstraf om gepoogd te heb
ben nagemaakte of vervalste Belgische 
bankbiljetten aan toonder van 1.000 frank 
te ontvangen of zich aan te schaffen te 
Parijs op 4 Juli 1951 met het doel ze in 
Belgie in omloop te brengen, de veroor
deelde zich in staat van wettelijke herha
ling bevindend; 

A. In zover de voorziening tegen de be
slissing over de eerste van die betichtin
gen gericht is : 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 6, 3°, alinea 2, van de wet van 

(1) Verbr., 14 November 1939 (A•·•·. Ve•·b•·., 
1939, blz. 220; Bull. en PASIC., 1939, I, 472); 
24 Apr·il 1944 (AI'!'. Jle!'b7'., 1944, blz. 149; 

17 April 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van rechtspleging 
in strafzaken, gewijzigd door artikel 2, A, 
van de wet van 12 Juli 1932, doordat aan
legger veroordeeld werd wegens een bui
ten het grondgebied van het Rijk tegen 
de openbare trouw gepleegd wanbedrijf, 
welk door een bepaling van hoofdstuk II 
van titel III van boek II van het Straf
wetboek voorzien is en waarvan het voor
werp effecten op papieren van een vreemd 
land is, niettegenstaande het gebrek aan 
een aan de Belgische overheicl door de 
vreemde overheid gegeven officieel be
richt, vereiste waaraan de wet de ver
volging ondenverpt : 

Overwegende dat het materieel bestand
deel van het wanbedrijf voorzien bij ar
tikel 177, alinea 1, van het Strafwetboek, 
voorwerp van de eerste betichting, tevens 
het feit omvat zich de nagemaakte of 
vervalste biljetten aan te schaffen en het 
feit ze uit te geven of te pogen ze uit te 
geven; 

Overwegende dat de vervolging inge
steld werd uit hoofde van uitgifte of po
ging tot uitgifte, in Belgie, van bankbil
jetten van 100 dollar die aanleggm· zich 
te Parijs had aangeschaft; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat, zo aanlegger zich te Parijs 
de nagemaakte biljetten aangeschaft 
heeft, hij ze in Belgie, namelijk te -El
sene, Ninove en Brussel, uitgegeven 
heeft; 

Dat het wanbedrijf alclus in Belgie ge
pleegd werd; 

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

het gewijsde en van artikel 13 van de wet 
van 17 April 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van rechts
pleging in strafzaken, doordat de feiten 
wegens welke aanlegger veroordeeld werd 
dezelfde zijn als deze uit welker hoofde 
hij reeds op 5 Januari 1952 in Frankrijk, 
door de Oorrectionele Rechtbank van het 
Departement van de Seine, gevonnist en 
veroordeeld werd : 

Overwegende dat de wet uitsluitend 
in het geval en in de mate voorzien bij 
artikel 13 van de wet van 17 April 1878, 
aan de Belgische rechter voorschrijft ter 
gelegenheid van de vervolging wegens een 
zelfde feit in Belgie rekening te hou
den met het over de publieke vordering 
in het buitenland geveld vonnis, en aldus 
aan dit vreemd vonnis te dien opzichte 
een betrekkelijke kracht van gewijsde 
toekent; 

Dat de toepassing van bedoeld arti-

B·ull. en PAsrc., 1944, I, 318); 29 April 1946 
(AT!', Ve•·b•·., 1946, blz. 155; Bull. en PASIC., 
1946, I, 162). 
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l;:el 13 beperkt is tot de uitoefening van 
de publieke vordering wegens buiten het 
gronclgebiecl van het Rijk gepleegde mis
drijven; 

Overwegende dat, zoals uit het ant
woord op het eel'ste midclel blijkt, het 
'misdrijf wegens hetwelk aanlegger door 
het bestreden arrest veroorcleeld werd, 

·in het grondgebiecl van het Rijk gepleegcl 
wenl; 

Dat het micldel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel : schending van 
artikel 177, alinea 1, van het Strafwet
boek, doordat aanlegger wegens uitgifte 
van nagemaakte of vervalste vreemcle 
bankbiljetten veroordeeld werd, clan wan
neer hij deze laatste uitsluitend in panel 
gegeven had met ·verbod ze uit te wis
selen : 

Overwegende dat om de vreemde .bank
biljetten in panel te geven en daardoor 
aan de houders een zakelijk recht erop 
over te dragen, aanlegger ze door zijn 
schuldeisers heeft doen aanvaarden met 
inachtneming van de waarde waarvan 
zij het schijnbaar teken waren; dat hij 
ze aldus in omloop heeft gebracht. niette
genstaande de omstandigheid dat de 
schuldeisers, ter hand van wie bedoelde 
bankbiljetten. werclen gesteld, niet on
voorwaarclelijk er over mochten beschik
ken· 
O~erwegencle clat het beweercl verbocl 

de in panel gegeven bankbiljetten uit te 
wisselen door het bestreden arrest, op 
groncl van feitelijke vaststellingen, ver
worpen wordt; dat het Hof geen acht 
vermag te slaan op een bewering die door 
de rechter over de grond tegengesproken 
worclt; 

Dat het micldel niet kan aangenomen 
worden; 

B. In zover de voorziening tegen de be
slissing over de tweede betichting gericht 
is : 

Over het midclel van ambtswege: schen
cling van de artikelen 97, 51, 53 en 177 
van het Strafwetboek, doorclat aanlegger 
wegens poging tot het bij artikel 177, ali
nea 2, van het Strafwetboek voorziene 
misclrijf veroordeelcl werd, zonder dat het 
bestreden arrest· het bestaan van de ele
menten van de strafbare poging vastge
steld heeft : 

Overwegende dat aanlegger veroordeelcl 
werd om gepoogd te hebben nagemaakte 
of vervalste Belgische bankbiljetten te 
ontvangen of zich aan te schaffen met het 
cloel ze in omloop te brengen; dat het be
streclen arrest, noch door zijn eigen ver
meldingen, noch door verwijzing naar 
enig ander stuk van de rechtspleging, het 
bestaan van al de bestanclclelen heeft 
vastgesteld, die, naar luid van artikel 51 
van het Strafwetboek, de vaststaand ver-

klaarde poging tot misdrijf strafbaar rna-
ken; · 

Overw(;gencle, clerhalve, dat de beslis
sing niet wettelijk gemotiveercl is; 

En overwegencle dat voor het overige 
cle substantiele of op straf van nietigheicl 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefcl en dat de uitgesproken straffen 
overeenkomstig de wet zijn; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen arrest doch slechts in zover het aan
legger .Jean de Caluwe wegens poging tot 
het misdrijf zich valse bankbiljetten aan 
te schaffen tot een gevangenisstraf van 
negen maamlen en tot een geldboete van 
50 frank veroordeelcl heeft; verwerpt 
de voorzierdngen voor het overiooe· ver
oordeelt aanlegger Franciscus V~·~aillen 
tot de helft van de kosten, aanlegger 
Jean De Caluwe tot een derde ervan en 
laat de Staat het overige ten laste; be
veelt dat onderhavig arrest zal worden 
overgeschreven in de registers van het 
Hof van beroep te Gent en dat melding 
er van zal gemaakt worden op de kant 
van het gecleeltelijk vernietigd arrest; 
verwijst cle alclus beperkte zaak naar 
het Hof van beroep te Brussel. 

15 December 1952. - 2e kamer. - Voor·
z'itter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
geve1·, H. van Beirs. - Gelijkl·uidende 
concltts·ie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, aclvecaat-generaal. 

1 e KAMER. - 13 December 1952 

1° OORLOG. - BURGERLIJKE MOBILISA'l'IE. 
- WET VAN 5 MAART 1935. - STAATSBUR" 
GER GEMOBILISEERD IN EEN KRAOH'l'ENS EEN 
OON'l'RAOT VAN HUUR VAN D~ENS'l'EN VERVULDE 
BEDIENING. - ELI.JF'J' DE AAN DA'l' OON
'l'RAC'l' VERBONDEN VOORDELEN GENIE'l'EN. -
TOEPASSELIJKHEID VAN DE WE'l'GEVING BE
THEFFENDE DE VERGOEDING DER SCHADIU . 
VOOR'l'SPRUITENDE UIT ARBEIDSONGEVALLEN, 
ME'l' INBEGRIP VAN DEZE IN DE OORZAKE1\ 
WAARVAN EEN OORLOGSFEIT IS 'l'USSENGEK0-
1l£EN. 

2° MIDELEN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - J\1IDDEL TEGEN El£1\ 
OVER'l'OLLIGE REDEN GERIOHT. 0NON1'VAN
KELIJK l\IIDDEL. 

1 o De bij toepc~ssinf! 'Van cle ·1oet van 
5 jJo[ ctart 1935 bet1'etfende de plichten 
cle·r ctmbtencwen in oo1'logstij d, in z·ijn 
becUening gemobil-iseerde Stctatsbtw
ger, welke zijn bediening lc-rachtens 
een cont•ract van hmw van d·iensten 
voort vervult, bUjft de aan dat oon
tt·act ve1·bonden voordelen genieten, 
oncler meer het recht op ver·r1oeding van 
a·rbe·idsongevctllen, met inbegdp van 
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deze in de oo·rzaken waarvan een oor
logsfeit is t-nssengelcornen. (Wet van 
5 Maart 1935; door kon. besl. van 
28 September 1931 samengeordende 
wetten; besluit van 9 Augustus 1941; 
besluitwet van 19 Mei 1945.) 

2° Is bij gebr·ek aan belang n·let ontvan
Tcelijk, het middel dctt tegen een over
tolUge reden van de bestreden beslis
sing gericht is (1). 

(SPECIAAL FONDS VOOR DE VERGOEDING DER 
SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT ARBEIDSONGE
VALLEN INGEVOLGE OORLOGS~"EITEN, T. NATIO
N,\LE MAATSOHAPPIJ VAN BELGISOHE SPOOR
WEGEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 November 1950 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van-eer
ste aanleg te V erviers; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 1, inzonderheid 1, alinea 4, 
2, inzonderheid 2, litt. i, van de wetten 
op de vergoeclingspensioenen, samengeor
dend door besluit van de Regent van 
5 October 1948, 1, 2 en 5 van de wet van 
5 Maart 1935 betreffende de plichten der 
ambtenaren in oorlogstijd, van het enig 
artikel van de wet van 5 Maart 1935 be
treffende de Staatsburgers die, bij vrij
willige dienstneming of bij opeising, de 
werking der openbare diensten in oor
logstijd moeten verzekeren, 13, 14, 15, 20 
van het besluit van 9 Augustus 1941 be
treffende de vergoeding van de schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, in 
de oorzaken waarvan een oorlogsfeit 
tussenkomt, 13, 14, 15, 20 van de bepa
lingen uitgevaardigd bij artikel 1 
van de besluitwet van 19 Mei 1945 
betreffende de vergoecling der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen in 
welker oorzaken een oorlogsfeid tussen
komt, 97 van de Grondwet,. doordat, om 
het middel af te wijzen hetwelk aanleg
ger afieidde uit het feit dat Lieutenant 
het slachtoffer van het litigieuze ongeval 
is geweest toen hij zich naar Luik begaf 
overeenkomstig een terugtrekkingsbevel 
welke zijn oversten hem als burgerlijk 
gemobiliseerde hadden gegeven, en hier
uit dat dit ongeval onder de toepassing 
viel van de door besluit van de Regent 
van 5 October 1948 samengeordende wet
ten krachtens welke de pensioenen en 
toelagen een forfaitaire vergoeding uit
maken waardoor de toekenning van om 
het even welke andere vergoeding voor 
hetzelfde schadelijk feit uitgesloten 
wordt, het bestreden vonnis ve1;klaart 

(1} Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
19 Juni en 10 Juli 1952 (Arr. Verb1·., 1952, 
biz. 593; Hull. en PAsrc., 1952, I, 676). 

dat niet kan worden staande gehouden 
dat, toen het ongeval plaats greep, Lieu
tenant ter beschikking stond van aan 
zijn administratie vreemde personen of 
diende deel nit te maken van staven of 
troepenkorpsen (noodzakelijkbeid van 
het dragen van een armband of een uni
form), mogelijkheid welke de wet van 
5 Maart 1935 beoogt, dat bij aileen uit 
aanmerking van die feiten werkelijk 
in bevolen dienst had kunnen zijn en 
ten aanzien van de vergoedingen onder 
toepassing van het besluit van de Re
gent van 5 Maart 1935 had kunnen val
len, dan wanneer, naar luid van arti
kel 1 van de wet van 5 Maart 1935 
betreffende de plichten der ambtenaren 
in oorlogstijd, de burgerlijk gemobili
seerde al zijn krachten besteden moet 
a an bet ui tvoeren der bevelen die hem 
gegeven worden door zijn oversten of 
door de oversten tot wier beschikking 
zijn meerderen hem stellen; waaruit 
volgt dat de burgerlijke gemobiliseerde 
zich al blijvende ter lJeschikking van 
zijn meerderen in bevolen dienst kan lJe
vinden (schending van bovenaangeduide 
lJepalfngen, op artikel 97 van de Grand
wet na), en clan wanneer in elk geval de 
rechters over de grond hun beschikking 
niet genoegzaam met redenen hebben om
kleed (schending van artikel 97 van de 
Gronclwet) : 

Overwegende dat hehoudens enkel de 
door lJecloelde wet ingevoerde heperkin
gen de in zijn lJediening, hij toepassing 
van de wet van 5 i\IIaart 1935 gemohifi
seenle Staatshurger deze bedieningen 
voort vervult nit kracht van de titel 
waardoor zij hem werd toegekend; dat, 
indien hij zijn bediening op grond van 
een contract van huur van diensten uit
oefent, bij al de aan dit contract door 
de overeenkomst of door de wet verhon
den voordelen blijft genieten, onder meer 
bet recht op vergoeding van cle arbeids
ongevallen, met inbegrip van die in de 
oorzaken waarvan een oorlogsfeit tussen
komt; dat door de toelichting bij bet be
sluit van 9 Augustus 1941, tot invoering 
van evengenoemde vergoeding, bepaalcl 
wordt dat zij ook verschuldigd is in ge
val het slachtoffer een uitkel'ing wegens 
oorlogsschade had kunnen aanvragen; 

Overwegende dat bet bestreden vonnis 
vaststelt dat, toen het ongeval plaats 
greep waarvan Lieutenant ter oorzake 
van een oorlogsfeit het slachtoffer is ge
weest, deze zich in de uitvoering van 
zijn arbeiclscontract bevond, en niet ter 
beschikking van aan zijn administratie 
vreemde personen was gesteld noch opge
roepen was om deel nit te maken van 
staven of troepenkorpsen; dat het uit die 
vaststellingen afieidt dat Lieutenant recht 
had op de voordelen welke voor hem 
nit de door verweerster aan het aanleg-
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gende fonds te zrJnen behoeve gestorte 
bijdragen voortsproten; 

Overwegende dat, vermits het vonnis 
aldus zijn dis11ositief wettelijk gerecht
vaardigd heeft, het ten overvloede nit de
zelfde vaststellingen afieidt dat verweer
der zich niet in bevolen dienst bevond en, 
ten aanzien van de vergoeclingen, niet on
der toepassing van de bepalingen van het 
besluit van 5 October 1948, genomen ter 
uitvoering van de wet van 5 Maart 1935, 
had kunnen vallen; 
· Overwegende mitsdien dat het middel, 

clat staande houdt dat iemand zich tege
lijk in bevolen dienst en in de uitvoering 
van een arbeidscontract kan bevinden, 
tegen een overtollige grand opkomt en 
wegens gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

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

18 December 1952. - 1e kamer. - TToo1·
zitte1·, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
TTerslaggeve1·, H. Sohier.- Gelijlcltticlende 
concl·nsie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat- generaal. Pleite1·s, 
HH. Simont en Anciaux. 

l e KAMER. - 18 December 1952 
1° lVIIDDELEN TOT VERBREKING. -

BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT AAN 
HE'l' DIGS'l'REDEN VONNIS EEN BESLISSING TOE-
8CHRIJF'l' DIE DAARIN NIET VOORKOMT. -
NIIDDEL DAT , FEITELIJKE GRONDSLAG MIS'l'. 

2° MIDDELEN 'l'OT VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - JYIIDDEL DAT EEN 
DUBBELZINNIGHEID IN DE MOTIEVEN AAN-
KLAAGT. GEEN DUBBELZINNIGHEID. 
l\IIIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

3° TELEGRAAF EN TELEFOON. 
BELGISCH NATIONAAL INS'l'I'l'UUT VOOR RA
DIO-OMROEP. - STATUUT VAN RET PERSO
NEEL, - vVE'l' OP RET BEDIENDENARBEIDS
CONTRAC'l' NIE'l' 'l'OEPASSELIJK. 

1o Mist feUelijke g1·onclslag, het middel 
clat aan het bestreclen vonnis een be
sUssing toeschrijft clie claaTin niet voo?·
lvomt (1). 

2° Mist feUelijlce g1·onclslftg, het middel 
flat het best1·eclen vonnis verwijt 01J 
dubbelz·innige motieven te stettnen, 
wanneer cle gecr'itiseercle moUeven van 
(lttbbelz'innigheicl m·ij zijn (2). 

3° De toestancl van het personeel van 
het Belgisch NCltionaal Institttut voo1· 

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
7 Maart 1952 (Bull. en PAsrc., 1952, I, 418). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie ondm; meer verbr., 

1·aclio-omroep, cUe floor het kt·achtens 
het lconinklijlc besluit van 28 Juni 1930 
cloo1· fle behee1-raad opgemctakt statuttt 
beheerst Wot·clt, is 1·eglementair en 
niet contt·act·ueel; de wet van 7 Augns
ttts 1922 OtJ fle becliendenarbeiclso.ver
eenkornst is OtJ clat statmtt niet. toepas
selijk (3). 

(BELGISCH NA'l'IONAAL INSTITUUT 
VOOR RADIO-OMROEP, T. DIERCKX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 October 1950 in eerste en 
laatste aanleg gewezen door de Rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 66 van de Gronclwet, 1 van 
het koninklijk besluit van 2 October 1937 
houdende het statuut van het Rijksperso
neel, 10 en 15 van de wet van 18 Juni 1930 
op cle stichting van het Belgisch Natio
naal Instituut voor radio-omroep, 6 van 
het koninklijk besluit van 28 Juni 1930 
tot regeling van cle toepassing op de be
tlienclenarbeidsovereenkomst van voor
melde wet van 18 Juni 1930, 28 en 29 van 
de wet van 7 Augustus 1922, doordat het 
bestreclen vonnis, het op de verjaring ge
steund~ micldel verwerpend clat door aan
legger uit artikel 28 van de wet van 7 Au
gustus 1922 op de bediendenarbeidsover
eenkomst werd afgeleid, de door ver" 
weerder ingestelde rechtsvordering ont
vangen en ten dele ingewilligd heeft 
om reden dat verweerder, ten aanzien 
van de toepassing van de wet van 
7 Augustus 1922, tot de categorie der 
Rijksambtenaren zou behoren, waaruit 
volgt dat bewuste wet op hem niet 
toepasselijk zou zijn, dan wanneer het 
koninklijk besluit van 2 October 1937 
slechts in de bij koninklijk besluit te be
palen gevallen gelijkstelling van de amb
tenaren van openbare instellingen met de 
Rijksambtenaren toestaat; clan wan
neer, wat het personeel van aanlegger be
treft, bij geen koninklijk besluit in die 
gelijkstelling voorzien wercl; clan wan
neer geen bepaling, onafhankelijk zelfs 
van het koninklijk besluit van 2 October 
1937, de beslissing van het bestreden von
nis in dit opzicht rechtvaarcligt en dan 
wanneer, in strijd met de daarin vervatte 
vermeldingen, de vastheid van de bedie
ning van de ambtenaar het bestaan van 
een bij overeenkomst vastgelegde toe
stand, onclerworpen aan de voorschriften 
van de wet van 7 Augustus 1922, niet 
uitsluit : 

24 Maart 1952 (B·ull. en PASIC., 1952, I, 457). 
(3) Zie verbr., 29 April 1937 (Bull. en PAsrc., 

1937, I, 131). 
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Overwegende dat het bestreden vonnis 
de ' exceptie · van niet-ontvankelijkheid, 
door aanlegger afgeleid nit de verjaring 
voorzien bij artikel 28 van de wet van 
7 Augustus 1922 op de bediendenarbeids
overeenkomst, afwijst om reden dat ver
weerder, ten aanzien van de toepassing 
van die wet, tot de categorie van het 
Rijkspersoneel behoort, dat het die inde
ling rechtvaardigt tloor vast te stellen 
dat verweerder aan een niet-tijdelijke 
dienst verbonden is en dat zijn toestand 
niet door een overeenkomst doch door 
een reglement wordt gevestigd; 

Dat hieruit voortvioeit dat het vonnis 
niet beslist dat verweerder tot de cate
gorie van het Rijkspersoneel behoort, uit 
oogpunt van artikel 1 van .het koninklijk 
besluit van 2 October 1937 houdende het 
statuut van het Rijkspersoneel en van het 
personeel der openbare instellingen welke 
bij koninklijk besluit daarmede zouden 
worden gelijkgesteld,- doch dat het zich 
er toe beperkt erop te wijzen dat, ten op
zichte van de toepassing van de wet op 
de bedienclenarbeiclsovereenkomst, een re
glement waarbij hij tevens vastheicl van 
becliening geniet, aan verweerclers toe
stand evenals aan cUe van cle Rijksambte
naren ten gronclslag ligt; 

Waaruit volgt clat cle eerste twee oncler
clelen van het midclel berusten op een 
interpretatie welke cle clraagwijclte van 
de gecritiseerde gronclen miskent en in 
feite niet opgaan; 

Overwegencle dat het vonnis, na erop 
te hebben gewezen dat verweerclers toe
stancl door een reglement worclt geves
tigd, vaststelt dat. in onclerhavig geval die 
toestand cloor het statuut van het perso
neel van het B. N. I. R. 0. wordt be
heerst krachtens de bepalingen waarbij 
verweerder vastheicl van becliening in een 
niet-tijclelijke clienst geniet; 

Dat het vonnis aldus het vestigen bij 
reglement van de toestancl van verweer
der niet enkel afleiclt uit het feit dat hij 
vasthehl van becliening geniet, cloch uit 
de in zijn statuut vervatte bepalingen 
zelf; 

Dat het clercle onclerdeel van het micl
del niet kan worclen aangenomen; 

Over het tweede middel : schencling van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis, het op de verj aring ge
steund midclel verwerpende dat door aan
legger uit artikel 28 van de wet van 
7 Augustus 1922 op cle bediendenarbeids
overeenkomst werd afgeleicl, de door 
verweerder ingestelde rechtsvordering 
ontvangen en ten dele ingewilligd 
heeft, omdat « doorgaans de toestand 
der openbare instellingen welke, zoals 
het B. N. I. R. 0., onder RijkscontrOle 
zijn gesteld en enkel gedecentraliseerde 
Rijksdiensten uitmaken, niet door een 
overeenkomst maar door een reglement 

wordt gevestigd en dat de wet op de be
cliendenarbeidsovereenkomst principieel 
niet van toepassing is op het personeel 
van die openbare instellingen waarvan de 
toestand bij reglement gevestigd is >>, 
zonder vast te stellen dat het statuut 
van aanleggers personeel een regle
ment uitmaakt, of dat de toestand van 
aanl_eggers personeel een bij reglement ge
vestlgde toestand is, of dat de voorstel
ling welke het voorhoudt inzonderheid 
op aanlegger toepasselijk is, zodat het 
Hof onmogelijk kan nagaan of de rech
ter over de groncl zijn beslissing gegrond 
heeft op de algemene, onduidelijke en 
niet absolute mening welke hij te kennen 
geeft ofWel op de beschouwing clat aan 
het statuut van het personeel van aan
legger een reglement ten grondslag lag, 
of clat de toestand van bewust personeel 
een bij reglement- vastgelegcle toestand 
was, of ook nog clat de algemene en on
cluidelijke voorstelling welke het voor
houdt op aanlegger toepasselijk was, het
geen een gebrek aan motivering of een 
clubbelzinnigheid uitmaakt, welke met 
een gebrek ervan gelijkstaat : 

Overwegencle dat uit het op het derde 
ondercleel van het eerste middel ver
strekte antwoord blijkt dat het vonnis 
zonder clubbelzinnigheid berust op de 
grond dat verweerders toestancl, welke 
bij een reglement is vastgelegd, door het 
statuut van het personeel van het B. N. 
I. R. 0. beheerst wordt; 

Dat het micldel in feite niet opgaat; 
Over het clerde middel, schencling van 

cle artikelen 97 van de Gronclwet, 1134 
van het Burgerlijk Wetboek en 28 van cle 
wet van 7 Augustus 1922, doordat het be
streden vonnis, het op de verjaring ge
steund miclclel verwerpend dat door aan
Iegger uit artikel 28 van de wet van 
7 Augustus 1922 werd afgeleicl, de door 
verweerder ingestelde rechtsvorclering 
ontvangen en ten dele ingewilligd 
heeft, omdat « doorgaans, de toestancl 
der openbare instellingen welke, zoals 
het Belgisch Nationaal Instituut voor 
radio-omroep, onder RijkscontrOle zijn 
gesteld, niet door overeenkomst maar 
door een reglement is gevestigd >> en 
dat « de wet op cle becliendenarbeids
overeenkomst principieel niet van toe
passing is op het personeel cler open
bare instellingen waarvan de toestancl bij 
reglement is vastgelegd>J, de rechter 
over de groncl zodoencle te kennen gevend 
clat principieel (en behouclens een uitdruk
kelijke afwijking) het personeel cler in
stellingen over het algemeen - en clat 
van het B. N.I.R. 0. in het bijzoncler -
geen contractueel statuut heeft en zich 
in een louter bij reglement vastgelegde 
toestand bevindt, clan wanneer het bestre
clen vonnis niet het bestaan van enige 
wettelijke of reglementaire bepaling vast-
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stelt welke in onderhavig geval een con
tractueel verband tussen aanlegger en 
verweerder zou uitsluiten, dan wanneer 
het bestreden vonnis aldus niet genoeg
zaam naar recht met redenen is omkleed 
en het daarenboven de bindende kracht 
van de overeenkomsten miskent : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
erop wijst dat verweerders toestand 
beheerst wordt door het statuut van het 
personeel van het B. N. I. R. 0., welk 
statuut opgemaakt door de raad van be
heer krachtens het koninklijk besluit 
van 28 Juni 1930, de wedden, vergoedin
gen ... van gans het personeel bepaalt; 

Overwegende dat dergelijke toestand, 
vastgesteld bij een algemeen reglement 
dat op al de ambtenaren of op alle amh
tenaren van een categorie toepasselijk is 
reg·lementair is en gevolglijk onverenig
baar met een bij contract vastgelegde 
toestand; 

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 verweerder. 

18 December 1952. - 16 kamer. - VooT
zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Ve1·sla.ggeve1", H. de Clippele. - GeUjlc
Mt-idencle concltts-ie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. - PleiteTs, 
HH. Ansiaux en de Harven. 

l c KAMER. - 13 December 1952 
1° DAAD VAN KOOPHANDEL.- VER

BINTENIS VAN EEN KOOPMAN TOT BETALING 
VAN EEN BOUWMEES'l"ERSHONORARIUM. 
HONORARIUM VERSCHULDIGD WEGENS WER
KEN AAN DE ~'ABRIEKEN VAN DE KOOPMAN EN 
WEGENS RE'J' VERVAARDIGEN VAN UITBREI
DINGSPLANS ERVAN. - FABRIEKEN DIE DOE
DEREN, VOORWERP VAN KOOPHANDEL, VOOHT
BRENGEN. - VEHBIN'l"ENIS DIE GEEN AAN DE 
KOOPHANDEL VREEMDE OORZAAK HEEFT. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BUHGERLIJKE ZAKEN. - VORDERING 'l"EGEN 
EEN KOOPMAN TOT BETALING VAN RET HONO
RARIUM VAN EEN BOUW:MEES'l'ER.- HONORA
R-IUM GEVORDERD WEGENS WERKEN AAN DE 
FABRIEKEN VAN DE KOOPMAN EN WEGENS RET 
VERVAARDIGEN VAN UI'l"BREIDINGSPLANS ER-

(1) en (2) Verge!. verbr., 28 April 1949 (AT1'. 
Ve1·b1'., 1949, blz. 274; Bttll. en PASIC., 1949, 
I, 308, en de nota, blz. 309) ; 22 December 
1949 (A11·. T'e1·br., 1950, biz. 247; Bull. en 
PAsrc., 1950, I, 268); Brussel, 12 Juni 1882 
(PAsrc., 1882, II, 314); 7 Januari 1922 (ibid., 
1923, II, 23). Raadpl. NovELLES, Droit cO?mneT
cial, d. I, n" 302 tot 311; FREDERICQ, d. I, 

VAN. - FABRIEKEN DIE GOEDERE_N, VOOR
WERP ;VAN KOOPHANDEL, VOOR'l"BRENGEN. 
- BEVOEGDHEID VAN DE HECHTBANK VAN 
KOOPHANDEL. ~ 

1° Heett geen aan de koophandel vTeern
de oomaalc en woTdt dtts geacht een 
lcoophandelsvm·IJ-inten-is uit te malcen, 
de ve1·b-intenis vnn een lcoopman tot be
taling van het hono1·ar·imn verschul
digcl aan een bottwrneesteT wegens weT
ken vnn wede!·opbonw, ve·rbo·nwing en 
inT·ichting ·vcm fctb!"ieken en wegens het 
vfwvaa,·digen v1tn 1ti.tiJTeiclingsplans C!'

vnn, wannee1· clie faiJ,·ielcen clienen moe
ten tot het voo·rtbrengen van goederen, 
welke het voorwerp vnn ~ z·ijn lcoophnn
clel zijn (1). (Wet van 15 December 
1872, art. 2.) 

2° De ,·echtbanlc van lcoophanclel is be
voegcl orn lcennis te nernen vnn de dom· 
een 1Jouwmeeste1· tegen een kooprnan in
gestelcle vorder·ing tot betaling ·van een 
honontr·i.um wegens werlcen van wede1'-
0lJ1Jou.to, ·verbou.wing en vnrichting van 
cle fabrieken van die lwopman en we
rJens het ver·vnnnl-igen van 1tif;breicl·ings
plans er·vnn, wanneer clie fabrielcen 
cl-ienen rnoeten tot het voortbrengen 
van goecleren, wellce het vooTwerp van 
zijn lwophandel zijn (2). (Wet van 
25 :M:aart 1876, art. 12 en 13.) 

(N. V. (( USINES TEXTILES 
Rl£UNIES DE BELGIQUE)), T. GOOLAERTS.) 

ARRJlST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 14 Maart 1950 en 1,2 Juli 1950 
door het Hof vun beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 2 van de wet van 15 Decem
ber 1872 ,houdende titels I tot IV van 
boek I van het Wetboek van koophandel, 
12 en 13 van de wet van 25 Maart 1876 
bevattende titel I van het voorafgaand 
boek van het Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging, 1 van de wet van 15 Maart 
1932 tot wijziging van de wetten op de 
rechterlijke inrichting en de bevoegdheid, 
bij welke wet artikel 8 van de wet van 
25 Maart 1876 opgeheven en vervangen 
wordt, 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest het beroepen vonnis be
vestigd heeft voor zoveel het het hof be
voegd heeft verklaard om kennis te ne-

n' 56, biz. 118; RIPERT, Tmite ele1nentai1•e de 
d1·oit commm·cial, n' 203 ; EscARRA, P1·incipes 
de dToit comrneTcial, d. I, n' 111; Gours de 
cl?·oit condLeTcial, n' 134; LvoN-CAEN en RE
NAULT, D1·oit c01mne,·cial, d. I,~ n" 109, 110 en 
l37bis; verbr. Fr., req., 28 Januari 1878 (D.P., 
1878, 1, 461); 
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men van de vordering en het de door 
aanlegster in haar conclusies v66r het 
hof van beroep opgeworpen exceptie van 
onbevoegdheid afgewezen heeft, dan wan
neer die vordering, strekkende tot het be
talen van een bonwmeestershonorarinm 
en gericht tegen aanlegster, een handels
vennootschap, binnen de bevoegdheid van 
de rechtbank van kooplmndel viel, bij 
toepassing van artikel 2, alinea 8, van de 
wet van 15 December 1872, lnidens welke 
elke verbintenis van kooplieden geacht 
wordt een duad van koophandel te zijn, 
tenzij bewezen is dat zij een oorzaak 
heeft die vreemd is aan de koophandel, 
zonder uitslniting uit dit vermoeden van 
de verbintenissen welke ontstaan uit 
de tussen kooplieden en bouwmeesters 
gesloten contracten betreffende h~t :we
deropllouwen, het verbouwen, llet Inl'lch
ten van onroerende goederen van koop
lieden die ze voor het drijven van hun 
Jwndel gebruiken, of betreffende het ver
vaardigen van plans in verband met der
:gelijke goederen : 

Overwegende dat het arrest van 
14 Maart 1950 erop wijst dat de door Goo
laerts, thans verweerder, ingestelde 
rechtsvordering ertoe strekte betaling te 
bekomen van het saldo van zijn honora
rium als llouwmeester,. welk honora
Tium, naar hij beweerde, hem vo_or de 
werken van wederopbouw, verbouwmg en 
inrichting van de fabrieken der vennoot
schap Utexbel, thans aanlegster, en voor 
llet vervaardigen van de nitbreidingsplans 
nm die fabrieken verschnldigd was; 

Overwegende dat het vaststelt dat de 
verbintenissen, welke aanlegger Goolaerts 
ten Iaste van de vennootschap Utexbel 
Iegt, op onroerencle goederen betrekking 
llebben; 

Dat het doet gelden dat fallrieken geen 
voorwerpen van lwophandel zijn, doch 
middelen tot het voortbrengen van goede
ren, welke het voorwerp van de koophan
del zijn; 

Dat zich beroepende op de traditie, het 
nit deze lleschouwirigen afleidt dat be
doelde verbintenissen niet het karakter 
van koophandelsverbintenissen hebben en 
dat de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel v66r welke het geschil aanhan
gig werd gemaakt, llevoegd was om ken
nis er van te nemen; 

Overwegende clat volgens artikel 2, in 
.fine, van de wet van 15 December 1872 
aile verbintenissen van kooplieden wor
den geacht koophandelsverbintenissen t.e 
zijn, tenzij bewezen worde dat zij een 
oorzaak hebben die aan de koophandel 
vreemcl is; 

Overwegende dat uit 
slissingen blijkt dat 
naamloze vennootschap 

VERBR., 1953. - 16 

de bestreden !Je
aanlegster een 

is welke een on-

derneming van manufactnren of van lllJ
verheid ten doel lweft; dat zij dus de 
hoedanigheid van koopman heeft; 

Overwegende dat nit de vaststelling 
door de rechter over de grond dat de fa
])rieken tot welker wederopbouw, ver
bouwing of inrichting, Goolaerts, als 
bouwmeester, met aanlegster heeft onder
handeld, een middel waren tot het voort
brengen van de goederen, die het voor
werp van de door haar gedreven koop
handel zijn, nooclzakelijk client te wor
den afgeleid dat de aldns door aanleg
ster aangegane verbintenissen een aan 
de koophandel vreemde oorzaak hebben; 

Dat derhalve het vermoeden van koop
handelsdaad, ingevoerd bij artikel 2, 
laatste alinea, van de wet van 15 Decem
ber 1872, op de verllintenissen van aan
legster jegens verweerder toepasselijk is; 

Overwegende dat vergeefs zon worden 
opgeworpen dat de verbintenissen der 
kooplieden, in verband met aan hun on
roerende goederen nitgevoerde werken, 
niet werden vermeld in de opsomming, 
vervat in voormeld artikel 2, van de da
den welke uiteraard daden van koophan
del zijn, om daarnit af te leiden dat aan 
die verllintenissen geen karakter van 
koophandel kan worden toegekend, zelfs 
niet een karakter van koophandelsdaad 
wegens de hoedanigheid van hem die ze 
heeft aangegaan; 

Dat immers de slotbepaling van bewust 
artikel precies die daden bedoelt welke, 
niet binnen voormelde opsomming val
lende, niteraard geen daden van koophan-
del zijn; · 

Waaruit volgt dat indien het verkopen 
of het verhnren van onroerende goederen 
niet als een daad van koophandel wordt 
beschonwd, zelfs in hoofde van een koop
man die met het oog op het drijven van 
koophandel optreedt, zulks niet het ge
val is ten aanzien van om het even welke 
verrichting met betrekking tot aan on
roerende goederen nit te voeren werken; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat de verbreking van het 

arrest van 14 Maart 1950 de verbreking 
van het na voortzetting van, de zaak op 
12 J nli 1950 gewezen arrest ten gevolge 
heeft; 

Om die redenen, verbreekt het arrest 
van 14 Maart 1950; zegt dat die verbre
king de vernietiging van het arrest van 
12 Jnli 1950 ten gevolge heeft; beveelt 
dat onderhavig arrest zal worden overge
schreven in de registers van het Hof van 
beroep te Brussel en dat melding er van 
zal gemaakt worden Ol) de kant van de 
vernietigde arresten; veroordeelt verweer
der tot de op de aanleg in verbreking ge
vallen kosten; verwijst de zuak naar het 
I-lof van beroep te Luik. 
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18 December 1952. ~ 1° kamer. ~ Voor-' 
zittet, H, Louveaux, eerste vqorzitter. ~ 
Verslaggever, H. Piret. ~ Gelijlclttidende 
conclttsie, H. Roger Janssens de Bist
hoven, advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Ansiaux en de Harven. 

2" KAMER.- 22 December 1952 

MILITIE. ~ HERKEURINGSRAAD. ~ lNOB
SERVATIESTELLING ZONDER VERSOHIJNING 
VAN DE DIENSTPLIOHTIGE GELAS'l'. ~ BE
SLISSING NA BESLUITEN VAN DE GENEESHEER
DESKUNDIGE. ~ DIENSTPLlOH'l'IGE 1YIOE'l' OP
GEROEPEN WORDEN. 

lVanneer de het·ke·nringsntacl, zondet· 
verschijning van cle clienstpUchtige, cle
.zes inobsm·vatiestelling heejt gelast, 
mag hij slechts na vet·schijn·ing of ttl
thans net oproeping vnn cle dienstpUch
tige op cle beslttiten vnn de geneesheer
tleskttndige u.itsprnMc cloen. (Wet van 
15 Juni 1951~ art. 46.) 

(DERWAEL.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op de bestreden 
beslissing, op 14 ,Juli 1952 door de Her
keuringsraad van de provincie Luik ge
wezen; 

Over het enig middel : schending . van 
de artikelen 44, 45 en 46 van de wet van 
15 .Juni 1951 betre:ffende de dienstplicht, 
doordat de bestreden beslissing werd ge
wezen na indiening van het ten gevolge 
van aanleggers inobservatiestelling opge
maakte geneeskunclig verslag zonder dat 
aanlegger opnieuw is uitgenodigd geweest 
om v66r de herkeuringsraad te verschij
nen: 

Overwegende dat aan aanlegger een op
roeping om v66r de herkeuringsraad te 
verschijnen werd aangezegd op 15 April 
1952 en llat nadien, op 12 Mei 1952, een 
beslissing van inobservatiestelling werd 
gewezen; 

Overwegende dat artikel 46, para
graaf 3, bepaalt : « wanneer de raad in 
het bezit is van de besluiten van de ge
neesheer-deskundige, voorzien van het vi
sum en van de eventuele opmerkingen 
van de geneesheer-directeur van de inrich
ting, handelt hij overeenkomstig de arti
kelen 44 en 45. Indien hij een nieuwe 
verschijning nodeloos acht, laat hij die
gene, welke reeds v66r de inobservatie
stelling is verschenen, niet oproepen )) ; 

Overwegende dat noch uit de bestrellen 
beslissing, noch uit de andere stukken 
der procedure waarop het Hof acht ver
m:ag te slaan blijkt dat aanlegger inge-

volge de hem op 15 April 1952 aa1}gezegde 
oproeping v66r de herkeuringsraad zou 
verschenen zijn, of dat hij uitgenodigd 
zou geweest zijn om na het indienen van 
het ten gevolge van zijn inobservatiestel
ling opgemaakte verslag te verschijnen; 

Overwegende dat de herkeuringsraad 
dus, met schending van de in het mid
del aangeduille artikelen, de bestrede11 
beslissing heeft gewezen, zonder dat aan
legger, die nog niet was verschenen, er
toe uitgenoc1igd is geweest zich aan te 
melclen; · 

Om die redenen, verbreekt de bestreden. 
beslissing; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de regis
ters van de Herkeuringsraad van de pro
vincie Luik en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van de ver
nietigde beslissing; verwijst de zaak 
naar de Herkeuringsraad van de proviu
cie N amen. 

22 December 1952. ~ 2° kamer. ~ Voo·r
zittet· en verslnggevm·, H. ·wouters, voor
zitter.- Gelijkltticlencle conclnsie, H. Ma
haux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 22 December 1952 
MILITIE. - YRIJLATING VAN DIENST OP MO

RELE GROND. ~ DIENSTPLICH'l'IGE WAAR
VAN DRIE BROEDERS HUN AO'l'IEVE DIENST 
VOLBRAOH'l' HEBBEN. ~ DIENST VOLBRAOHT 
IN RET DUITS LEGER, NA GEDWONGEN INLI.J
VING. - GEEN VRIJLATING. 

De dienstpz.ichtige, wan·rvnn clrie b-roe
clers clam· dwctng in het D·ttits leger ·in
_qelijfd wenlen en OZJ het f'ront zijn ge
snenvelcl toen zii vnn ant leger aeel 
tt-itmaalcten, lean' n·iet tvonlen gelijlc
gesteld met cle clienstplicht-ige wnarvnn 
clt·ie bt•oedeTs h~tn actieve dienst heb
ben volbracht 'en kan r~een m·ijlating· 
1Xtn clienst belcom.en. (Wet van 1fi Juni 
1951, rrt. 12, 2°.) 

(KNAUFF.) 

ARREST. 

HET HOl!'; - Gelet op cle bestreden 
beslissing, op 5 September 1952 door de 
hoge militieraad gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 12, 2°, van de wet van 15 Juni 
1951, doorclat de bestreclen beslissing 
geen rekening heeft gehouden met de 
dienst van drie broeders van aanlegger 
clie op het front zijn gesneuvelcl toen zij 
cleel uitmaakten van het Duitse leger 
waarbij zij door dwang waren ingelijfd 
geweest : 

Overwegende dat artikel 12, 2°, van de 
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wet van 15 Juni 1951 betreffende de dienst
plicht bepaalt dat cle ingeschrevene waar
van drie broeclers hun actieve clienst vol
bracht hebben van dienst vrijgelaten 
wordt, dat het insgelijks als broeder
dienst aanziet het feit dat de vader, rnoe
der, broeder of zuster van de dienstplich
tige als rnilitair of verzetslid tijdens de 
krijgsverrichtingen gedood werden of ge
storven zijn ingevolge verwondingen ver
oorzaakt door de vij and, of, als krijgsge
vangene, politick gevangene of gedepor
teerde, tijdens of ingevolge hun interne
ring of hun deportatie gestorven zijn, of 
wegens hun vaderlandlievende houding 
lloor partijgangers of handlangers van de 
vij and werden terech tgesteld; 

Overwegende dat blijkens deze opsorn
ming de wetgever de vaderlandlievende 
houding van clegenen die ter oorzake van 
de oorlog zijn gestorven in aanrnerking 
heeft genornen om ze met de broeders die 
een actieve dienst volbracht hebben ge
lijk te stellen; 

Dat claaruit volgt, enerzijds, dat de 
persoon die zijn dienst in het Duits Ieger 
heeft volbracht, geen aanspraak kan rna
ken op de hoedanigheid van rnilitair of 
verzetsrnan zoals bepaald in vorenaan
gehaald artikel 12, 2°, en, anderzijds, 
dat, ook al kan het feit onder dwang bij 
het Duitse Ieger ingelijfd te zijn geweest 
hem die zich aan deze dwang heeft onder
worpen tot rechtvaarcliging of verscho
ning strekken, · zulks geen aanspraak op 
<le erkentelijkheid van de natie kan 
tloen ontstaan; dat dienvolgens het nader 
in het middel omschreven overlijden van 
aanleggers broeders noch door de tekst, 
noch tloor de geest . van artikel 12, 2°, 
van de clienstplichtwet voorzien wordt; 

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

lling. 

22 December 1952. - 2" kamer. - Voo1·
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. Giroul. - Gelijkl~tidende con
clusie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 22 December 1952 

DUITSE TAAL (GEBRUIK VAN DE). 
- MILITIEZAKEN. - BESLISSING VAN DE 
HOGE MILITIERAAD. - IN DE FRANSE 'l'AAL 
GESTELDE· BESLISSING. - VOORZIENING IN 
DE DUITSE 'l'AAL. - NIETIGHEID." 

Is nietirJ, de in cle Duitse tcw.l gestelde 
voorziening tegen een in de F1·anse 
taal cloo1· de hoge militiemaa gewezen 

beslissing. (Wet van 15 Juni 1935, atti-
kelen 27 en 40.) , · ~ 

(LEHNEN.) 

ARREST. 

HET HO:H'; - Gelet op de bestrederi 
beslissing, op 19 September 1952 door de 
hoge militieraad gewezen; 

Overwegende dat die beslissing in de 
Franse taal is gesteld; 

Dat det·halve. de voorziening, welke in 
de Duitse taal is gesteld, niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

22 December 1952. - 2° kamer. ~ Voo1·
z-itter, H. ·wouters, voorzittei·. - Verslay
geve1·, H. Giroul. - Gelijlcluidende con
clusie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 22 December-1952 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - AFS'l'AND. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- S'l'RAFZAKIDN. - BESLISSINGEN WAARTE
GJDN VOORZIENING MOGELIJK IS. - BESOHIK
KING VAN VRIJSPRAAK VAN DE VERDAOHTE. 
- VOORZIENING DOOR DE VERDAOH'l'E NIE'l' 
ON'l'VANKELIJK. 

go JVIIDDELEN TOT VERBREKING. -
S'l'RAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR DE VER
OORDEELDE. - J\'[IDDEL DAT VAN DIE AARD IS 
DA'l' HE'l' EEN VERBREKING ZONDER VERWIJZING 
lCAN MEDEBRENGEN. - MIDDEL VAN AMB'l'S
WEGE DAT SLEOHTS EEN VERBREKING MET 
VERWIJZING REOHTVAARDIGT. ElERS'l'E 
MIDDEL DA'l' MOE'l' BEANTWOORD WORDEN, 
ZELFS ZO HE'!' TWEEDE GEGROND IS. 

4o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. ~ 
VERJARING VAN DE PUBLIEKE \'ORDERING. -
GEEN OONOLUSIES. - GEEN VERPLIOHTING 
DE STUI'l'INGSDADEN TE VERMELDEN. 

5° VERBREKING. - BEVOEGDHEID. 
STRAFZAKEN. - BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
OM NA TE GAAN OF DE PUBLIEKE VORDERING 
AL DAN NIE'l' VERJAARD IS. 

Go MIDDELEN TOT VERBREKING. ~ 
S'l'RAFZAKEN. - EJNIGE STRA~' WEGENS VER
SOHILLENDE MISDRIJVEN UITGESPROKEN. -
l\'IIDDEL DAT SLEOHTS EEN VAN DE MISDRIJ
VEN BE'l'REFT. - STRAF DIE DOOR DE AN
DERE MISDRIJVEN GEREOHTVAARDIGD IS. 
0NONTVANKELIJK l\HDDEL. 

7° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - DOOR DE OORREO'l'lONELE 
REOHTBANK GEHOORDE GETUIGE. - ElED DE 
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WAARHEID TE ZEGGEN, NIETS DAN DE WAAR
HEID. - EED DIE AAN DE WETTELIJKE VEH
EIS'l'EN NillT VOLDOET. - NIETIGHEID VAN 
HET VONNIS. - REOHTER IN HOGER BEROEP 
DIE HE'J' GETUIGENIS UIT DE DEBA'f'l'EN NIET 
HEEF1' GEWEERD. - NIETIGHEID VAN HE'l' 
OP HET HOGER BEROEP GEWEZEN ARREST. 

go VOORZIENING IN VERBREKING. 
--,- 81'RAFZAKEN. - VEROORDELING VAN DE 
VERDAOH'l'E. -· VOORZIENING DOOR DE BUR
GERLI.JK VERANTWOORDELIJKE PAR'l'IJ <IL
LEEN. - GEVOLGEN. 

9° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. S'J'RAFZAKEN. 
DEELNEMING AAN HET WANBEDRIJF. - DAG
VAARDING DIE, IN DE TERMEN VAN ARTIKEL 66 
VAN HE'l' STRAFWETBOEK, DE VERSOHILLENDJil 
WIJZEN VAN DE VOLGENS DIE WE'l'SBEPALING 
STRAFBARE DEELNEMING BEDOELT, - GEEN 
CONOLUSIES DAAROM'l'REN'J'. - ARREST VAN 
VEROOHDELING DA'l' DE AANGENOMEN WLJZE 
VAN DEEf.NEMING NIEl' BEPAAL'l'. - WE'l''l'E
I.IJK GEMO'l'IVI,ERDE VEROORDELING. 

10° lVIIDDELEN '1'0'1' VERBREKING. 
- STRAI<'ZAKEN. - JHIDDELEN VREEMD AAN 
DE OPENilARE OHDE EN NIET VOOR. DE REOH
'l'ER OVEH DE GROND INGEROEPEN, - 0NONT
V ANKELIJKE MIDDELEN. 

l o Wanneer, ·in st·mtzaJcen, cle aanlegger 
ver-Jclaart atstand van z·ijn voo1·zien·ina 
te . doen, deereteert het Hot cle at
stand (l). 

2° Is, blj gelwelc nan belana, n·iet ontvcLn
lceUjlc, cle voorzien'ing doo·r de ver-clach
te ingestelcl tegen een beschilclclng cUe 
hern ·vrijspreelct (2). 

3° Wanneer het tot stctvina van cle voor
zieniny van de verooTcleelcle arnbts
halve opgeroepen rniddel slechts een 
veTbreldng rnet venvijz·ing meclebrengt, 
rnoet het Hot het rnicldel onde1·zoelcen 
clat, zo het gearoncl wonlt bevonden, 
tot een verbreldng zoncler verwijz·ing 

I 

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
22 October 1951 (Bull. en PASIC., 1952, I, 96). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder nieer verbr., 
14 October 1946 (A1·r. Vm·b1·., 1946, blz. 333; 
Bull. en PASIC., 1946, I, 360); 8 September 1949 
(B-ull. en PASIC., 1949, I, 576); 24 December 
1951 (A1'1', Vm·b1·., 1952, blz. 201; Bull. en 
PASIC., 1952, I, 220). 

(3) Verb>·., 5 December 1949 en 6 Maart 1950 
(A1'J'. Ve1·b1-., 1950, blz. 205 en 439; Bull. en 
PAsrc., 19~0, I, 225 en 467); 2,1 September 1951 
(A1~·- Ve1·br., 1952, blz. 19; B1tll. en PAsrc., 
1952, I, 19). 

(4) Verbr., 5 Februari 1940 (A1-r. Ve1'b1·., 
1940, blz. 13; B1tll. en PAsrc., 1940, I, 32, en 
de nota's 1 en 2, blz. 33) ; 18 Maart en 15 April 
1942 (A1·r. Ve1·b1·., 1942, blz. 28 en 42; B-ull. en 
PASIC., 1942, I, 67 en 88); 7 Juni 1948 (An·. 
Verb1·., 1948, blz. 311; Bull. en PASIC., 1948, 
I, 359); 3 April 1950 (A1-r. Ve1·br., 1950, 

leiclen zo·n (3). (Stilzwijgende beslis
sing.) 

4° Bij geb'i'elc C!an conclus-ies diennan
gaande, 'is cle rechter ove1· de groncl 
niet e;·toe gehotJden in de beslissiny 
vcm veroo1·deling cle_ nkten van de· p'I'O
ceil-ltre te betJalen die cle vm·jnring van 
cle p·nblieke vorcle·ring hebben gestttit, 
wwnneer uU cUe akten blijlct elM cle ver
ja;·ing n·iet 'ven.vorven wns (4). 

5° Het Hot 'Van ve;-bTeking ·is bevoegct 
om na te gaan of, volgens de stttklcen 
·vwn de p·roceclure, cle p·ublieke vonle
ring al dan n·iet ve;·jnanl i8 (5). 

6° WanneeT een enkele st;·ctf wegens ver
schUlencle misllrijven werd ttitgespro
ken, ·is onontvunlcelijlc cle eis tot ver
bt'elcing clie steu.nt op een m'idclel dat 
slechts een ·vnn cl·ie •Jn-isclrijven betrett' 
'Wanneer cle u-'itrJeStJ'I'Oken st·raf dool' de 
anclere misclr·ij·ven ye·rechtwtnTd·iaa 
bUjft (6). (Wetb. strafv., art. 411 en 
416.) 

7° 1-Vnnneer, volgens cle vaststelUngen 1'Ctn 

het p1'0ces-ve·rbaal van cle te·rechtzit
t1ny, cle co'l"rectiollele ·rechter een ge
t·n·ige. heett aehoonl cUe slechts cle cert 
heetti nfaelegcl <<de tvaurheicl te zeggen, 
n·iets clan cle waarheicl », zijn clool' nie
t-iaheicl aanr~etast het vonnis van de 
co'l'rectionele Techtbcmk en het aTTest 
van het hot 1Jctn be;-oep, zo cUt laatste 
zich tUe nietiaheid heeft toegeeigena 
cloor het onwettelij lc aetniaen-is niet ttit 
cle clebntten te wer-en (7). (Wetb. straf
vordering, art. 155, 1g9 en 211.) 

go 1-Vanneer een besUsS'i-ng, d·ie de ver
clachte tot {Jelclboete en tot schadeloos
stelUng .ieaens de btwgerlijlce pnTU:i 
ve;·oonleelt en cUe een wnclere pa1·U] 
1JOOr clie veroorcleUng v'e·rctnt1tJoorcle
lijlc ve-rlclaa1·t, door clie laatste pa·rti:i 
nlleen floor micldel ·van een voo;·zieninfl 
1.vonlt best·reclen, is cl·ie pnrt-ij ont·van
keU.jl<> om cle 1.vetteli]lcheicl vrm de te
aen cle venlcwhte tt'itgesprolcen veToor-

blz. 506; Bull. 'en PASIC., 1950, I, 548); 8 Mei 
1950 (Bull. en PAsiC., 1950, I, 633). 

(5) Verbr., 27 Februari, 3 April en 8 Mei 
1950 (A1·1·. VeTbT., 1950, blz. 419, 506 en 564; 
B1tll. en PASIC., 1950, I, 447, 548 en 633); 
23 October 1950 (An·. Ye1·br., 1951, hlz. 74; 
B1tll. en PAsrc.,-1951, I, 93) .. 

(6) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
24 December 1951, 4 Februari, 3 Maart., 
24 Maart en 26 Mei 1952 (A1'1'. Ye,-b,·., 1952, 

'blz. 198, 279, 346 en 538; B"ll. en P~src., 
1952, I, 217, 313, 397, 460 en 617). 

(7) Verbr., 17 October 1949 (B1tll. en PAsrc., 
1950, I, 77); 7 November 1949 (A1'1', Verb1·., 
1950, blz. 117; B"ll. en PAsrc., 1950, I, 126); 
12 Juni 1950 (B·ull. en PAsrc., 1950, I, 720) ; 
29 J anuari en 19 Februari 1951 (A 1-r. Verb;·,, 
1951, blz. 294 en 340; Bull. en PASIC., 1951, I, 
350 en 407). 
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deUng te betwisten (1). (Wetb. strafv., 
art. 216. - Stilzwijgende beslissing.) 

go Wanneer de da.ovaat·ding de deelne
ming ·van de venlachte aan een mis
drijf volyens de ·ve·rschillende do01· ar
tikel 66 van het St·rafwetboek bepaalde 
wijzen en in de bewoordingen van die 
wetsbepaz.inrt omscMijft, is, bij ge
brelr, aan conclusies dienaangaande, de 
rechtm·, die de telastlegg·ing vaststaanrle 
·vedclaart, ertoe niet gehotulen nade·r 
te bepalen op wellce van de wij
zen van deelneming hij zijn overtu:i
ging steunt (2) . 

10° Zijn niet ontvankez.ijlc, de aan de p·n-
1Jlieke ot·de m·eemde middelen die v66t· 
de rechte·r ove1· de gt·ond niet toet·den 
ingeroepen (S). 

(CARDYN EN ANDEREN, '1'. BELGISOHE STAA'l'.) 

ARREST. 

HE'.r HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissingen, de op 10 Januari 1951 door 
de raaclkamer van de Rechtbank van eer
ste aanleg te Brussel gewezen beschik
, king, het op 15 Maart 1951 door de kamer 
van inbeschulcligingstelling van het Hof 
van beroep te Brussel gewezen arrest en 
het op 8 Mei 1952 door het Hof van be
roep te Brussel gewezen arrest; 

Overwegencle clat de voorzieningen ver
knocht zijn; 

I. Ten aanzien van de door Jules Car
clyn ingestelde voorziening : 

A. Aangaancle het op 8 Mei 1952 door 
het Hof van beroep te Brussel gewezen 
arrest : 

Overwegencle clat aanlegger, bij verkla
ring afgelegcl ter grifl:ie van het Hof van 
beroep te Brussel, afstancl van zijn voor
ziening heeft geclaan voor zoveel cleze te
gen het arrest van 8 Mei 1952 gericht 
was; 

B. Aangaancle de op 10 Januari 1951 
door de raaclkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel gewezen beschik
king en het op 15 Maart 1951 door de 
kamer van inbeschulcligingstelling van het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ar
rest : 

Overwegencle clat de substantH~le of op 
straf van nietigheicl voorgeschreven rechts
vormen werclen nageleefcl en cla t de be
slissingen overeenkomstig de wet zijn; 

(1) Raadpl. verbr., 3 October 1932 en de 
conclusie van het openbaar ministerie (Bull. 
en PASIC., 1932, I, 257); 10 Januari en 30 Mei 
1949 (Arr. Ve>·br., 1949, blz. 10 en 395; B·ull. 
en PAsrc., 1949, I, 13 en 395). 

(2) Verbr., 7 Maart 1949 (1hr. Vm·br., 1949, 
blz. 164; Bull. en PAsrc., 1949, I, 185); 18 Sep-

II. Ten aanzien van de door Henricns 
Stockbroekx, beklaagde, ingestelcle vool'
ziening : 

Overwegencle clat de voorziening· alleen 
het arrest van 8 Mei 1952 bedoelt; 

A. Aangaancle de over de publieke vor
dering gewezen beslissing : 

Overwegencle clat voor zoveel zi.i ge
richt is tegen de beschikking waarbij het 
bestreclen arrest aanlegger van de telast
legging IV, A, S0 , vrijspreekt, de voorzie
ning bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

Over het enig middel : schencling van 
de artikelen 21, 22, 24, 26, 28 van de wet 
van 17 Augustus 1878 bevattende de voor
afgaancle titel van het Wetboek van 
rechtspleging in strafzaken, en 97 van de 
Gronclwet, doordat het op 8 Mei 1952 ge
wezen bestreden arrest het aan aanlegger 
ten laste gelegde bewezen verklaart, zijn
de : 1° sub A, 1° en 2°, de feiten opgege
ven als gepleegd « in 19±6, na 28 Februari 
19±() >>, zonder verclere verduidelijking; 
2° su./1 B, het feit opgegeven als gepleegcl 
op 1 Maart 1946; so Sltb a, 1° en 2°, de 
feiten opgegeven als gepleegd respectieve
lijk « tussen SO November 1945 en 1 Maart 
1946 ll, en « op 16 Juli 1946 ll, dan wan
neel;, vermits meer clan een tij dperk van 
drie jaar verlopen was tussen de data 
opgegeven als die van het plegen van de 
feiten en de datum van het arrest, de 
verjaring bereikt diende te worden ver
klaard, tenzij de rechter had vastgestelcl 
clat gestuit geweest was voordat een tijcl
perk van drie jaar sedert de feiten verlo
pen was, hetgeen in het bestreden arrest 
geenszins geclaan werd : 

Overwegende clat het middel strekt tot 
verbreking zoncler verwijzing; 

Overwegende clat, bij. ontstentenis van 
door aanlegger in hoger beroe11 genomen 
conclusies, de rechter over de grond er 
niet toe gehouden was de daden van on
derzoek of vervolging te vermelden welke 
de verjaring hebben gestuit; clat immers 
het Hof van verbreking bevoegd is om nu 
te gaan of, volgens de stukken van de 
rechtspleging, op de clag waarop de !Jp
streden beslissing werd gewezen de pn
blieke vordering al dan niet verjaarcl 
was; 

Overwegende clat buiten het feit waar
voor . hij is vrijgesproken geweest, aan 
aanlegger ten laste werd gelegcl : a) vals
heid en gebruik van vervalste stukken, 

tember 1950 (111'1'. Ve1'b1·., 1951, blz. 2; Bull. 
en PASIC., 1951, I, 3). 

(3) Verbr., 28 November 1949 (A1'1·. Verb>·., 
1950, blz. 171; B-ull. en PASIC., 1950, I, 188); 
16 Juni 1952 (A1'1'. Ve.·b1·., 1952, blz. 590; 
Bull. en PASIC., 1952, I, 674). 
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telastleggingen opgenomen s1tb IV, A, 1° 
en 2°, als gepleegd in 1946, na 26 Fe
bruari voor de valsheid en na 15 Juli 1946 
voor het gebruik van vervalste stukken; 
b) bedrieglijke wegnerning, telastlegging 
opgenomen s1tb IV, B, als gepleegd op 
1 Maart 1946; o) inbreuken op de besluit
wet van 6 October 1944 betreffende c1e tel
ling van de Belgische en de vreemde effec
ten, opgenomen snb IV, 0, 1° en 2°, als 
gepleegd tussen 30 November 1945 en 
1 Maart 1946 voor llet 1°, op 16 Juli 1946 
voor llet 2°; 

Overwegende dat aanlegger, wat de 
feiten betreft waarop de wet criminele 
straffen stelt, bij aanneming van verzach
tende omstandighec1en naar de correctio
nele rechtbank verwezen werd; dat het 
bestreden arrest hem een enkele straf 
van drie maanden gevangenis en 10.000 fr. 
geldboete heeft opgelegd; 

Overwegende dat in bedoelde telastleg
gingen als verjaringstuitende daden aan
gegeven zijn de apostillen van de onder
zoeksrechter te Brussel, op 30 Juni 1949 
tot de hoofdcommissaris bij de rechter
lijke opdrachten gericht, en clit op 9 Juli 
1949 tot de onderzoeksrechter te Antwer
pen gericht, ten einde vereenzelviging 
hetzij van de intekenaar van de in telast
legging IV, 0, aangeduide effecten, hetzij 
van de persoon die ze onder zich heeft 
gehouden; 

Overwegende, enerzijds, dat die daden 
van vervolging binnen drie jaar vanaf de 
datum van de inbreuk IV, 0, 2°, zijn ver
richt geweest; dat, anderzijds, het be
streden arrest werd gewezen vooraleer 
drie jaar was verlopen sedert de datum 
van meergenoemde verjaringstuitende da
den; 

Dat, wat de telastlegging IV, 0, 2°, 
betreft, de publieke vordering dus niet 
verjaard was toen het hof van beroep 
uitspraak gedaan heeft; 

Overwegende dat de aan aanlegger op
gelegde enige straf door dit vaststaand 
verklaard misdrijf gerechtvaardigd is; 
dat, vermits het mic1c1el, al ware het ook 
ten aanzien van de andere ten laste van 
aanlegger aangenomen misdrijven ge
grond, niet tot verbreking kan leiden, 
het in dit opzicht bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is; 

Waaruit volgt t1at het middel niet kan 
aangenomen worden; 

Over het middel van ambtswege: scherr
ding van de artikelen 155 en 189 van het 
Wetboek van strafvordering : 

Overwegende dat de processen-verbaal 
van de op 29 en 30 October 1951 door de 
·Oorrectionele Rechtbank te Brussel ge
houden terechtzittingen vaststellen dat 
de getuigen de eed hebben afgelegd « de 
waarheid te zeggen, niets dan de waar
heid, zo helpe mij God J); 

Overwegende dat de bewoordingen van 

· de in dier voege afgelegde eed nief aan 
het bij de wet veniiste beantwoorden en 
dat de afgelegde verklaringen derhalve 
nietig zijn; 

Overwegende dat de rechter in hoger 
beroep niet vaststelt d::tt hij, tot staving 
van zijn overtuiging, de verklaringen 
van de in eerste aanleg onregelrnatig ver
hoorde getuigen ter zijde heeft. gesteld; 
dat hij zodoende de nietigheid heeft over
genomen waardoor de rechtspleging v66r 
de eerste rechter was aangetast; 

B. Aangaande de over de vordering van 
de burgerlijke partij, de Belgische Staat, 
gewezen beslissing : 

Overwegem1e dat de verbreking van de 
over de publieke vordering gewezen be
slissing de verbreking van de over de 
burgerlijke vordering van de Belgische 
Staat gewezen beslissing met zich brengt; 

III. Ten aanzien van de voorziening in
gesteld door de vennootschav « Le Credit 
Lyonnais ll, als burgerlijk verantwoorde
lijke partij voor Laurent Janssens : 

Overwegende dat de voorziening enkel 
het arrest van 8 Mei 1952 bedoelt; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, van de be
sluitwet van 6 October 1944 betreffende de 
telling van de Belgische en de vreemde 
effecten (gewijzigd door de besluitwet van 
18 Mei 1945), inzonderheid in zijn artike
len 14 en 32, van de artikelen 66, 67 en 173 
van het Strafwetboek, doordat het bestre
den arrest verklaart << dat er geen aanlei
ding is om op te zoeken of het aanbren
gen van bewuste certificaten op niet aan
gegeven effecten grond had kunnen ople
veren tot een vervolging uit hoofde van 
een in artikel 173 van het Strafwetboek 
omschreven inbreuk; dat het volstaat 
vast te stellen dat door Janssens'mede
werking de bewuste niet aangegeven effec
ten het voorwerp zijn geweest van een 
door artikel 14 van de besluitwet van 
6 October 1944 verboden beschikkingsver
richting welke door artikel 32 van 
voormelc1e besluitwet strafbaar is ge
steld Jl, dan wanneer aanlegster bij con
clusies deed gelden << dat Janssens geen 
inbreuk op de besluitwet van 6 October 
1944, inzonderheid op artikel 14. ervan 
begaan heeft; dat door dit artikel enkel 
bepaalde veiligheidsmaatregelen ten voor
dele van de Staat werden ingevoerd, wel
ke ten doel hadden de vlucht van het aan
gegeven patrimonium der belastingplichti
gen tegen te gaan; dat Janssens in genen 
dele die bepalingen heeft overtreden; dat 
in de onderstelling dat het bewezen ware 
dat hij gezamenlijk met Stockbroekx de 
vereenzelvigingsbewijzen op niet aange
geven effecten heeft aangebracht, hij ai
leen de in artikel 173 van het Strafwet
boek omschreven misdaad van valsheid 
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zou gepleegd hebben >>, dan wanneer het 
arrest geenszins die bewijsvoering beant
woordt, en derhalve niet genoegzaam met 
redenen is omkleed; en dan wanneer, het 
tot toe passing van artikel 32, 4°, aline a 2, 
van de besluitwet van 6 October 1944 niet 
voldoende is dat de ej't'ecten, « dank zij cle 
medewerking » van de aangestelde, het 
voorwerp van beschikkingsverlichtingen 
zijn geweest, maar dat die medewerking 
client te voldoen aan het vereiste tot mis
dadige deelneming in de bij de artike
len 66 en 67 van het Strafwetboek om
schreven omstandigheden aan de inbreuk 
op de besluitwet van 6 October 1944, het
geen het arrest geenszins vaststelt : 

Overwegende dat aan Janssens onder 
meer, sub IV, 0, werd ten laste gelegd, 
met overtreding van de artikelen 14 en 
32 van de besluitwet van 6 October 1944 
betreffemle de titels, akten van verkoop, 
ruiling, verlenging, inpandgeving, schen
king of deling, en meer algemeen akten 
van beschikking· te hebben tot stand ge
bracht, welke andere effecten aan toonder 
tot voorwerp hebben dan die aangeduicl 
in artikel 3 van voormelde besluitwet 
alsook de daaraan verbonclen niet vorcler
bare coupons, welke niet waren gedepo
neerd geweest in een van de sub alinea 2 
van artikel1 van dezelfde besluitwet aan
gewezen banken of in een andere door de 
Minister van financH~n erkende bank, en 
aan welke de certificaten van aangifte 
voorgeschreven bij de ministeriele beslni
ten van 26 Mei 1945, 27 November 1945 en 
11 Januari 1946, niet waren gehecht; 
2° verder op 16 Juli 1946, 10 schatkist
certificaten 1942, 2" reeks, van 100.000 fr., 
nrs 916 tot 925 verkocht te hebben; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende clat het arrest door de in 

het middel aangehaalde reclenen een ge
past antwoord verstrekt op de conclnsies 
waarin aanlegster zich ertoe beperkte aan 
te voeren clat het aan Janssens sub IV, 
0, aangerekencle feit geen inbreuk op de 
besluitwet van 6 October 1944 cloch de 
misclaacl van valsheicl uitmaakte; 

Over het tweede onclerdeel : 
Overwegende clat het bestreclen arrest 

het sub IV, C, aan Janssens ten laste ge
legde, zoals het is gestelcl, clit wil 
zeggen in de bewoorclingen van de wet 
bewezen verklaart; clat het, bij ontsten
tenis van te clien opzicbte genomen con
clusies, er niet toe gehouclen was nader 
te omschrijven op welke van de door ar
tikel 66 van het Strafwetboek bepaalcle 
wijzen Janssens aan het uitvoeren van 
die in brenk cleelg·enomen heeft; 

Over het tweecle miclclel : schencling van 
de artikelen 14 en 32 van de besluitwet 
van 6. October 1944 betreffencle de telling 
van de Belgische en de vreemde effecten 
(gewijzigcl door de besluitwet van 18 Mei 

1945), 1384, 1708, 1710 van het Burgerlijk 
vVetboek, 4 van de wet van 9 Juli 1926 op 
de werkrechtersraden, 97 van de Grondc 
wet, cloorclat het bestreclen arrest, oni de 
aanleggencle vennootschap, bij toepassing 
van artlkel 32 van de besluitwet van' 
6 October 1944, voor de ten laste van 
Janssens en ten vo01·dele ''an de Staat 
uitgesproken veroorclelingen aansprake
lijk te stellen, verklaart dat << het vol
staat vast te stellen dat de bewuste niet 
aangegeven effecten door Janssens mede
werking het voorwerp zijn g·eweest van 
een door artikel 14 van de besluitwet vari 
6 October 1944 verboclen beschikkingsver
richting welke door artikel 32 van 
voormeld besluitwet strafbaar is gesteld », 
omdat Janssens « toentertijd hoofd van 
cle clienst « Effecten >> in het «Credit Lyon
nais >> was, clan wanneer de veroordeling 
van een aansteller, bi.i toepassing van 
alinea 2 van het 4° van voormeld arti
kel 32, noodzakelijk onclerstelt clat de 
aangestelde als clusdanig heeft gehandeld 
toen hij de als schulclig beschouwcle fei
ten pleegde, van welk element in zake het 
voorhanden zi.in niet worclt vastgestelcl; en 
over het dercle miclclel : schencling van de 
artikelen 14 en 32 van cle besluitwet van 
6 October 1944 betreffende de telling van 
de Belgische en de vreemcle effecten (ge
wijzigcl door de besluitwet van 18 Mei 
1945), 1384, 1708, 1710 van het Bul'gerlijk 
vVetboek, 4 van de wet van 9 Juli 1926 op 
de werkrechtersraden, 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest de aan
leggencle vennootschap voor de veroorde
lingen uitgesproken ·ten voordele van de 
Belgische Staat en ten laste van Laurent 
Janssens aansprakelijk stelt, omdat laatst
genoemde haar aangestelde was, clan wan
neer het arrest verklaart dat het tegen 
Janssens voornoemd als bewezen en voor 
schuldig gehouden feit van misclaclige 
deelneming is « het verduisteren van 
10 certificaten van aangifte en het over
hancligen ervan aan Stockbroekx, na 
claarop valse aanduidingen aangebracht 
te hebben », en clan wanneer Janssens die 
verduistering ten naclele van de aanleg
gende vennootschap niet heeft kunnen 
pleg·en als aang·estelde van de vennoot
schap die het slachtoffer ervan is ge
weest: 

Overwegende dat de burgerlijke parti.i. 
de Belgische Staat, in de rechtstreekse 
op 8 November 1951 aan aanlegster als 
aansteller van Janssens betekende dag
vaarcling aanvoercle dat Janssens ten 
tijde van de litigieuze feiten de aange
stelde van aanlegster was en dat hij, 
naar aanleiding van de door hem bij 
haar waargenomen bediening de inbren
ken op de besluitwet van 6 October 1944 
en de navolgende uitvoeringsbesluiten 
g·epleegcl heeft; 

Overwegende dat aanlegster in de door 
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haar in lloger beroep genomen conclusies 
de eclltlleid der aldus aangevoerde feiten 
niet lleeft betwist; 

Overwegende dat zij daarin evenmin 
beeft staande gebouden dat zij bet was 
die bet slacbtoffer van Janssens stl'afbare 
bandelingen was geweest; 

Waaruit volgt dat de aan de publieke 
orde vreemde niiddelen nieuw zijn en der
halve niet ontvankelijk; 

Om die redenen, voegt de zaken samen; 
decreteert de afstand van de voorziening 
van Oardyn voor zoveel zij tegen het ar
rest van 8 Mei 1952 gericht is; verbreekt 
het bestreden arrest van 8 Mei 1945, clocb 
enkel in zover daarbij een veroordeling 
ten laste van Henricus Stockbroekx op 
de publieke vordering en op de burger
lijke vorclering van de Belgische Staat, 
uit boofde van de telastleggingeli IV, A, 
ro en 2°, IV, B, en IV, 0, 1° en 2° wordt 
uitgesproken; verwerpt de voorzieningen 
voor het overige; beveelt dat onclerhavig 
arrest zal worden overgescbreven in de 
registers van het Hof van beroep te Brus
sel en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt aan
leggers Jules Oardyn en de vennootschap 
« Le Credit Lyonnais ll tot de kosten van 
hun voorziening; laat de kosten van de 
voorziening van Henricus Stockbroekx de 
Staat ten laste; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van beroep te 
Luik. 

22 December 1952. - 2" kamer. - Vom·
. eitteT, H. Wouters, voorzitter.- Ver·sZay
pever, H. Daubresse. - Gelijkl7tidende 
conolnsie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. della Faille d'Huysse en 
Van Leynseele. 

2" KAMER. - 22 December 1952 

1o MIDDELEN TOT. VERBREKING. -
S'l'RAFZAKEN. - VoRDERING VAN RET OPEN
llAAR MINIS'l'ERIE, - GEBREK DAT DE BE
STREDEN BESLISSINGEN NIE'l' AAN'l'AST. 
LEIDT NIET mT VEIWREKING. 

2° NIIDDELEN TOT VERBREIGNG. 
S'l'RA~'ZAKEN. - l'iJIDDEL DAT AAN DE BE
VOEGDHEJD VREEJ\ID IS EN UITSLUITEND RET 
VOORONDERZOEK BE'l'REFl'. - NIET V06R DE 
RJGCR'l'ER OVER DE GROND INGEROEPEN. - 0N-
0Nl'VANKELIJK MIDDEL. 

3° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
- ARREST VAN DE KAMER VAN INBESORUL
DlGINGS'flcLLING DA'l' DE ONDERZOEKSREORTER 
GELAS'l' '1'0'1' ONDERZDEKSVERRIOR'l'INGEN OVER 
TE GAAN. - 0NDERZOEKSREORTER DIE NIET 
MET NAME WORDT AANGEDUID. - VERZUIJ\[ 

DAT DOOR DE KAMER VAN INBESOHULDIGING
Sl'ELLING RAN HERSTELD WORDEN. 

4° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
~ ARREST VAN DE KAMER VAN INBESORUL
DIGINGS'!lELLlNG DA'l' EEN AANVULLEND ONDER
ZOEK G.¢LAST. - TE DIEN . EINDE AAN EEN 
ONDERZOEKSREORl'ER GEGEVEN OPDRACRT. -
LATER ARREST DAT EEN ONDERZOEK AAN RET 
LICRAAM BEVEELT. - WE'rTELIJKREID VAN 
DIE MAA'l'REGEL. 

5° l\fiDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - NIET GERIOHT TEGEN EEN 
DOOR DE VOORZIENING BESTREDEN ARREST. -
ONONTVANKELIJK. 

6° VERWI.TZING NA VERBREKING. 
- S'l'RAFZAKEN. - VERBREKING VAN DE 
BESORIKKING TO'!' VERWIJZING VAN DE 
RAADKAMER EN VERNIE'l'IGING VAN DE DAAR
OP VOLGENDE PROCEDURE. - VERWIJZING 
NAAR DE KAMER VAN INllESCRULDIGINGSTEL
LING IN WIENS RECRTSGEBIED DE RAADKAMER 
WAARVAN DE BESLISSING VERNIETIGD WERD 
GEVES'l'IGD IS. - 0PDRACR1' GEGEVEN AAN 
EEN ONDERZOEKSRECRTER IN DE RECR'l'
BANK WAARVAN DIE RAADKAMER DEEL UI'l'
llfAAKT. - ARTIKEL 431 VAN RET WETBOEK 
VAN STRAFVORDERING NIET mEPASSELIJK. 

7° ONDERZOEK (IN S'I'RAFZAKEN). 
- 0NDERZOF.K AAN RET LICHAAM. - MAAT
REGEL DIE ACR'l'EREENVOLGENS DOOR. DE KA
l\fER VAN INBESOHULDIGINGS'l'ELLING EN DOOR 
DE RAADKAMER BEVOLEN WERD. - GEEN 
GROND TO'l' NIETIGREID. 

go l\1IDDELEN TOT VERBREKING. ~ 
S•rRAFZAKEN. - MIDDEL DAl' EEN GEBREK 
AAN ANTWOOHD OP -DE CONCLUSIES AANVOEHT . 
- ZONDER NADERE BEPALING. - 0NONTVAN
KELIJK. 

9° REOHTBANKEN. - STRAFZAKEN. -
EXCEPTIE VAN ONBEVOEGDHEID. - SAMEN
VOEGING BloT DE GROND. - WE1TELIJKREID. 

1° Het gebr'ek, wna1'door de vordering 
vnn het openbaar ministerie zou aange
tctst z-ijn, leidt niet tot verbrelcing wan
nee'' d-i-t gebrelc aa.n de bestreden beslis
singen vreemd blijft. 

2° Is niet ontva.nkelijlc, wanneer het niet 
v66r de 1·eohter over de urond we1·d 
inyeTOepen, het rniddel cla.t aan de be
voeyclheid vreemcl is en 'l!'itsluitend het 
vooroncle1'zoe 7c betrett (1) . 

3° H et arrest van de Tcamer van inbe
sch7tZcUgingstelling dat aan de onde1·
zoeksreohter opdraoht geett tot onder
zoelcsverrichtinyen over te gaan, zonder 
de met d-ie opd1·acht uelaste magistmat 
bij name a-an te rlwiden, 1.s anngetast 

(1) Verbr., 25 Juni 1951 (A1T. Ye>-l>r., 1951, 
biz. 635; Bull. en PASIC., 1951, I, 732); 7 Juli 
1952 (An·. Ye1·br., 1952, biz. 629; Bull. en 
PASIC., 1952, I, 714). 
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door een verzuim dat door dit rechts
college kan her·steld -wor·den (1). 

4° De kamer van inbeschu.ldigingstelling, 
die een onderzoelesrechter met aanV'ltl
lende onderzoelcsverrichtingen gelast, 
beh01tdt de bevoegdheid om bijleomenrle 
verrichtingen te bevelen en onde•r meer 
een onderzoele aan het lichaam zolang 
zij niet beslist dett er· etetnleiding tot in
beschttldigingstelling bestant (2). (Wet
boek van strafv,, art. 228 en 235; wet 
van 20 April 1874, art. 25.) 

5° Is niet ontvnnkeUjlc, het middel dett 
teyen een niet door rle voorziening be
streden etrrest gericht is (3). 

6° Wanneer, net verbr'elcing vetn de be
schilclcing van de mndleetmer -wanr·bij 
een verdachte naar· de cm·rectionele 
rechtbetnlc wordt ver-wezen en net ver·nie
tiging vnn de danrop volgende pr·oce
rlure, de znak -wordt vertvezen nanr· de 
Ieamer vnn ·inbesch·uldigingstelling in 
-wiens rechtsgebied die raadleamer ge
vest·igd is, lean de ketmer van inbeschul
digingstelling aan een on!lerzoeksrech
ter in de rechtbanle -waarvan die 
raadlcamer deel uitmaakt oprlmcht tot 
volled-lging van het onderzoele rteven (4). 
(Wetboek van strafv., art. 431.) 

7° Het onder·zoele nan het lichaam, dnt 
overeenlcomstig de wet door de kamer 
van inbeschuldigingstelling -wordt ge
last, -wordt niet door· gebrele nange
tast -wegens het feit dat het later oolc 
door de raadleamer bevolen -wordt. 

go Is niet ontvanlcelijlc, het middel dat 
een gebrek aan ant-woorrl op de concltt
sies aanvoert, -wnnneer het de ver-weer
middelen niet aanduidt -waarop niet 
geant-woord werd (5). 

9° Artilcel 172 van het Wetboek van bur
gerlijlce rechtspleging, dett verbiedt de 
ea:ceptie van onbevoegdheid bi.i de grond 
van de zaalc- te voegen, tverd zo-wel in 
strut- als in bUt·gerlijlce zalcen door ar
tikel 49, 1°, van het lconinlclijk besln-it 
nr 300 van 30 JJ1 aart 1936 opgeheven (6). 

(MECKERS.) 

ARREST (7). 

BET HOF;'- Gelet op het op 16 Juni 

(1) Repe..t. prat. dn dr. belge, v' P•·ocedn•·e 
penale, n' 464; LEs NovELLES, Procedur·e pe
nale, d. II, v' §Iises en accusation, n' 464. 

(2) Raadpl. verbr., 18 December 1950 (An·. 
Ver·br., 1951, blz. 212; B·ull. en PAsrc., 1951, 
I, 258). 

(3) Verbr., 7 Februari 1949 (Ar•·. Verbr., 
1949, blz. 98; Bull. en PASIC., 1949, I, 109) ; 
16 Juni 1952 (An·. Verbr., 1952, blz. 590; 
Bttll. en PASIC., 1952, I, 674). 

(4) De door artikel 431 van het Wetboek 
van . strafvordering voorgeschreven regel is 
trouwens niet op straf van nietigheid voorzien 

1949 door de kamer van inbeschuldiging
stelling van het Hof van beroep te Luik 
gewezen arrest, op het op 22 Septembet· 
1949 door dezelfde kamer van inbeschul
digingstelling gewezen arrest en op het 
op 7 Juni 1952 door het H.of van beroep
te Luik gewezen arrest; 

Over het eerste middel, afgeleid hieruit 
dat, nadat bij arrest van 16 Mei 1949 ver
broken zijn geweest de beschikking op-
5 Februari 1948 gewezen door de raad
kamer van de Rechtbank van eerste aan
leg te Luik voor zoveel zij aanlegster 
uit hoofde van twee telastleggingen van 
vruchtafdrijving naar de correctionele 
rechtbank verwezen heeft, en de dienten
gevolge gewezen beslissingen, voor zoveel 
zij over bedoelde twee telastleggingen uit
spraak hebben gedaan, de procureur
generaal bij het Hof van beroep te Luik 
v66r de kamer van inbeschuldigingstelling 
van het Hof van beroep te Luik, op ver
Wijzing kennisnemend rechtscollege, de· 
vernietigde rechtspleging en de vernietig
de beslissingen heeft laten gelden om te· 
vorderen dat aanlegster uit hoofde van 
voormelde telastleggingen naar de correc
tionele rechtbank worde verwezen : 

Overwegende dat het gebrek, waardoor 
de vordering van het openbaar ministerie 
zou aangetast zijn, aan de bestreclen be
slissingen vreemd is en niet tot verbre
king leiden kan; 

Overwegende, overigens, dat in de vor
deringen van 23 Mei, 12 Juli en 24 Octo
ber 1949 het dispositief van het arrest 
van verbreking van 16 Mei 1949 is aange
haald en dat zij dus de vernietigde 
rechtspleging en de vernietigde beslissiu
gen niet laten gelden, tenzij om de ver
uietiging ervan vast te stellen; 

Over het tweede midclel, afgeleid hier
uit' : 1 o clat, nadat de kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof van be
roep te Luik bij arrest van 16 Juni 1949 
een aanvullend onclerzoek had bevolen, de 
onderzoeksrechter had gelast een deskun
dige aa)l te stellen en hem zekere onder
zoeksverrichtingen had opgedragen, de 
procureur des Konings de onderzoeksrech
ter De Geest heeft aangewezen om die op
dracht te vervullen, dan wanneer de pro-

(verbr., 31 Januari 1887, Bull. en PAsrc., 1887,. 
I, 97). 

(5) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
14 Januari, 31 Maart en 23 Juni 1952 (A•·r. 
Ve•·br., 1952, blz. 230, 430 en 602; Bull. en 
PAsrc., 1952, I, 256, 495 en 686). 

(6) Zie de voetnota 5, ondertekend P. M., 
onderaan het arrest in Bull. en PAsrc., 1953, 
I, 277. 

(7) In onderhavige zaak werd door het Hof 
op 16 Mei 1949 een eerste arrest gewezen (AlT. 
Jle•·b•·., 1949, blz. 325; B·u.ll. en PASIC., 1949, 
I, 366). 
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cureur des Konings niet vermocht in de 
plaats van cle kamer van inbeschnldiging
stelling opdracht te geven; 2° dat voor
melde kamer van inbeschnldigingstelling 
bij arrest van 22 September 1949 de oncler
zoeksrechter De Geest heeft aangewezen 
om het door haar bevolen aanvullencl on
derzoek te verrichten en bovenclien een 
onderzoek aan het lichaam op Blanche 
Wergifosse en Maximilienne J onnianx 
heeft gelast, dan wanneer zij geen macht 
had om haar eerste beslissing te wijzi
gen: 

Overwegendce dat het eerste onderdeel 
van het middel, vreemd aan de bevoegd
heid, nitslnitend op het vooronderzoek 
betrekking l1eeft; clat het aan de rechter 
over de grond niet is onderworpen ge
weest en clerhalve niet ontvankelijk is; 
. Overwegende, ten aanzien van het 
tweede onderdeel, dat het arrest tot vercler 
onderzoek van 16 Jnni 1949, waarbij aan 
de onderzoeksrechter, onderzoeksverrich
tingen worden opgedragen, zonder dat 
daarin met name de onderzoeksrechter 
zij aangednid welke clie opdracht zal ver
vnllen, welk verznim door de kamer van 
inbeschuldigingstelling behoort te worden 
hersteld, door een eenvonclig verznim is 
aangetast; 

Overwegeude dat clit rechtscollege in 
de loop van het onderzoek, aanvullende 
onderzoeksverrichtingen en· onder meer, 
nit kracht van artikel 25 van de wet van 
20 April 1874, het onderzoek aan het 
lichaam kan gelasten; 

Overwegende dat, door bij lmar arrel:lt 
van 22 September 1949 de onderzoeksrech
ter De Geest aan te wijzen en een onder
zoek aan het lichaam op Wergifosse en 
.Jonnianx te gelasten, de kamer van inbe
schulcligingstelling haar arrest van 
16. Jnni 1949 niet gewijzigd doch aange
vnlcl heeft; 
. Waarnit volgt dat geen van de onder

delen van het middel kan aangenomen 
>~'orden; 

Over het derde middel, afgeleid hiernit 
'clat de kamer van inbeschnldigingstelling, 
·sameugesteld nit andere magistraten, bij 
·haar arrest van 20 November 1949 aanleg
ster naar de correctionele rechtbank heeft 
verwezen: 

Overwegende dat de voorziening niet 
tegen het arrest van 20 November 1949 
opkomt; · 

Overwegencle dat, voor zoveel het mid
del tot staving van de tegen het arrest 
van 7 Jnni 1952 gerichte voorziening 
wordt ingeroepen, aanlegster niet ontvan
kelijk is om voor de eerste maal v66r 
het Hof Van verbreking een aan de be
voegdheid vreemcl gebrek in te roepen, 
waardoor het vooronclerzoek zon aange
tast zijn; 

Over het viercle middel : schending van 

artikel 431 van het Wetboek van straf
vordei'ing·, doordat de kamer van inbe
schnldigingstelling van het Hof van be
roep te Lnik, ter aanvulling van het on
clerzoek van de zaak welke na verbreking 
naar haar werd verwezen, een onder
zoeksrechter heeft aangewezen die tot 
het rechtsgebied van voormeld hof van 
beroep behoorde : 

Overwegende dat het arrest van het 
Hof van verbreking van 16 J\llei 1949 de 
beschikking verbreekt welke op 5 Fe
bruari 1948 door de raadkamer van de 
Rechtbank. van eerste aanleg te Luik 
wercl gewezen, in zover claarbij aanleg
ster nit hoofde van twee telastleggingen 
van vruchtafdrijving naar de rechter 
over de grond werd verwezen; dat 
het geheel de daarop volgende rechts
pleging vernietigt en de zaak naar de ka
mer van inbeschulcligingstelling ·van het 
Hof van beroep te Luik verwijst, dit is 
naar een rechtscollege binnen het rechts
gebiecl van hetwelk datgene is gevestigrl 
waarvan de beslissing vernietigd werd; 

Dat hieruit voortvloeit dat artikel 431 
van het Wetboek van strafvordering ten 
deze geen toepassing vindt en dat het 
mid del naar rech t faalt; 

Over het vijfde middel, afgeleid hieruit 
dat de onderzoeksrechter de raadkamer 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Luik op 27 September 1949 verzocht heeft 
en machtiging bekomen heeft om een on
derzoek aan het lichaam op Wergifosse 
en Jonniaux te doen verrichten dan wan
neer bewust onderzoek reeds bij het be
streden arrest van 22 September 1949 was 
gelast geweest : 

Overwegende dat, vermits het onder
zoek aan het lichaam wettelijk door cle 
kamer van inbeschuldigingstelling is ge
last geweest, die onderzoeksdaad door 
geen gebrek kan aangetast zijn wegens 
het feit dat zij ook door de raadkamer 
werd bevolen; 

Over het zesde middel, doordat het be
streden arrest van 7 Juni 1949 de conclu
sies van aanlegster niet beantwoordt : 

Overwegende dat het midllel niet be
paalt welke verweermiddelen het bestre
den arrest niet zou hebberi beantwoord; 
dat het, bij gebrek aan nauwkeurigheid, 
niet ontvankelijk is; 

Over het zevende middel, afgeleid hier
uit dat het Hof van beroep te Luik oJ) 
7 Juni 1952 de hoger beroepen heeft sa
mengevoegd welke ingesteld werden 'tegen 
het vonnis van 19 .December 1950 waarbij 
een door aanlegster opgeworpen exceptie 
van onbevoegdheid werd afgewezen, en 
tegen het vonnis van 23 Maart 1951> waar
bij aanlegster werd veroordeeld, en door 
een enkel arrest uitspraak heeft gedaan 
dan wanneer het hof van beroep over het 
eerste hoger beroep had dienen te beslis-
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sen vooraleer de zaak ten gronde in be- 1 

handeling te nemen : 
Overwegende dat artikel 172 van het 

Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 
waarbij verbod was gedaan de exceptie 
van onbevoegdheid bij de grond van de 
zaak te voegen, en op de schending waar
van het middel rust, door artikel 49, 1 o, 

van het koninklijk besluit nr 300 van 
30 Maart 1936 opgeheven werd; 

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

22 December 1952. - 26 kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slag
gever, H. Daubresse. - GeUjlclu,-idende 
-conc_lnsie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 
- Pleite·1·, H. Paul Philippart (van _de 
Balie bij het Hof van beroep te Luik). 

26 KAMER.- 22 December 1952 
1° MIDDELEN TOT VERBREKING. -

STRAFZAKEN. - MID DEL DA1' EEN GEBREK 
AAN ANTWOORD OP DE CONOLUSIES AANVOERT. 
PASSEND AN'l'WOORD. - J\IIIDDEL DAT FEI'l'E
LIJKE GRONDSL4G MIS'!'. 

2° BEDROG OMTRENT DE AARD VAN 
DE VERKOOHTE ZAAK. - VERKOOP 
ONDER VOORBEHOUD VAN AANVAARDING. -BE
DRIEGLIJKE HANDELINGEN TEN EINDE RET BE
DROG l'E VERBERGEN. - BEDROG DAT NIET 
BIJ DE AANVAARDING KAN WORDEN ONTDEK'l'. 
- l\1ISDRIJF. 

1° Mist teitelijlce grondslag, het 1niddel 
dat een geb1'elc aan antwoord op de con
clttsies aanvoert, wanneer doo·r de be
streden beslissing een passend ant
W001"d er op verstrekt we·rd (1). 

2° Wanneer een verlcoop onder voorbe
hqttd van aanvaarding werd atuesloten, 
lean geen nalati.qheid noch gebrelc aan 
voorzichtigheid, die het m·isdr·ijf van 
bedrou omtrent de aanl van de ve1'-
7cochte zaak ttitslniten, aa.n de lcope1· 
worden verweten zo de oo,nt1·6le b·ij de· 
aanvaa1'ding het niet mogelijlc maalvt 
het bedrog te ontdelclcen wegens de. do01· 
de be/claagde aangewende handelingen 
dm het bedrog te verbe·rgen (2). 

(MERTENS, T. SOCIETE ANONYME 
D'OUGREE-MARIHAYE.) 

ARREST. 

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

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
24 Maart en 9 Juni 1952 (B1tll. en PASIC., 
1952, I, 460 en 640) ; 29 Septeillber en 10 Oc
tober 1952 (ibid., 1953, I, 19 en 50). 

I. Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de over de publieke vordering ge
wezen beslissing : 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest, zonder de redenen dezer 
beslissing op te geven, aanleggers conclu
sies heeft afgewezen waarbij deze ver
zocht dat een deskumlige in ertsbewer
king zou worden aangesteld ten einde tP
bepalen of het de beklaagde verweten 
bedrog omniddellijk of licht te ontdekken 
was: 

Overwegende dat aanlegger in zijn con
conclusies v66r het hof van beroep, na 
staande te hebben gehouden dat het ten 
laste gelegd bedrog door een elementair 
en eenvouclig nazicht licht te ontdekken 
was, eraari toevoegde « dat indien het hof 
dienaangaande nog enige twijfel mocht 
hebben, het enkel behoeft een deskundige 
metaalkunclig-ingenieur a an te stellen J' ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat uit de bestanddelen de1· 
zaak blijkt dat, indien het bedrog niet 
door de bij de aanvaarding verrichte con
tr6le kon worden ontdekt, zulks te wijten 
is aan de bedrieglijke handelingen welke 
beklaagde heeft aangewend om clit lledrog 
te verbergen; 

Dat het, door er aldus op te wijzen dat, 
om aan dit geval eigen redenen, het be
drog niet Ollllliddellijk of licht kon ont
dekt worden en dat dienvolgens een cles
kundigenonderzoek niet meer noodzake
lijk was, het bestreden arrest een gepa!lt 
antwoord op de conclusies heeft -ver
strekt; dat het mid del feitelijke gron<l
slag mist; 

Over het tweede middel : schencling vaiJ
artikel 498 van het Strafwetboek, cloordat 
het bestreden arrest aanlegger heeft ver
oorcleeld op grond dat hij de koper om
trent de aard van de verkochte zaak 
heeft bedrogen dan wanneer, vermits de 
verkoop onder voorbehoud van aanvaar
ding geschiedde, verweerder het bedrog 
bij de aanvaarding had kunnen voorko
men, daar dit licht te ontdekken was : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat, inclien het bedrog niet door 
cle bij de aanvaarding verrichte contr6le 
ontdekt kon worden, zulks te wijten 
is aan de beclrieglijke handelingen welke 
beklaagde heeft aangewend om dit be
drog te verbergen; 

Dat het er aldus op gewezen lweft dat 
in onderhavig geval het bedrog niet licht 
kon ontdekt worden en dat bijgevolg noch 
nalatigheid, noch gebrek aan voorzichtig· 

(2) Raadpl. verbr., 8 Juni 1926 (Bull. en 
PASIC., 1927, I, 10) en 7 Juli 1930 (ibid., 1930, 
I, 290). 
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heid aan de koper lwnden worden verwe
ten; 

Dat het middel, doordat het rust op 
een feitelijke omstandigheid welke, naar 
het arrest verklaart, in het geval niet be
staat, feitelijke grondslag mist; 

En overwegende, wat de publieke vor
tlering betreft, dat de substantHHe of op 
straf van nietigheid voorgeschrevenrechts
vonnen werden nageleefd en dat cle lle
slissing wettelijk is; 

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

Overwegende dat aanlegger geen bijzon
der middel inroept en dat het Hof er 
ambtshalve geen opwerpt; 

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

22 December 1952. - 26 kamer. - Vom·
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Vel·slag
geve·r, H. Giron!. - GeUjlclnidende con
clttsie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 22 December 1952 

1° VOORZIENING IN VERBRiilKING. 
- S'l'RAFZAKEN. - DOOR DE BURGERLIJK 
VEHAN'l'WOORDELIJKE PAR.TIJ NIE'l' BlCTEKEN~ 

DE VOORZIENING. - 0NON'l'VANKELIJKHEID. 
2° JAOHT. - MINIS'l'ERIEEL BESLUIT TO'l' 

VASTSTELLING VAN DE TI,JDS'l'IPPEN VAN OPE
NING EN SLUITING VAN DE JAOH'l'. - VEHBOD 
IN ZEKEHE VELDEN 'l'E JAGEN. - DRAAG
WI.JD'l'E EN BEDOELING VAN DA'l' VEHBOD. 

3° ,JAOHT. - NIE'l'-OVEHHANDIGEN VAN HE'£ 
WAPEN. - GEEN ONDERSOHEIDEN MISDRIJ~'. 
- VERMELDING IN DE DAGVAARDING NIET 
VEREIS'l'. - DOOR DE BEKLAAGDE VOOR 'l'E 
DHAGl~N VERDEDIGING. 

4° JAOHT. - NIE'l'-OVERHANDIGEN VAN HE'l' 
WAPEN. BIJZONDERE GELDBOE'l'E DIE 
OPGELOPEN WORD'£ ONGEAOHT DE REDENEN DIE 
DE OVER'l'REDER HEDDEN VERHINDERD ZULKS 
'l'E DOEN. 

5° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOH'l'ER OVER DE GROND. 
- STRAFZAKEN. - BEWIJSELEliiENTEN. -
GETUlGENISSEN. 

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer hager, 
biz. 21, verbr., 29 September 1952 (Bull. en 
PASIC., 1953, I, 23). 

(2) Raadpl. verbr., 24 Juni 1912, en de con
clusie van het openbaar ministerie (Bull. en 
PAsrc., 1912, I, 360); 22 Februari 1926 (ibid., 
1926, I, 257). 

(3) Verbr., 7 April 1913 (Bttll. en PASIC., 
1913, I, 179). Zie eveneens de conclusie van de 
heer procureur-generaal Paul Leclercq v66r 

1 o Is niet ont·va.nlceUjlc, de doo1· de bltr
rwrlij Tc 1;erant·woonlelijlce pa1·tij inge-
8telde ·voorziening die niet betekend 
wercl a(tn de partijen waartegen zij is 
r;e·richt (1). (Wetb. van strafv., arti
kel 418.) 

2° Het ve1·boa te jagen in fle velrZen 'WaM·
in z·ich g1·anngwwassen of anlle1·e' Tcor·rel
of zaarlclragenae planten bevinden weT
Tee r-ijp of l'ijpencl te velcle staan, of af
_qemnaicl op het velcl Uggen, is toepas
selij k zelfs indien die velclen aan lle 
overtreaer toebeho1·en; flit ve1·borZ stTelvt 
.<~owel tot het in stand honflen van het 
wilcl als tot fle beschenning van ae 
lwnflbou.w (2). (Min. besl. van 2 Augus
tus 1951, art. 3.) 

3° Dnar het niet-ovel·TwnfUgen van het 
gebruil"te wapen floo1· fle overtrerZe1· aan 
fle a.gent clie pmces-ve·rbaal opmaakt 
geen bijzorule1·. en onrlerscheiflen mis
fl1"i}f floch slechts een b'ijlcomstige en 
onafscheiaenlijlce omstancUgheia vcm 
het hoofflj<whtmiscM·ijf ·u.itmaalct, moet 
clie omstandigheirl niet noorlzalcelijl" 
in fle aa.n fle belclfwgrle betelcenfle 
rla.gvaa·rrZ·ing 'W01"clen ve·rmelfl en moet 
fleze evenmin worden ve-rzocht zijn vm·
derliging over flit feit ·voo1· te drag en (3). 
(Wet van 28 Februari 1882, ·art. 20; 
Wetb. van strafv., art. 182.) 

-!0 De floor artUcel 20 van (le wet op ae 
jacht ·ingevoe1·ae bijzon.ae,·e gelflboete 
wo1·dt cloo·r het enlcel feit vnn het niet
ovel·hctncligen 1Jan het wapen opgelopen 
ongeacht cle redenen die fle ove1·t1·eae1· 
hebben verhinrZe1·r1 zulks te floen (4). 

5° Behottflens bijzonrlere wettelijlce bepa
ling, beom·fleelt de 1·echte1· ove1· fle 
m·onfl souverein ae waarfle van de hem 
onam·wo1·pen bewijselementen en, oncler 
meer, rleze van rle gettcfi.gen·lssen (5). 

(STRATEMAN EN HENRY, 
'l'. ((ROYAL SAIN'l'-HUBERT CLUB».) 

ARREST. 

I-lET I-I OF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 Juli 1952 door het I-lof van 
beroep te Luik gewezen; 

I. Over de voorziening van Henry, bur
gerlijk verantwoordelijke partij : 

Overwegende dat de voorziening niet 
wercl betekencl aan de partijen waartegen 

verbr., 9 Februari 1925 (ibid., 1925, I, 129, en 
meer in het bijzonder biz. 140). 

(4) Verbr., 7 April 1913, in voorgaande nota 
vermeld; 18 Mei 1931 (Bttll. en PAsrc., 1931, I, 
170) ; 16 October 1933 (ibicl., 1934, I, 37). 

(5) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
24 Maart, 7 Juli en 2 September 1952 (A1"1". 
Jl e1·b1·., 1952, blz. 402, 640 en 679; Bull. en 
P ASIC., 1952, I, 458, 725 en 768). 
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:ZIJ u; gericht; dat zij derhalve niet ont· 
vankelijk is; 

U. Over cle voorziening van Strateman: 
Over het eerste midclel : schending van 

tie artikelen 3 van llet ministerieel besluit 
Yan 2 Augustus 1951 tot vaststelling van 
de tijc18tippen van opening en sluiting der 
jacht, 6 van de wet van 22 Februari 1882 
op de jacht, gewijzigd bij de wet van 
4 April 1900, 1i:l82, 1383, 1384, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de 
Grondwet, 3, 4, 6i:l en 67 van het Wetboek 
van strafvordering, doorclat het bestreden 
arrest de stelling van burgerlijke partij 
door de « Union professionnelle di.1 Royal 
Saint-Hubert Olnb ll ontvankelijk en ge
grond heeft verklaard en aanleggers heeft 
veroordeeld aan die partij 500 frank scha
devergoetling te betalen : 

Overwegende clat uit de algemene ter" 
men waarin artikel 3 van het ministerieel 
besluit van 2 Augustus 1952 is vervat 
blijkt dat het verboden is te jagen in de 
velden wuarin zich rijp of rijpend te 
velde staande, of afgemaaide maar op 
het veld liggencle graangewassen of an
dere korrel- of zaacldragende planten be
Yinden, hijaltlien ook deze velden aan de 
overtreder zonden toebehoren; 

Waaruit volgt clat die bepaling zowel 
het in stand honclen van het wild als de 
bescherming van de landbouw bedoelt; 

Overwegende dat de ten laste van aan
legger gelegde feiten clus van aard zijn 
om de belangen van de jagers te krenken 
door alclus de instanclhouding van het 
wild m gevaar te brengen; 

Overwegende dat de- burgerlijl~:e partij 
ontvankelijk is om op te treden ter ver
dediging van die belangen, welke precies 
een der doelstellingen van haar oprichting 
uitmaakt; 

Overwegende _ dat de rechter over de 
grond het bedrag van de schade souverein 
raamt; 

Dat mitsdien l1et eerste middel naar 
recht faalt: 

Over het tweede midclel : schencling van 
de artikelen 20 van de wet van 28 Fe
bruari 1882 op de jacht, 97 van cle Grond
wet, 182 van het Wetboek van strafvorde
ring, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, en schending van de rechten der 
verdecliging, doordat het bestreden arrest 
beklaagde veroordeelt omdat hij nagela
ten heeft zijn wapen te « overhancligen 
aan de agent die het proces-verbaal op
maakte ll : 

Overwegende clat, zo de rechter over de 
grond enkel gerechtigd is om over de hem 
door de dagvaarding onderworpen feiten 
uitspraak te cloen, het hem noclltans be
lwort, om de toe te passen straffen te be
valen, al de omstandigheclen in aanmer
ldhg te nemen welke, zonder een nieuwe 

telastlegging te doen ontstaan, nauw met 
die feiten verband houden, en waarvan 
hij door het onderzoek kennis krijgt, ook 
al zijn zij in de clagvaarding niet uitdruk
kelijk vermeld; 

Dat het feit dat een wegens een jacht
misdrijf vervolgde beklaagcle het wapen 
waarvan hi.i zich heeft l1ecliend niet 
overhancligd heeft geen bijzonder en . on: 
clerscheiclen misdrijf uitmaakt; clat het 
slechts een bijkomstige en onafscheide
lijke omstamligheid van het hoofdj acht
misdrijf uitmaakt; 

Overwegende clat de door artikel 20 van 
de wet op de jacht ingevoerde bijzon'clere 
gelclboete als verbeurclverklaring geldt en 
enkel wegens het niet overhandigen van 
het wapen wordt opgelegd, ongeacht 
de redenen cUe de overtreder hebben ver
hinclercl zulks te do en; 

Overwegende clat de rechter over de 
grond aanlegger dus niet behoefde te ver
zoeken om zijn verdediging voor te dra
gen over dit feit, dat geen nieuwe telast
legging uitmaakte; 

Dat het miclclel niet gegrond is; 
Over het ·c1erde midclel : schencling van 

de artikelen 1320 en 1321 van het Burger
lijk "\V'etboek en van het geloof dat aan 
de akten client gehecht, van artikel 3 -van 
voormeld ministerieel besluit over de 
jacht en van cle rechten van verdediging 
van aanlegger, cloordat het hof van be
roep volkomen nagelaten heeft de tegen 
de telastleggingen ingebrachte verweer
micldelen te onderzoeken, welke middeleli 
werden uiteengezet in de conclusies van 
aanlegger, in de namens hem door zijn 
raaclsman aan de voorzitter van het hof 
van beroep op 11 Juni 1952 gerichte brief, 
welke de heropening van de debatten 
heeft teweeggebracht, en in de als pleit
nota bedoelde memorie welke na afioop 
der pleidooien ten gevolge van de herope
ning van de debatten wercl neergelegcl en 
als conclusies gold, deze laatstvermelde 
twee stul~:ken gevoegcl zijnde bij het strut
dossier dat aan het hof tot kennisneming 
onderworpen werd : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond souverein de waarcle van de v66~· 
hem ingeroepen getuigenissen beoordeelt; 

Dat hij op gepaste wijze de micldelen 
heeft beantwoorcl welke aanlegger had 
opgeworpen 0111 die waarde te betwisten; 

Dat de door nanlegger tot staving van 
zijn middel ingeroepen argumenten rusten 
op feitelijke omstandigheden waarvan 
het Hof geen kennis vermag te nemen; 

Dat het midclel mitsdien niet kan wor
deil aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie7 
ningen; veroorcleelt aanleggers tot de kos
ten. 

22 December 1952. - 2° kamer. - Vooi·
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag~ 
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,qever, H. De Bersaques.- GeUjlcl·uiclenrle 
cb1wlusie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 
~ Pleiter, H. lVI. Philippart (van de Balie 
bij het Hof van beroep te Lnik), 

2" KAMER. - 22 December 1952 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. -
STRAFZAKEN. - GESOHIL TUSSEN TWEE BE

·sLISSINGEN DIE NIET BEIDE IN KRACHT VAN 
GEWI.JSDE ZI,JN GE'l'REDEN. - VERZOEK TOT 
REGELING VAN REOHTSGEBIED NIET ON'l'VAN
KELI.JK. 

Is niet ont·vanlceUjlc, het verzoelc tot re
geling van rechtsgeb'iecl ingerlienrl 1.nue
·vol,qe een beweenl geschil van . rechts
gebiecl t1tssen twee besUssinuen clie niet 
beicle in lc·racht van uew·ijsrle zijn ge
treclen (1). 

(PROOUHEUR DES KONINGS TE CHARLEROI, 
T. GAHIN.) 

AHRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het verzoek om 
:regeling van rechtsgebied, ingediend door 
de procureur des Konings te Charleroi; 

Overwegende dat bij beschikking van 
\} April 1950, de raadkamer van de Recht
bank van eerste aanleg te Charleroi An
dre-Emile-Fran\;ois Garin, zonder beroep, 
geboren te Souvr·et op 7 Maart 1920, ver
blijvende te Marseille, Cour Lieutaud, 
37, woonplaats gekozen hebbend in het 
parket van de procureur des Konings te 
Charleroi, naar de Correctionele Recht
bank te Charleroi verwezen heeft, nit 
hoofde van oplichtingen, het dragen van 
een valse naam en feiten van afzetterij; 

Overwegende clat bij vonnis van 10 Ja
nuari 1952, de bij verstek uitspraak doen
de Correctionele Rechtbank te Charleroi 
zich onbevoegd heeft verklaard om reden 
dat beklaagcle op het ogenblik der feiten 
beroepsmili tair in actieve dienst doch 
voor deserteur gehouden was, en als zo
danig aan de krijgsrechtmacht onder
worpen was; 

Overwegende clat de betekening van dit 
vorinis; op 18 Februari 1952 gedaan te 
Buret-Tavigny, « laatste bekende woon
plaats in Belgie Jl van Garin, niet regel
matig is, daar de voorschriften van de 
artikelen 68 en 69 van het W etboek van 
burgerlijke rechtsvorclering niet werden 
nageleefd; 

Dat het door de Correctionele Recht
l)ank te Charleroi op 10 Januari 1952 bij 

. (1) ,Verbr., 15 Mei 1944 (A1'1'. VeTb1·,_ 1944, 
blii. 163; · Bnll. en PAsi<i., 1944, I, 353), ,. 

,, .· . 

verstek gewezen vonnis mitsdien niet il). 
kracht van gewijsde getreden is; 

Overwegende dm·halve dat het verzoek 
tot reg·eling· van rechtsgebiecl thans niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, zegt dat er thans geen 
aanleiding bestaat tot regeling van 
rechtsgebiecl. 

22 December 1952. - 2" kamer. - Voor
zUter en ve·rslaugever, H. Wouters, voor
zitter.- Gelijlcltticlencle conclns·ie, H .. Ma
haux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 5 Januari 1953 

VEJRKEJEJR. - STRAF VAN VERVAL VAN RET 
REOH'l' EEN RI.JTUIG TE S'l'UREN. - lNGANGS
PUN'l'. 

De straf van ve·l"val vcm het 1·echt een 
rijtwiu te st·wren neemt ingang op het 
ogenblilc clat cle beslissinu waarbij zij 
we1·r1 ttUuesp·rolcen in lcracht ·van ge
·w·ij scle is r1et1·eclen (2). 

(STIENNON, T. FHESON.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 April 1952 door het Hof van 
beroep te I;uik gewezen; 

Aangaande de afstand : 
Overwegende dat op 12 April 1952, 

Mer de Lame, pleitbezorger bij het Hof 
van beroep te Luik, handelende voor en 
namens Leopold-Gerard Stiennon, ver
klaard heeft zich tegelijk tegen het open
baar ministerie en tegen alle burgerlijke 
partijen in verbreking te voorzien tegen 
een op 3 April 1952 cloor het Hof van 
beroep te Luik gewezen arrest; 

Overwegende clat aanlegger bij ter grif
fie van voormelcl hof van beroep ontvan
gen akte verklaar<l heeft afstand te doen 
van cle namens hem door l\l[er ·de Lame 
ingestelde voorziening, doch enkel voor 
zoveel cleze gericht is tegen de beschik
kingen van het arrest van 3 April 1952 
waarbij over de vorcleringen van de bur
g·erlijke partijen Oscar Freson en Patil 
Vanderschuren uitspraak wordt gedaan; 

In zoverre de voorziening tegen de over 
de publieke vorclering gewezen beslissing 
gericht is : · 

Overwegencle dat de bestreden beslis-_ 

(2) Verbr., 5 en 26 Mei 1952 (An·. VMbr., 
1952, ylz. 476 en 538; Bull, en PAsiC., 1952, I, 
547 en 617). 
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sing l1et beroepen vonnis heeft bevestigd 
onder meer voor zoveel zij tegen aanleg
ger de vervallenverklaring van het recht 
Dill een rijtuig te stlu·en heeft uitgespro
ken en de duur daarvan heeft vastge
steld; 

Over het middel van ambtswege : 
schending van artikel 2 van de wet van 
l .Augustus 1924, cloordat het bestreden 
arrest beslist dat de vervallenverklai'ing 
van het recht om een rijtuig te sturen 
zal ingaan ten dage waarop de bij de 
wet voorgeschreven vermeldingen op de 
identifeitskaart van de veroordeelde zul
len aangebracht geweest zijn : 

Overwegende dat de tegen aanlegger 
uitgesproken vervallenverklaring van het 
Tecbt om een rijtuig te sturen een straf 
nitmaakt en dienvolgens ingaat op bet 
ogenblik dat de beslissing waarbij zij 
weTd uitgesproken, in kracht van gewijs
lle treedt; 

En overwegencle, voor het overige, dat 
de substantiille of op straf van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en clat de beslissing over
(·~enkomstig de wet is; 

Om clie redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening, doch enkel voor zo
veel zij tegen de over de vorderingen der 
lJuTgerlijke partijen gewezen beslissingen 
o-ericbt was; verbreekt het bestreden ar
;est, doch slecbts voor zoveel het bij 
overneming van de motieven van de eer
Rte recbter beslist beeft da:t de verval
lenverklaring van het recbt om een rij
tuig te sturen zal ingaan ten dage waar
op de bij de wet voorgeschreven vermel
dingen op de identiteitskaart van de ver
oordeelde zullen aangebracbt geweest zijn, 
verwerpt de voorziening voor het ove
rige; wat de publieke vordering be
treft; beveelt dat onderllavig arrest zal 
worden overgescllreven 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 
besllssing; veroordeelt aanlegger tot drie 
vierden der kosten, terwijl het overblij
vende de Staat ten laste blijft; zegt dat 
er geen aanleicling tot verwijzing bestaat. 

5 Januari 1953. - 26 kamer. - TToo•r
zitter, H. Wouters, voorzitter. - TTe!·
sla,qgever, H. Demoulin. Gelijklni
dende- conclnsie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

(1) Verbr., 30 Januari 1933 (Bull. en PAsrc;, 
1933, I, 88); 12 Maart 1934 (ibid., 1934, I, 215); 
5 Maart 1951 (ibid., 1951, I, 448) ; 5 Mei 1952 
(A.rr: Vei·b,·., 1952, biz. 480; B·ull. en PAsrc., 
1952, I, 552). 

(2) De termijn om hager beroep in te stellen 
mag verlengd wOl'den, wanneer de eiser in 

26 KAMER. - 5 Januari 1953 

1° BESCHERM:ING VAN DE M.A.AT
SCH.APPIJ. -BEVEL VAN DE RAADKAMER. 
- DE VERLENGING GELAS'l'END VAN DE IN'rER
NERING VAN EEN ABNORMALE. - DEBA'l''l'EN 
OP 'fEGENSPRAAK. - BEVEL GEWEZEN .OP 
'l'EGENSPRAAK ZED'S W ANNEER HE'l' IN A~'WE
ZIGHEID VAN DE AllNORMALE WORD'l' UI'l'GE
SPROKEN .. - BEVEL DA'l' NIE'l' l\IOET WOR
DEN BETEKEND. 

2a REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
.ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - ARRESI' 
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING. - VERKLAREND DA'l' HE'l' HOGER liE
ROEP l'EGEN EEN BEVIGL VAN DE RAADKAMER 
'l'E LAA'l' WERD INGES'fELD. - 0VERMACH1' 
DOOR DE ElSER- IN HOGER BEROEP INGEROE
PEN. - VERWEERMIDDEL NIE1' BEANTWOORD. 
- .ARREST NIE'l' GEMO'l'IVEERD. 

lo Is op tegensp·raak gewezen, zelfs wan
neer· het in afwezi.qheid van de abnor·
male ttityespr·oJcen wo·rdt, het bevel van 
de r·aaflka-mer waarbij, op· gronfl van 
ar·tikel 22 van de wet van 9 ApTil 1930 
en na debatten op te,qenspr·aalc, de in
tenwr··ing voor· een nie·uwe ter·mijn 
gelast woTflt; de IJeteken·ing van deTge
lijk bevel wordt flooT fle wet niet op,qe
leyd (1). 

2° Schendt het aTt-ilcel 97 van fle Gronfl
wet, het arTest van de JcameT van in
besch-u.ldi{fingstellin,q flat, vaststellenit 
dat het hoyer bemep tegen een bevel. 
van de r·aadlcame•· na verstTijkiny van 
de wettelijlce tm·mijn wer·d in,qesteld, 
(li.t hoym· bemep te laat in,qesteld ver·
lclaaTt, zonder antwoord te vei·str·elclcen 
op het door· de eiseT in ho,qer· beroep 
Tertel1nat-i,q voor{fednt,qen midcld waaT
li'ij hij beweerde door ove·rmacht ver
lvinde1'd te zi:in ,qe·weest binnen de wet
telij lee teTmijn ho{fer beroep in te stel
len (2). 

(BER1'RAND.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op llet bestreden 
arrest, op 12 .M:ei 1952 door bet Hof van 
beroep te Luik, kamer van inbesclluldi
gingstelling gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de rechten der verdediging-, van de arti
kelen 3, 4, 22 van de wet van 9 .April 
1930 tot bescherming der maatscbappij, 

hager beroep door overmacht verhinderd is ge' 
weest het hager beroep binnen de door de wet 
bepaalde termijn .in te stellen; raadpl. verbr,, 
28 Januari 1924 (B1tll. en PAsrc., 1924, I, 171), 
30 April 1928 (ibid.,. 1928, I, 149) en 9 April 
1951 (A1'1'. Ve1'b1·., 1951, biz. 444; Bnll. "en 
PASIC., 1951, I, 525). 
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19 en 20 van lie wet van 20 April 1874 op 
lie voorlopige hechtenis, lioordat het be
streden arrest het hoger beroep te laat 
ingesteld heeft verklaard hetwelk door 
aanlegger was gericht tegen de beschik
king van de Raadkamer van de Recht
bank van eerste aanleg te Hoei van 
28 Maart 1952 waarbij cle verlenging van 
aanleggers internering voor een nieuwe 
termijn van vijf jaar ingaande op 6 Mei 
1952 gelast wercl, om reden dat deze be
schikking als op tegenspraak gewezen 
zou dienen te worden aangezien vermits 
de raadkamer aanlegger in zijn verweer 
heeft gehoord, dan wanneer de beschik
king hem diende te worden betekend op
dat de termijn tot hoger beroep had kun
nen ingaan, althans, doordat nit de gege
vens der zaak blijkt dat, vermits aanleg
ger van het bestaan dezer beslissing on
wetend was, hij zich wegens overmacht 
in de onmogelijkheicl heeft bevonden om 
binnen de wettelijke termijn hoger be
roep in te stellen : en over het middel 
van ambtswege : schending van arti
kel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat de beroepen beschik
king er op wijst dat «de beschuldigde 
en zijn raadsman, J\l[er Laperre, advo
caat, gehoorcl zijn geweest >>; 

Overwegende derhalve dat bewuste be
slissing al ware zij ook buiten aanleg
gers aanwezigheid uitgesproken geweest, 
op tegenspraak gewezen werd; dat naar 
luid van artikel 203 van het Wetboek van 
strafvordering, in deze materie toepas
selijk gemaakt bij de artikelen 8 en 22 
van de wet van 9 April 1930, zij aan aan
legger niet behoefde te worden betekend; 

Overwegende echter dat aanlegger, zo 
in zijn akte van beroep als v66r de ka
mer van inbeschuldigingstelling, staande 
hield dat hij tegen de beslissing der raad
kamer niet in hoger beroep was kunnen 
komen omdat hij, na de debatten naar 
de gevangenis te Namen overgebracht 
werd en van de genomen beslissing louter 
toevallig en te laat kennis gekregen had; 

Dat het arrest, door het hoger beroep 
te laat ingesteld te verklaren zonder het 
middel te beantwoorden hetwelk aanleg
ger nit het bestaan, naar hij beweerde, 
van overmacht had afgeleid, artikel 97 
van de Grondwet geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, beveelt dat onderhavig arrest 

(1) Door de partijen kan de verdichting door 
aile rechtsmiddelen worden bewezen wanneer 
zij strekt tot ontduiking ener wetsbepaling 
van openbare orde (verbr., 29 November 1951, 
Arr. T'e1·b1·., 1952, biz. 148; Bull. en PAsrc., 
1952, I, 164, en nota). Waar het, in het onder
havig geval heeft beslist dat de erfgenaam van 
de schenker, de verdichting door aile rechts
middelen vermag te bewijzen, om reden dat hij 

zal worden overgeschreven in de regis
ters van het Hof van beroep te Luik en 
dat melding er van zal gemaakt worden_ 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
legt de kosten de Staat ten laste; ver
wijst de zaak naar de kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof van be
roep te Brussel. 

5 Januari 1953. - 2• kamer. - Voor
!ltitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggeve,·, H. Demoulin. Gelijlclui
dende conclusie, H. Raoul Hayoit de· 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 5 Januari 1953 

1° SCHEJNKING. -TEN VOORDELE VAN EEN 
GENEESHEER DOOR DE PERSOON' DIE DOOR 
HEM BEHANDELD WERD GEDURENDE DE ZIEK'fK 
WAARAAN HIJ OYERLEDEN IS. - BE'fREK
KELIJKE NIE'fiGHEID. 

2° SCHEJNKING. - DooR EEN PERSOON 
~'EN YOORDELE VAN DE GENEESHEER DIE HEM 
HEED'~' BEHANDELD GEDURENDE DE ZIEKTE 
WAARAAN HIJ OVERLEDEN IS. - NIE'fiGHEID 
YERYOLGD DOOR DE ERFGENAAM VAN DE 
SCHENKER. - UI'fOEFENING VAN EEN RECH'J' 
EIGEN AAN DE ERFGENAAM. 

3° BEJWIJS. - ScHENKING MET NIETIGHEID 
BEHEP'f KRACH'fENS Alt'fiKEL 909 VAN HET 
BURGERLIJK WETBOEK. - VERMOMD ON
DER DE VORM ENER OVEREENK011fS'f ONDElt 
BEZWARENDE 'fl'fEL. - BEWIJS DER VER
DICH'fiNG DOOR DE ERFGENAAM VAN DE 
SCHENKER. - KAN DOOR ALLE RECH'l'SMID
DELEN WORDEN GELEVERD. 

1° De niet-igheicl van de schenking door 
een pe·rsoon in cle loop van de ziekte 
waaTaan hij oveTleden is, aan de ge
neeshee1' [Jedaan die hem ged~trende 
cleze ziekte behandeld heeft, is een be
treklcelijke nietigheicl (1). Burgerlijk 
Wetboek, art. 909) (Stilzwijgende op
lossing.) 

2° De erfgenaam van de schenker die de 
nietigheicl vervolgt ener schenlcing door 
zijn rechtsvoorgange1· in de loop van de 
ziekte waaracm hij ovededen is, aan 
cle ,qeneesheer gedaan clie hem ged·u.
,·ende deze z·ielcte behandeld heeft, 
oefent het recht niet wit van zijn 
,·echtsvoot·ganger doch een eigen hem 
cloo1· de wet toegekencl recht (2). 

niet het recht van zijn rechtsvoorganger doch 
een eigen recht uitoefent, heeft het arrest 
impliciet geoordeeld dat artikel 909 van het 
Bnrgerlijk Wetboek geen nietigheid van open
bare orde instelt (raadpl. DE PAGE, bd. VIII, 
n' 177; li'LANIOL en RrPERT, bd. V, n' 251). 

(2) DEl PAGE, bd. VIII, n' 515, !itt. 0, 2", 
blz. 611, en eveneens n'" 177 en 197. 
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3o Kan door de erfgenaam van de schen
lcet· door alle rechtsmiddelen het be
wijs worden· geleverd dat een alcte 
waarin rleze onde·r rle vonn e·mcw ovet·c 
eenlcomst ondet· bezwarende titel heeft 

, toegestemd, een vermomde schenkinrJ is, 
wellce met nietigheid behept is lcrach
tens de artilcelen 909 en 911 van het 
Bm·gerl-ijlc Wetboelc (1). 

(BRUDNER, T. FONTEYNE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 Juni 1952 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 66, 196 en 197 van het Straf
wetboek, 3 en 4 van de wet van 17 April 
1878 bevattende de voorafgaande titel 
van het Wetboek van rechtspleging in 
strafzaken, 97 van de Grondwet en schen
ding van de rechten der verdediging, 
doordat het bestreden arrest althans im
pliciet verklaart dat de woorden « en be
stemd voor de heer Kahn ll, welke be
trekking hebben op het recept van dok
ter Fonteyne waarvan in het van vals
heid betichte stuk melding is gemaakt, 
een verdraaiing van de waarheid uitma
ken - hetgeen stellig werd betwist, -
om de enige reden dat de omstancligheden 
waaruit de beklaagde de waarheicl dezer 
verklaring afleidde, hetzij door de gege
vens uit het dossier tegengesproken wer
den, hetzij van afdoendheid waren ont
bloot dan wanneer tegenover de ontken
ning' van de beklaagde dienaangaande, 
het openbaar ministerie behoorde te !Je
wijzen dat de !Jetwiste vermelding wc~l een 
verdraaiing van de waarheid uitmaakte, 
wezenlijk vereiste voor valsheid in ge
schriften, dan wanneer het arrest niet 
vaststelt dat zodanig bewijs is voorge
!Jracht geweest en het feit dat de !Je
klaagde niet !Jewees dat het recept van 
dokter Fonteyne inderdaad voor Samuel 
Kahn was !Jestemd er geenszins van laat 
blijken dat zulks niet het geval was, zo
dat door te !Jeslissen zoals het heeft ge
daan het arrest de conclusies niet beant
woordt en de in het middel ingeroepen 
wetsllepalingen schendt : 

Overwegende dat het arrest bij uit
drnkkelijke ve'rwijzing naar de beweeg
redenen van de rechter vaststelt dat op 
het door de apothekeres Van Driessche 
afgeleverde attest, de op aanleggers aan
dringen aange!Jrachte vermelding dat het 
door dokter Fonteyne voorgeschreven re-

(1) Zijn derde bij een akte en vermogen der
halve de verdichting der akte door aile rechts
middelen te bewijzen, al diegene die, a] waren 

VERBR., 1953. - 17 

cept << voor de heer Kahn bestemd was )J 

strijdig met de waarheid was; dat deze 
vaststelling is gegrond onder meer op het 
feit dat in het receptenboek, hetwelk de 
apothekeres nagelaten had uit voorzorg 
na te gaan, vermeld staat dat het recept 
voor een persoon genoemd Poitra bestemd 
was; 

Overwegende dat in ver!Jand met het 
aanhalen door aanlegger v66r het hof 
van !Jeroep van verscheidene feiten om te 
bewijzen dat het recept << wel voor de zo· 
genoemde Kahn was opgemaakt ge· 
weest ll, het arrest er op wijst dat een ge· 
deelte dezer · feiten van afdoendheid is 
ontbloot en dat de andere door de gege
vens uit het dossier worden tegengespro
ken; 

Dat aldus het arrest enerzijds, het !Je
staan vaststelt van het !Jewijs van een 
verdraaiing van de waarheid .in het liti
gieuze attest en, anderzijds, de reden op
geeft waarom de door aanlegger naar vo
ren gebrachte feiten niet tegen dit bewijs 
in aanmerking mogen worden genomen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 66, 196 en 197 van het Straf· 
wetboek, 3, 4 en 15 van de wet van 
17 April 1878 bevattende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van rechtspleging 
in strafzaken, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en schending van 
art.ikel 97 van de Grondwet, doordat het 
!Jestreden arrest, in dit opzicht de over
wegingen van cle eerste rechter overne
mend, het litigieuze attest !Jestempelt als 
titel die in een !Jevaalde mate tot !Jewijs 
voor of tegen iemand kan strekken, wat 
de verdraaide verklaring !Jetreft, op 
grond dat zulks ontegensprekelijk het 
doel was en logisch het gevolg moest zijn 
van het overleggen. van cUt attest in het 
!Jnrgerlijk geding waarin aanlegger in 
ver!Jreking en dokter Fonteyne tegenover 
elkaar stonden, dan wanneer, eerste on
derdeel, het kwestieuze attest, zijnde een 
door de apothekeres Van Driessche on
dertekend geschrift, enkel het feit of de 
feiten l!ewees waarvan deze kennis kon 
dragen en chis de waarachtigheid !Jetui
gen, hetgeen niet het geval was voor de 
zogenaamd verdraaide, louter enuntia
tieve vermelding, in dier voege dat deze 
verklaring, gesteld zelfs dat zij met de 
waarheid strijdig ware, geen aanleiding 
tot het plegen van een misdadige valsheid 
geven kon; tweede onderdeel, in iedere 
onderstelling, de ]Jewijskracht van een 
geschrift in lmrgerlijke zaken wettelijk 

ze zelf~ rechtsopvolgers van de steller van de 
akte een eigen recht mogen inroepen hetwelk 
door de .akte wordt geschonden, zie verbr., 

. 3 April 1941 (Bull. en PASIC., 1941, I, 116). 
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is geregeld en dus niet afhankelijk 
is van het door de overlegger van 
dit geschrift nagestreefde doel, evenmin 
als van het veronderstelde gevolg van 
de overlegging er van, zodat door te be
slissen zoals het heeft gedaan het bestre
den arrest de in het middel ingeroepen 
wetsbepalingen en inzonderheid artikel 97 
van de Gronuwet heeft geschonden : . 

Overwegende dat het arrest, in strijd 
met het in het eerste onclerdeel van het 
middel aangevoerue, vaststelt dat de ver
melding van de persoon voor wie het re
cept door dokter Fonteyne was voorge
schreven, het voorwerp of een der voor
werpen was van het attest waarom aan
legger had verzocht en hetwelk door de 
apothekeres Van Driessche afgeleverd 
werd; 

Overwegende, wat het tweede onder
dee! betreft, dat voormeld attest, volgens 
het arrest, door aanlegger, Kahn's erfge
naam, overgeleverd werd, ten bewijze dat 
een door deze aan dokter l!'onteyne 
toegestane verkoop in werkelijkheid een 
onder de vorm van een verkoop ver
momcle schenking was welke door .cle ar
tikelen 909 en 911 van het Durgerlijk 
Wetboek met nietigheicl worclt getroffen; 

Dat de erfgenaam, door in zulk geval 
niet het recht van zijn rechtsvoorganger 
doch een eigen hem bij de wet erkend 
recht uit te oefenen, volgens de regelen 
betreffende het bewijs der rechtshande
lingen, door alle rechtsmiddelen, met in
begrip van vermoedens, de verdachting 
mag bewijzen; dat derhalve een geschrift 
dat zelfs niet voorzien is van de vereiste 
vormen om een schl:iftelijk bewijs uit te 
maken, een bewijselement kan uitmaken; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del in feite, en het tweede naar recht 
niet opgaat; 

En overwegende, 'in zover de voor
ziening de over de publieke vordering ge
wezen beslissing bedoelt, dat de substan
Wo\le of op straf van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen werden nageleefd 
en dat de beslissing overeenkomstig cle 
wet· is; · 

In zover de voorziening· de over de 
burgerlijke vordering gewezen beslissing 
bedoelt, dat aanlegger tot staving van 
zijn voorziening geen bijzonder midcrel in
roept en clat het Hof er ambtshalve geen 
opwerpt; 

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

(1) Verbr., 18 Februari 1952 (Bull. en PASIC., 
1952, I, 353). Er valt nochtans op te mer ken 
dat indien de tweede beklaagde insgelijks mili
tair in werkelijke dienst was geweest zonder 
nochtans op het ogenblik der feiten in bevolen ' 

5 Januari 1953. - 26 kamer. - Voor
zitte?' en verslaggeve1·, H. Giroul, raads
heer waarnemend voorzitter. - GeUjlc
lwidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. -
Pleiters, HH. Delacroix en Smits (deze 
laatste ·bij het Hof van beroep te Drus-· 
sell. 

2" KAMER. - 5 Januari 1953 

1° DEVOEGDH:EID EN AANLEG. 
S'J'RAFZAKEN. - J\1ILITAIR IN WERKELIJKE 
DIENST EN l>IILI'l'AIR MET ONBEPAALD VERLOF. 
- BElDEN VERVOLGD WEGENS VERWONDINGEN 
'DOOR ONVOORZICHTIGHEID EN DE TWEEDE 
'!'EVENS WEGENS INilREUK OP DE WEGCODE. 
- SAMENHANGENDE MISDRIJVEN. - DE
VOEGDHEID VAN DE MILI'l'AIRE RECHTS
MACHT. 

2° REGELING VAN RJTIOHTSGJTIBIED. 
- STRAFZAKEN. - BEVEL VAN VERWIJZING 
NAAR DE RECHTBANK VAN POLI'J'IE. - SA
MENHANGENDE MISDRIJVEN. - V ONNIS VAN 
ONBEV0El1DHEID. - BEKLAAGDE ZI.JNDE DE 
ENE MILITAIR IN WERKELI.TKE DIENST, DE 
ANDERE UILI'l'AIR MET ONilEPAALD VERLOF. -
REGELING VAN RECHTS!lE!liED. - VERWr.J
ZlN!l NAAR DE KRI,TGSAUDITEUR. 

1° Wq.nnee1· een militair in we?·Jcelijlce 
d·ienst en een rnil!itair rnet onbepaald 
·ve?·l-of be-ide we{fens onm·ijwillige vm·
wontz.inuen en ae tweede tevens wegens 
een inb?'Cttlc op cle v!Tegcode worden 
ve1·vol{fd, is de militai.Te 1·echtsmacht 
bevoegcl, al cle rnisdr·ijven sam.enhan
gend zijnde (1). (Wet van 15 Juni 1899, 
art. 21 en 22.) 

2° Wannee?· twee beklaagden wegens sa
menhangencle misrl·l"ljven dom· de raad
lcamer naar de rechtbanlc van politic 
we·rden verwezen, en wannee1· de CO?'
rectionel-e ?'echtbanlc, oordelende in ha
ger bemep, zich onbevoeua heeft ver
lclaard omdat, op het ouenblilc am· fei
ten een cler belclaagden m-ilitair in wer
lceliilc0 dienst was en de andere rni
litaiT met onbepanld verlof, bestaat EW 
alsclan aanleiding tot. ?·egeling van 
rechtsgebied; indien df! echthe·id vnn 
de do01· de co·rrecUonele ?·echtbanlc go
dane vaststelUng ·wit fle 1·echtspleging is 
geblelcen en ind·ien het aan de m.ilit(tir 
in we?·Jcelijlce d'ienst ten laste gelegd 
miscl?'ijf niet 1t:itsluite.ncl tot de bevoegd
heid vnn de gewone 1·echtsmacht be
hom·t, vernietigt het Hot het bevel va.n 

dienst te zijn geweest, de zaak wegens de ten 
laste van deze verdachte weerhouden inbreuk 
op de W egcode tot de bevoegdheid van de 
gewone 'rechtsmacht zou behoren (wet van 
15 Juni 1899, art. 23, 3'). 
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rle ·raadlcamer en verw·ijst het de zaalc 1 

naar de lc·rijgsattditewr (1). 

(PROCUREUR DES KONIN!1S TE NAMEN .• 
T. PELZER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het verzoek tot 
regeling van rechstgebied, ingediend door 
de. procureur des konings bij de Recht
bank van eerste aanh~g te Namen; 

Overwegende dat bij beschikking van 
de raadkamer dezer rechtbank del. 18 Ja
nuari 1952, waarin verzachtende omstan
digheden werden aangenomen, Lambert 
Pelzer, schrijnwerker, geboren te Her
genrath de 28 Januari 1930, gehuisvest 
te Hergenrath, rue Knipp, 3, en Joseph 
Libois, opperkellner, geboren te Northal
lerton de 1 September 1917, gehuisvest te 
Yedrin, rue de la Place, 14, naar de be
voegde rechtbank van politie zijn verwe
zen geweest, wegens het toebrengen te 
Vedrin op 12 December 1951, bij ge
brek aan vooruitzicht of aan voorzorg, 
doch zonder het inzicht om de persoon 
van een ander aan te randen, van sla
gen of verwondingen aan Emma Tilquin; 

Overwegende dat de ambtenaar van het 
openbaar mi;nisterie bij de Rechtbank 
van politie te Namen bovendien, de be
klaagde Libois dagvaardde om v66r deze 
rechtbank ·te verschijnen ten einde er te
recht te staan wegens een met bovenaan
gehaalde telastlegging samenhangende in
brenk op artikel 42 van de Wegcode; 

Overwegende dat de rechtbank van po
litie op 7 Mei 1952 Pelzer van vervol
ging ontsloeg en Libois nit hoofde van 
beide tegen hem ingebrachte telastleggin
gen tot een geldboete van 25 frank ver
oordeelde, hem zijn stelling van burger
lijke partij tegen Pelzer ontzegde en hem 
veroordeelde tot betaling aan de Bel
giselle Staat, burgerlijke partij, van. de 
som van 450 frank als schadevergoedmg, 
alsmede tot de kosten van de publieke 
vordering en van tle burgerlijke vorde
ringen; 

Overwegende dat, op het hoger beroep 
ingesteld door de beklaagde Libois en 
door het openbaar . ministerie de Oorrec
tionele Rechtbank te Nam~n, op 13 .Juni 
1952 uitspraak doende, zich onbevoegd 
verklaarde om reden dat op het ogenblik 
der feiten beklaagde Pelzer inilitair in 
llevolen dienst was en dat de veroordeel
de Libois, militair met onbepaald verlof, 
op het ogenblik der feiten nog militaire 
verplich tingen had; 
· Overwegende dat de beschikking van 

(1} Verbr., 8 April 1946 (Bull. en PAsrc., 
1946, I, 145); 18 Februari 1952 (Ar1·. Yerbr., 
1952, 305; Bull. en PAsrc., 1952, I, 353). 

de Raadkamer van de Rechtbank te Na
men van 18 Januari 1952 en het vonnis 
van 13 Juni 1952, waarbij de Oorrectio
nele Rechtbank te Namen zich onbevoegd 
verklaarde, in kracht van gewijsde zijn 
gegaan en dat nit hun tegenstrijdigheid 
een geschil van rechtsgebied is ontstaan 
hetwelk het gerecht in zijn loop belem
mert; 

Overwegende dat nit de elementen der 
rechtspleging schi.int te blijken dat 
op het ogenblik der feiten Pelzer mili
tair in · bevolen dienst was en dat de in
breuken met elkaar samenhangend zijn; 
dat in deze staat van zaken bij toepas
sing van de artikelen 22, 23, 3°, en laaf
ste alinea, en 26 van de wet van 15 Juni 
1899 inhoudende titel I van het Wetboek 
van strafrechtspleging voor het Ieger, ai
leen het militair gerecht bevoegd is, om 
over aile samenhangende inbreuken, we
gens welke beide beklaagden tegelijker
tijd werden vervolgd, uitspraak te doen; 

Om die redenen, het rechtsgebied rege
lende,' vernietigt de beschikking van de 
Raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Namen; beveelt dat onderhavig 
zal worden overgeschreven in de regis
ters van de rechtbank van eerste aanleg 
te N amen en dat melding er van zal ge
maakt worden op de kant van de vernie
tigde beslissing; verwijst de zaak naar 
de Krijgsauditeur te Luik. 

5 Januari 1953. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·
slagge·ver, H. Demoulin. Gelijlcl!ti
dende concl-u.s·ie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 5 Januari 1953 

I\IIIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - BEKLAAGDE Ull'SLUITEND 
i•ERYOLGD WEGENS ONGEOORLOOFDE RAPPING 

VAN BO~ffiN IN EEN ONDER BEHEER GESTELD 
BOS. - \TRIJSPRAAK. - VOORZIENING DOOR 

HET OPENBAAR MINISTEB.IE. - J\IIIDDEL AFGE
LEID UI'l' DE SOHENDING VAN DE WETSBEPA
LING WAARDOOR HET WEGHALEN VAN HOUT 
STRAFBAAH WORD'£ GESTELD. - WETSBEPA
LINGEN WELKE VREEJ.ID ZIJN AAN DE BESTRE
DE'I' BESLISSING. - 0NONTVANKELIJK MID

DEL. 

W anneer een belclaagde d'ie ttitslttitend 
ttit hoofrle van ongeoorloofde lcapp·in{t 
van bomen 'in een onder beheer gesteld 
bos werd vePuolgd, van cleze telastlert
ging m··ij,qesprolcen werd; is het m'iddel 
door het openbaa·r min·iste'l'ie tot sta
vin,q zijner voat·z,iening aan,qevoe1·d en 
afgeleid wit de schending van de wets
bepaling waardoor het weghalen van 
hattt strafbaar woTdt _qesteld niet ont-
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vanleelijk, doonlM het de schend·ing 
ener (T,an de best1·eden beslissfng m·eem
de wetsbepaling inmept (1). (Boswetb., 
nrt. 160 en 161.) 

(PROCUREUR DES KONINGS 'l'E VERVIERS 
'l'. LEMAI'l'RE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het llestreden 
vonnis, op 3 Juli 1952 in hoger beroen 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Verviers; 

Over het enig middel : schending van 
d'" artikelen 15±, 157, 161 en 162 van de 
wet van 19 December 1854, .het Boswet
boek inhouclende, doorclat cle rechter 
over de groncl de vrijspraak van de be
klaagcle Joseph Lemaitre rechtvaardigt 
door. de reclen clat het niet bewezen is 
clat hij aan het afkappen van de « Dou
g"lasbomen >> of aan het weghalen er van 
zou cleelgenomen hebben vermits ·hij deze 
verrichting· niet heeft bijgewooml, het
geen erop neerkomt te zeggen dat het 
onenbaar ministerie, om in zuke het uit
spreken van een veroordeling te beko
men, had dienen te bewi;izen dat het weg
halen was gescllied toen het afhakken 
nlaats had en dat de beklaagcle deze ver
richting zou bijgewoond hebben, voor
waarclen welke de wetsbepalingen waar
van de schencling wordt ingeroepen niet 
vereisen : 

Overwegende dat ann verweerder werd 
ten laste gelegd te Jalhay, op 24 Fellruari 
1952, met behulp van een zaag zes « Dou
glasbomen >> minder clan twee decimeter 
omtrek metende op de stronk, en takken 
van vijf andere door 's mensen hand ge
plante « Douglasbomen >> te hebben afge
zaagd, al het afgezaagcle hout een vracht 
voor een voorgespannen dier vertegen
woorcligencle; 

Overwegende dat deze telastlegging in 
de loop cler reclltspleging geen wijziging 
onderging en dat het openbaar ministe
rie op grondslag er van de veroordeling 
vordercle van de beklaagde Lemaitre, die 
vrijgesproken werd; 

Overwegende dat het middel integen
deel op artikel 161 van het Boswetboek 
is g·egroncl, in zover het weghalen van 
hout daarbij strafbaar wordt gesteld, als
ook op artikel 160 van hetzelfde Wet
boek; 

Dat, deze bepalingen vreemcl zijnde 
aan de bestreden beslissing, het middel 
niet ontvankelijk is; 

En overwegende dat de substantH\le of 

(1) Zie verbr., 7 Mei 1951 (A1·r. Ve,-b,·., 
1951, blz. 510; Bull. en PASIC., 1951, I, 599). 
· (2) Verbr. 3 Februari 1936 (Bull. en PASIC., 

1936, I, 142); verbr. Fr., 15 Mei 1931 (Sirey, 

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

Om clie redenen, verwernt de voorzie
ning; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

5 Januari 1953. - 2e kamer. - Voor
zittM, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggeveT, H. Demoulin. - Gelijlel!ti
denlle conclusie, H. Raoul Hay'oit de 
TerP1.icourt, eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 5 Januari 1953 

1° OPLICHTING. - LEUGENAOH'l'lGE BE
WERJNG BIJ GESCHRIF'l'. - VOLS'l'AA'l' NIE'l' 
OM DE BEDRIEGLJ.TKE HANDELING UI'l' 'l'E MA
KEN WELKE DOOR HE'l' AR'l'IKEL 496 VAN 
HE'J' S'L'RAFWE'l'BOEK VOOHZIEN IS. 

2° OPLICHTING. - AANWENDING vAN BE
DRIEGLIJKE HANDELINGEN. - BEGRIP. 

1 o Zelfs wannee1· zi:i bij geschrift ge
sch·iellt, maakt een le!.tgenctchti.rJe bewe
dny op z·ich zelve geen bell1·ieglijke 
han~3eling ·nit nanr de zfn Vltn het arti
lcel 496 vcm het St·mfwetboelc (2). 

2° Dorw het aanwenclen van beclriegUjke 
hnnrlelingen wm·rlt lloo1' het aTtUcel 496 
vcm het St·rafwetboelc het gebrnilc van 
lcnipe1·ijen, arglistighellen of opschilc
li?ing belloelcl (3). 

(CORRADO, 'l'. JlELGISCHE S'l'AA'l'.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 .Juli 1952 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat aanlegger, wegens op
licllting en wegens inbreuk op artikel 1 
van het koninklijk besluit van R1 Mei 1933 
betreffencle de verklaringen te doen in 
verband met de toelagen van elke partij 
cUe ten laste van de Staat zijn, door het 
bestreden arrest is veroordeeld geweest 
tot een enige straf namelijk een ge
vangenisstraf van een jaar, een geld
boete van 100 frank, de ontzetting gedu
rencle tien j aar van de rechten opge
somd in het 1 o, 3°, 4°, 5° en 6° van arti
kel 31 van het Strafwetboek en van alle 
ann de hoedanigheicl van verzetsman ver
bonden rechten vervallen is verklaard ge
weest; 

Overwegemle dat dit dispositief enkel 

1932, 1, 3!!8); verg. verbr., 26 Mei 1936 (Rev. 
de dr. penal et de c>·iminologie, 1936, blz. 678). 

(3) Verbr., 5 Maart 1951 (An·. JTe,-b,·., 1951, 
blz. 480; B"ll. en PASIC., 1951, I, 451); verbr., 
Fr., 19 Juni 1936 (Sirey, 1937, I, 203). 
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wettelijk is indien de veroordeling we
gens oplichting overeenlwmstig de wet 
is; 

Over het derde middel : schending van 
de artikelen 496 van het Strafwetboek, 1 
en 3 van het koninklijk besluit van 
31 :Maart. 1933, genomen ter uitvoering, 
van de wet van 17 Mei 1933 en 97 van de 
Grondwet, eerste onderdeel, doordat het 
bestreden arrest verklaart dat het bewe
zen is dat aanlegger « ingevolge ZIJn 
valse of onvolledige verklaringen een 
subsidie, vergoeding of toelage heeft ont
vangen waarop hij geen recht had, waar
door hij met de straffen bepaald bi.i arti
kel 496 van het Strafwetboek strafbaar 
wordt Jl, dan wanneer artikel 496 van het 
Strafwetboek het aanwenclen vereist 
van « bedrieglijke handelingen ll, waar
van het bestaan door aanlegger wenl ont
kend, en niet door het Hof wordt vast
gesteld, terwi.il leugenachtige beweringen, 
zelfs llij geschrift, zulke llanclelingen 
niet uitmaken : 

Overwegende dat het arrest, om aan
Ieggers veroorcleling wegens de telastleg
ging van oplichting als zijnde een bedrieg
lijke hancleling te rechtvaarcligen en
kel wijst op de door aanlegger schrifte
lijk afgelegde leugenachtige verklaring 
over de. omstandigheclen waarin hi.i in 
September 1914 zou gewoncl geweest zi.in; 

01•erwegende clat een Ieugenachtige be
wering van clegene die zich fondsen of 
waarclepapieren cloet afgeven, ook al is 
zi.i schrifteli.ik geschiecl, op zich zelve 
geen hancleling uitmaakt naar de zin "\•an 
cleze term in artikel 496 van het Straf
wetboek; 

Dat het in clit artikel bedoelde aan
wenden van hanclelingen bestaat in het 
toevlucht nemen tot kuiperij, tot arglis
tigheclen of tot enige gemaaktheid; 

Dat het micldel mitsdien gegrond is; 
En overwegende dat de verbreking van 

de beslissing over de publieke vordering 
de verbreking van de beslissing over de 
vordering der burgerlijke parti.i met zich 
brengt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt clat onderhavig ar
rest zal worden overgescllreven in de re
gisters van llet Hof van beroep te Brus
sel en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigde be
slissing; veroorcleelt de Staat, burger
lijke partij, tot de kosten; verwijst de 
zaak naar llet Hof van beroep te Luik. 

5 Januari 1953. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzittei·. - Ver
slaggever, H. De Bersaques. - Gelijlclui
dende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
Pleite1·s, HH. della Faille d'Huysse en 
Van Leynseele. 

2" KAMER. - 5 Januari 1953 

VERKEER. - RANGORDE DER WEGEN. 
SECUNDAIRE AARD VAN EEN OPENBARE WEG. 
- HIERUI'l' AFHELEID DAT DE AARD VAN DE 
WEG ONZEKER IS. - 0NWE'f'l'IGHEID. 

De rechte1· ve1·nwg de secundai1·e awrd 
van een open/Jare weg niet afleiden uit 
het on/Jestaan van een zelcer element 
hetwellc toelaten zon de.<~e weg als 
hoofdweg of nls imnwr secun!lai1· te be
schouwen. 

(BARTELS, T. KOTT!lEN.) 

ARRES1\ 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 .Juli 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Reclltbank 
te V erviers; 

Over het tweede middel : scllending 
van de artikelen 2, 418, 420 van het Straf
wetboek, 51, 54, 55 van llet Algemeen 
Reglement op llet verkeer, 97 van de 
Gronclwet, doordat llet bestreclen vonnis 
aan aanlegger de verantwoordelijkheid 
voor het ongeval toerekent en beslist 
dat de ter plaats van het ongeval 
toepasselijke regel die is van artikel 55 
van de Wegcocle, nameli.ik de voorrang 
van de van rechts komencle weggebrui
ker, omclat, daar de door verweerster 
Esser gevolgde weg een secundaire 
weg was, « uit de gegevens der zaak 
geenszins blijkt dat de weg waarop Bar
tels reed vercler dan de aansluiting 
loopt ll, dat (( integendeel uit het door de 
Rijkswacht opgemaakte plan wei schijnt 
te blijken ll dat hi.i niet verder zou !o
pen; dat de opgerezen betwistingen «on
miskenbaar aantonen dat Bartels met ze
kerheid geen enkele voorrang genoot >l, 
clan wanueer de recllter om de voorrang 
van de van rechts komende weggebruiker 
te kunnen toepassen er toe gehouclen 
was, na te hebben vastgesteld clat de 
door Mevrouw Esser gevolgde weg een 
secundaire weg was, positief vast te stel
Ien dat de door Bartels gevolgde weg 
eveneens secundair was, en dan wanneer 
de rechter verplicht was te beslissen over 
de hem uitdrukkelijk gestelde vraag 
of de door Bartels gevolgde weg het 
karakter van een lloofdweg clan wei van 
een secundaire weg had, en, ingeval 
clienaangaande enige twijfel bestond wel
ke llij niet vermocht te beslechten, deze 
twijfel ten gunste van de· beklaagde te 
interpreteren en hem vrij te spreken : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat een cler 011enbare wegen op 
welker aansluiting de nanrijding tussen 
beide autovoertuigen zich heeft voorge
daan een secunclaire weg is en, wat de 
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andere openl;>are weg betreft, erop wijst 
« dat uit de gegevens der zaak geenszins 
blijkt ll dat hij « verder dan de aanslui
ting zou doorlopen ll, en voorts nader be
paalt dat de gebruiker van deze weg 
« met zekerheid geen enkele voorrang ge
noot)); 

Dat het uit deze vaststellingen afieidt 
dat het verkeer van bewuste voertuigen 
op de aansluiting beheerst was door de 
in artikel 55 van de Wegcode vervatte 
regel, welke bepaalt dat de van rechts 
komende weggellruiker, in zake de me
debeklaagde van aanlegger, de verkeers~ 
voorrang geniet; 

Overwegende dat de toepassing van 
deze regel welke de verplichtingen der 
bestuurders jegens elkaar bepaalt, ener
zijds tot de veroordeling van aanlegger 
aanleiding heeft gegeven en, anderzijds 
de vrijsvraak van de medebeklaagde 
Catherine Esser, echtgenote van Joseph 
Corman, gerechtvaardigd heeft; 

Overwegende dat de rechter onzeker 
heeft gelaten of hij, om voormeld arti
kel 55 toe te passen, op het secundair 
karakter van de twee in aanmerking ge
nomen wegen gesteund heeft, waar hi.i 
feitelijk vaststelt dat evenals de eerste, 
de tweede weg niet verder loopt dan de 
aansluiting, dan wel of hij, bij ontsten
tenis van enig zeker feitelijk element om 
de tweede weg hetzij als een hoofdweg, 
hetzij als een immer secundaire weg te 
lleschouwen, naar recht heeft beslist dat 
artikel 55 in laatstvermelde onderstelling 
toepasselijk blijft; 

Overwegende clat de onzekerheid der 
motieven het Hof in de onmogelijkheid 
stelt om zijn toezicht nit te oefenen over 
de wettelijkheid van de beslissingen ge
wezen zo over de tegen aanlegger inge
stelde publieke vordering als over de 
burgerlijke vorderingen, naardien de in 
hoofcle van aanleg·ger vastgestelde iri
llreuk op tle Wegcode het gebrek aan 
vooruitzicht of aan voorzorg uitmaa].l:t, 
element van het misdrijf van het onvrij
willig toebrengeri van verwondingen, als
mede de font waardoor de schade is ont
staan waarvan herstel door aanlegger 
wordt geeist, terwijl de vrijspraak van 
de meclebeklaagde de onbevoegdheid der 
rechtbank met zich brengt om over de 
door aanlegger ingestelde burgerlijke 
vordering uitspraak te doen; 

Om die redenen, ver breekt het bestre
den vonnis, behalve voor zoveel daarbij 
Catherine Esser, echtgenote van Joseph 
Corman, wordt vrijgesproken, en uitspraak 
wordt g:edaan over de burgerlijke verde
ring door Englebert Kottgen tegen deze 
beklaagde en tegen de burgerlijk verant
woordelijke partij, Joseph Corman, in
gestelcl, verwerpt de voorziening in zo
ver zij tegen de over deze publieke vor
dering gewezen beslissing is gericht; lle-

veelt dat onderhavig arrest zal worden 
overgeschreven in de registers van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Verviers 
en dat melding er van zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeelteli.ik ver
nietigde beslissing; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Correctionele Recht
bank te Luik; veroordeelt verweerders 
Englebert Kottgen en Joseph Corman elk 
tot twee vijfden der kosten; veroortleelt 
Esser tot een vijfde der kosten. 

5 Januari 1953. - 2e kamer. - Voo'r
zUte'r, H. Giroul, raadsheer waarnemend: 
voorzitter. - Verslaggever, H. van Beirs. 

GeUjklnitlende conclu.sie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. Pleitet·, H. della Faille 
d'Huysse. 

2e KAMER. - 5 Janmi;ri 1953 

1" VERJAIUNG VAN DE PUBLIEKE 
VORDERING. - STUITING. - DAAD VAN 
ONDERZOEK. - BEliR!P. 

2" VEHJARING VAN DE PUBLIEKE 
VORDERING. - STUI'l'ING. - DAAD VAN 
ONDERZOEK. - TJITWERKING TEN AANZIEN 
VAN AL WIE IN DE UI'l' EENZELFDE FElT ON'f
S'l'ANE VOTIDERING IS BE'l'ROKKEN. 

1 o Een lcantteh,ening door een onde'J'"
.zoel"s1·echte1· aan een ojficier de'r qe-
1·echtelijlce poUUe a[geleve1·d en welke 
opamcht tot onde1·zoelc bevat met het 
OO[J 01J het in.zamelen van de bewij~en 
van een besta.nclcleel van een mis.dri.jf, 
is een daad van onderzoelc na.ar de zin 
vwn cle ad"ilve/.en 21, 22 en 26 van de 
wet vcm 17 April 1878 en lean de1·halve 
de verjaTing ·vnn de p·nbUelce vorden:ng 
st'lliten (1). 

2° De stuitingsrla.den van de ve'rja;rinrf 
de·r tmblielce vo1·derin,q hebben, wat 1Je
t1"ett de feiten waa1·op zij toepnsselijk 
zijn, u.itwerkin,q ten aanzien van al wie 
in rZe u'it lleze feiten ontstane vo1·dering 
1Jet1"olcken zi.}n, al waren op de dag de·r 
stu:iUngsdaarl enlcele dade1·s onbe
kencl (2). 

(HOMBERGEN.) 

ARREST. 

HE'J' HOW; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 Juli 1952 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

(1) Verhr., 11 Maart 1940 (Bull. en PASIC., 

1940, I, 85) en 27 Fehruari 1950 (Arr. Verbr., 
1950, hlz. 427; B1dl. en PASIC., 1950, I, 451). 

(2) Verhr., 12 Juni 1950 (Arr. Yerb1·., 1950, 
hlz. 624; Bull. en PASIC., 1950, I, 706). 



- - -r~-_;_ 

-263 

Over het eerste middel : afgeleid uit 
het feit dat, doordat de apostil van 
13 Juli 1949 door de onderzoeksrechter 
ten einde nasporingen werd afgeleverd, 
zij geen verjaringstuitende daad uit
maakt: 

Overwegende dat de onderzoeksrechter 
Grenez, belast met het onderzoek nopens 
inbreuken op de besluitwet van 6 October 
1944 betreffende de telling van de Bel
gische en de vre.emde effecten, bij apos
til van 13 Juli 1949 de hoofdcommissaris 
ter gerechtelijke delegaties gelast heeft 
een onderzoek in te stellen ten einde de 
persoon te vereenzelvigen die acht schat
tingscertificaten van 1944 onder zich had; 
dat zodanig bevel tot nasporingen, aan 
een officier van gerechtelijke politie ge
geven door een onderzoeksrechter, het
welk ten doel heeft de bewijzen van een 
inbreuk te verzamelen, volgens cle arti
kelen 21, 22 en 26 van de wet van 
17 April 1878, een de verjaring van de pu
blieke vordering stuitende daad nit
maakt; 

Dat het middel naar recht faalt; 
· Ov~r het tweede middel, afgeleid hier

uit dat, aangezien de apostil van 13 Juli 
1949 op de beschuldigde Rene De Longree 
betrekking heeft, hij de verjaring niet 
kan · stuiten wat aanlegger betreft om de 
reden dat op de datum van de apostil 
nog geen vervolging tegen laatstgenoemde 
was ingespannen en dat er geen samen
hang is tussen de aan De Longree ver
weten en de · ten laste van aanlegger als 
bewezeri aangenomen feiten : 

Overwegende, enerzijds, dat de daden 
welke de publieke verjaring stuiten, wat 
de feiten aangaat waarop zij betrekking 
hebben, uitwerking hebben, ten aan
zien van eenieder die in de door deze 
feiten ontstane vordering betrokken zijn, 
ook al zijn sommige daders nog onbe
kend; 

Overwegende, anderzijds, dat de in de 
apostil van 13 Juli 1949 aangeduide 
schatkistcertificaten, welke door middel 
van hun munmers nader zijn bepaald, 
elffecten zijn wegens welker overdracht 
aanlegger is veroordeeld geweest; 

Dat mitsdien het eerste onderdeel van 
het middel naar recht en het tweede on
derdeel in feite niet opgaat; 

Over het derde middel, afgeleid hier
uit dat, !1et aankopen van de effecten 
niterlijk op 17 Augustus 1945 geschied 
zijnde, de verjaring in elk geval op 
17 Augustus 1945 en gevolglijk ten dage 
van het bestreden arrest van 7 Juli 1952 
bereikt was; 

(1) Verbr., 25 Februari 1946 (Arr. Yei·br., 
1946, biz. 78; B1tll. en PASIC., 1946, I, 82, 
evenals de nota's 1 en 2), 23 Juni 1952 {A17'. 
Ye•·b1·., 1952, biz. 606; Bull. en PASIC., 1952, 

Overwegende dat het door het bestre
den arrest ten laste van aanlegger als 
bewezen aangenomen feit niet is het 
aankopen van effecten in 1945, doch het 
weder overlaten van schatkistcertificaten 
aan Rene De Longree, met schending 
van artikel 14 van de besluitwet van 
6 October 1944; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegenqe, voor het overige, dat 
de substantii~le of op straf van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en dat de uitgesproken 
veroordelingen wettelijk zijn; 

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

5 Januari 1953. - 2" kamer. - Voor
zitte·r en verslag,qever, H. Giroul, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
lu.idende oonolnsie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. -
Pleite1·, H. Decraemer (van het Hof van 
l1eroep te Brussel). 

2e KAMER. - 5 Januari 1953 

REOHTBANKEN. STRAFZAKEN. 
RECH'l'ER. IN HOGER BEROEP DE BEKLAAGDE 
VEROORDELEND WEGENS EEN ANDER J\HSDRIJF, 
DAN DIT WAAROVER DE HECHTER IN EERSTE 
AANLEG UI'l'SPRAAK HAD GEDAAN. - GEEN 
VASTS'l'ELLING DAT RET ALDUS AANGENOMEN 
FElT DIT IS WAAROP DE VERVOLGING WAS 
GES'l'EUND. - 0NWE'l'TIGE YEROORDELING. -
VERWEER VAN DE BEKLAAODE IN AANLEG VAN 
HOGER BEROEP 'l'EGEN DE NlEUWE BE'l'ICH
TING. - ZONDER UI'l'WERKING. 

Is onwett-ig de besliss·in,q waa1·bij de be
lclaagde wegens inbreu.Jc op a1·tilcf}_l 42 
van de TVegcode door de rechter in ho
IJ01' bemep ·ve'I'Oonleeld werd te·rwijl 
hij ·in eerste aanle,q slechts ·uit hoofde 
van inbre7tlc op m·tilcel .55 van dezeljde 
Code was vervolgd en ve·roo1'deeld go
weest, zonder dat vastgesteld werd dat 
het aldu.s aangenomen feit hetzelfde 
was als dit waa1·op de vervolging was 
gesteund of beg1·epen was in de fe'iten 
waa.rop zij was gegrond; deze onwet
t-igheid lean niet gedekt worden door 
het in hoger beroep doo1· de belclaagde 
tegen deze n'ienwe telastleg,qing voorge
steld verwee1· (1). 

I, 690), 20 October en 17 November 1952 (Arr. 
YerbT., 1952, biz. 73 en 151; Bull. en PAsrc ... 
1953, I, 79 en 166). 
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(FORBAT, T. DE?NOP.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 Juli 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel; 

qver het enig middel : schending van 
artlkel 97 van de Grondwet, van de arti
kelen 145 en 147 van het Wetboek van 
strafvordering, doordat het bestreden 
vonnis zijn beslissing op artikel 42 van 
het koninklijk besluit van 1 Februari 
1934 steunt dan wanneer aanlegger op 
grond van inbreuk op artikel 55 van be
doeld besluit v66r de Rechtbank van po
litie te Brussel was gedagvaard geweest 
en uit dien hoofde een veroordeling had 
opgelopen, doordat hij, toen hij van de
zelve in hoger beroep was gekomen, uit
genodigd werd zijn verweer ten opzichte 
van de telastlegging van inbreuk op arti
kel 42 voor te dragen, dan wanneer de 
rechter in hoger beroep van deze telast
legging enkel vermocht kennis te nemen 
indien de feiten van de nieuwe omschrij
ving in het bij de dagvaarding ten laste 
gelegde begrepen waren, tenzij aanleg
ger vrijwillig zou zijn verschenen en erin 
zou hebben toegestemd op grond van 
de nieuwe telastlegging te worden be
recht, dan wanneer noch het bestreden 
vonnis, noch de andere stukken van de 
rechtspleging het bewijs leveren dat 
zulks zou geschied zijn en derhalve de 
rechter over de grond het dispositief niet 
wettelijk gerechtvaardigd heeft : 

Overwegende dat aanlegger, gedag
vaard v66r de rechter van politie te 
Brussel om, te .Anderlecht, op 23 Septem
ber 1951, met overtreding van artikel 55 
van het Algemeen Reglement op het ver
keer, een splitsing, aansluiting of krui
sing naclerend, bij samentrefl:ing van 
hoofdwegen alsmede, buiten de gevallen 
waarin verkeersvoorrang geldt, verzuimd 
te hebben zich ten opzichte van degene 
die van rechts kwam als de weggebrui
ker van de secundaire weg te getlragen; 
dat hi.i op grond van deze wetsbepaling 
veroordeeld werd; 

Overwegende dat, op het door hem in
gestelde hoger beroep, de Correctionele 
Rechtbank te Brussel hem van de door 
de eerste rechter als bewezen aangenomen 
telastlegging vrijsprak en, na in haar 
beslissing er op te hebben gewezen dat 
« appellant ter terechtzitting zijn ver
weer ten aanzien van de in dezer voege 
omschreven feiten voorgedragen heeft )), 
hem uit hoofcle van inbreuk op artikel 42 
heeft veroordeeld, wijl hij, ter plaat
se en ten dage als opgegeven in het be
roepen vonnis, verzuimd heeft voortdu
rend van zijn snelheid meester te blijven 
en deze derwijze te regelen dat hij v66r 

zich een voldoende vnJe ruimte behield 
om voor een hindernis zijn voertuig tot 
stilstand te kunnen brengen; 

Overwegende dat, al wijst het bestre
den vonnis er op dat aanlegger zijn ver
weer tegen de bewezen verklaarde inbreuk 
heeft voorgedragen, er noch door het 
vonnis noch door enig stuk der rechtsple
ging wordt vastgesteld dat het feit het
welk voormelrle inbreuk uitmaakt het
z~lfde zijn zou. als dat van de telastleg
gmg hetwelk m de dagvaarding wortlt 
opgegeven, of onder de feiten van deze 
telastlegging zou begrepen zijn; 

Overwegende dat door in dusdanige 
omstandigheden aanlegger te veroordelen 
op grond van artikel 42 van de Wegcode 
de bestreden beslissing de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen heeft geschon
den; 

Dat het middel gegrond is; 
En overwegende dat de verbreking van 

de over de publieke vordering gewezen 
beslissing de verbreking met zich brengt 
van de over de vordering der burgerlijke 
partij gewezen beslissing; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, behalve voor zoveel het aan
legger van de telastlegging van inbreuk 
op artikel 55 van de Wegcode vrijspreekt; 
beveelt dat onderhavig arrest zal wor
den overgeschreven in de registers van 
de Correctionele Rechtbank te Brussel 0n 
dat melcling er van zal gemaakt worden 
op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; veroordeelt de bur
gerlijke partij tot de kosten; verwijst lle 
aldus beperkte zaak naar de Correctio
nele Rechtbank te Nijvel, uitspraal;: 
doende in hoger beroep. 

5 Januari 1953. - 2e kamer. - Voor·
zittet·, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slagrtever·, H. Demoulin. - Gelijkl·u'i
dende concl'Usie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. -
Pleitm·. H. Mahieu (van het. Hof van be
roep te Brussel). 

2" KAMER. - 5 Januari 1953 

l 0 VERKEER. - 0NYOORZIENBARE HINDER
NIB. - BEOORDELING DOOR DE RECHTER 
OVER DE GROND. 

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
'l'EN OVEREENKOMST). ~ STRAFZA
KEN. - BURGERLIJKE VORDERING. - RA
:WIING (( EX AEQUO E'l' BONO )) DER GELEDEN 
SCHADE. 

1° Het behoort nan de rechtet· over de 
grand in feite te oordelen of een doot· 
de bestmwdet· van een voet'tttig op de 
openbare weg aanrtet·eden hindernis, 
een onvoorzienbrwe h'indernis is en det·-
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halve een geval van overmacht 7tit
maalvt waardoo1· deze best7t7trder van 
aUe schu.Zd ontlast wordt (1). (Weg
code, art. 42.) 

2° 117annee-r hij het onbestaan vaststeU 
van na·uwlce·urige elementen tot raming 
der zelcere door een ongeoot·Zoofde daad 
berolvlcende sohade en wanneer hem 
door geen enlcele der partijen een IJe
paalde 1·amings~vijze wordt voorgesteld, 
mag de rechte1·, zonder daat·toe gehou
den te zijn tot staving z·ijner beslissing 
ande1·e redenen te ,qeven, de schade ex 
aequo et bono schatten (2) ; de lo7ttet·e 
venvij.zing dooT een der partijen naat· 
« de gewone rechtspraalc ll maalct geen 
·voorstel van een bepaalde t·amingswijze 
nit. 

(BERGER, 1'. DEPREZ.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestredeu 
arrest, op 10 Juli 1952 uoor het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

I. Voor zoveel de voorzieningen gericbt 
zijn tegen de over de vordering van het 
ovenbaar ministerie gewezen beslissing : 

Over het enig middel : scbending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest het verweer niet beant
woordt hetwelk door aanleggers regel
matig bij conclusies werd voorgedrageu 
en luidde << dat het niet is bewezen dat 
bij (de beklaagde) er zich niet van beeft 
vergewist dat geen andere weggebruiker 
op cle boofdweg naderde ll, en doordat bet 
mitsdien niet met redenen is omkleed 
zoals bij de ·wet vereist wordt; · 

Overwegende dat bet arrest er op wijst 
dat het slacbtoffer de beklaagde heeft 
opgemerkt toen bij een secundaire weg 
kwam uitgereden, en dat beklaagde ver
traagd heeft << alsof hij hem de doorgang 
vrij won Iaten Jl, en op het laatste ogen
blik opnieuw vooruit is gereuen; 

Overwegende dat het arrest-aldus vast
stelt dat eerste aanlegger en het slacht
offer elkander zien konden en daardoor 
de aanvoering van het middel tegen
spreekt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende, Wtlt eerste aanlegger 
betreft, dat de substantiele of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men werden nageleefd en dat de beslis
sing overeenkomstig de wet is; 

(1) Verbr., 3 December 1951 (Arr. Verb1·., 
1951, biz. 156; Bull. en Pisrc., 1952, I, 174, 
en de nota); 6 October 1952 (A17'. Ferbr., 
1953, biz. 33; Bull. en PASIC., 1953, I, 35). 

(2) Verbr., 15 Mei 1950 (An·. Ve,·br., 1950, 

II. Voor zoveel de voorzieningen ge
richt zijn tegen de over de vordering der 
burgerlijke · partijen gewezen beslissing : 

A. Over de vordering van de burger
lijke partij Victor Bouton : 
· Overwegende dat aanleggers, bij ter 

griffie van het Hof op 27 September 1952 
ontvangen verklaring, van hun voorzie
ning tegen het bestreden arrest afstand 
gedaan hebben, in zover uail!'bij over de 
eis van voornoemde burgerlijke partij 
uitspraak gedaan werd; 

B. Over de burgerlijke vordering van 
de andere verweerders : 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, doordat eerste onderdeel, het ar
rest beslist dat << stellig ten onrechte he
klaagde aan zijn ongelukkig slachtoffer 
de allerlaatste manumvre verwijt welke 
het heeft verricht toen het poogde aan de 
gevolgen van zijn zware fouten te ont
snappen ll, dan wanneer aanleggers bij 
hun conclusies in hoger beroep aan het 
slachtoffer hadden verweten niet aileen 
dat het verzuhnd had bij het naderen 
van een splitsing uiterst rechts te houden 
(dit zijn namelijk de allerlaatste manreu
vres welke het arrest bedoelt), doch ook 
zijn snelheid niet derwijze geregeld te 
hebben dat het v66r een hindernis kon 
stil houden, waaruit volgt dat het arrest 
het aan deze conclusies te hechten geloof 
heeft geschonden, tweede onderdeel, het 
arrest geen antwoord verstrekt op het 
bij conclusies door aanleggers voorgedra
gen verweer hetwelk berustte op het feit 
dat het slachtoffer zijn snelheid niet der
wijze heeft geregeld dat het v66r een 
hindernis kori stil houden : 

Over beide onderdelen van het middel : 
Overwegende dat het arrest vaststelt 

dat eerste aanlegger die de secundaire 
weg kwam uitgereden al vertragende als
of hij de doorgang voor Vandenberghe 
vrij won Iaten, op het laatste ogenblik 
weder aan het vooruitrijden is gegaan 
om vervolgens zijn voertuig << helemaal 
dwars over de hoofdweg tot stilstand te 
brengen, zodoende gans de rijstrook in
nemende welke het slachtoffer, aan het
well' verkeersvoorrang verschuldigd was, 
zou kunnen benut hebben, en de ontwij
kingsmanreuvre vruchteloos makende 
waartoe het zijn toevlucht !lad genomen 
ten gevolge van beklaagdes eerste font l>; 

Overwegende dat !let bestreden arrest 
door deze vaststellingen en overwegingen 

biz. 584; Bull. en PAsrc., 1950, I, 652, en 
nota 2); raadpl. oak verbr., 16 Mei 1952 (Arr. 
JTe,·br ... 1953, biz. 517; Bull. en PAsrc., 1952, 
I, 596). 
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aangenomen heeft dat het tot stilstan<l 
brengen van het voertuig van de beklaag
de op « de rijstrook ll van de hoofdweg 
een onvoorzienbare hindernis voor Van
denberghe had uitgemaakt en juist in 
dezer voege het nit een overtreding door 
Vandenberghe van artikel 42 van de Weg
code afgeleide verweermiddel heeft on
derzocht en verworpen; 

Dat geen der on<lerdelen van hct mid
del kan aangenomen worden; 

Over het tweede en het derde mid
del, het tweede : f>Chemling van arti
kel 97 van de Grondwet, <loordat het be
streden arrest geen gepast antwoord ver
strekt op de opgeworpen betwisting met 
betrekking tot de omvang van de door 
de kinderen van het slachtoft'er . onder
gane zedelijke schade en gegrond hierop 
dat de door de eerste rechter toegekemle 
som « de normen van de gewone recht
spraak te boven ging· ll, rekening houdend 
onder meer met de jeugdige leeftijd van 
de kinderen van het slachtotl'er, waar
door de smart welke hen bij de dood 
huns vaclcrs trof << mimler gevoelig werd 
gemaakt ll, het clerde, schending van arti
kcl 97 van de Grondwet, cloordat het be
streden arrest de door aanleggers geno
men conclusies niet gepast beantwoordt 
waarbij deze staamle hidden dat, tot 
taming van de door de ouders van het 
slachtoffer geleclen zedelijke schade, << re
kening ermede client te worden gehouden 
dat het slachtoffer gehuwd was, een 
eigen haard had gesticht en niet meer 
onder het dak van zijn ouders woonde ll: 

Overwegende dat aanleggers deden gel
den, aan de ene zijde, dat de kinderen 
van het slachtoft'er, 5 en 2 jaar owl, 
slechts door een wegens hun leeftijd 
veel minder gevoelige smart werclen ge
troffen en dat de door de eerste rechter 
toegekende vergoeding de normen van de 
gewone recht.,;praak te boven ging, en, 
aan de anclere zijde, dat, wat de ouders 
van het slachtoffer aangaat, rekening er
mede cliende te worden gehouden clat het 
gelmwd was, een eigen haarcl had gesticht 
en uiet meer onder het dak van zijn on
ders wooncle; 
On~rwegende clat aanleggers ertoe con

cludeerclen dat de bi.i het vonnis toege-· 
kende vergoedingen zouden vermindercl 
en << ex aeq1to et bono volg·ens cle nonnen 
van de gewone rechtspraak vastgestelcl 
worden ll ; 

Overwegende dat, vermits aanleggers 
geen nauwkeurige ramingswijze van de 
zedelijke schade voorgestelcl hebben, het 
arrest hun conclusies heeft kunnen af
wijzen op groncl van de enkele overwe
ging clat de eerste rechter dienaangaande 
op gepaste wijze uitspraak heeft gedaan; 

Waaruit volgt dat de midclelen niet 
kunnen aangenomen worden; 

Om die redenen, decreteert cle afstand 

van de voorzieningen voor zoveel zij te
gen de over de vordering van de burger
lijke partij Victor Bouton gewezen he
slissing gericht werden; verwerpt de 
voorzieningen voor l1et overige; veroor
deelt aanlegger tot de kosten. 

5 Januari 1953. - 26 kamer. - Yoor
zUter, H. Wouters, voorzitter. - Ye-r
slaggever, H. Bareel. - ·Gelijlcluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Van Ryn en Demeur. 

2" KAMER. - 5 Januari 1953 

VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
0P EEN MISDRIJF GEGRONDE VORDERING. -
DADER VAN HET MISDRI.JF BEWEHEND DAT DE 
SCHADE AAN ENE FOUT VAN DE AANVRAGER 
DER SCHADEI'ERGOEDING 'l'E . WIJTEN IS. -
VAS'l'S'l'ELLING DOOR DE REOHTER DA'l' DEZE 
FOU'f ZONDER OORZAKELIJK VERBAND IS MET 
DE SCHADE. - PASSEND ANTWOORD. 

vVannee·r de dader van een m-isd·rijf 
tegen de burgedi,ike vo1·de1·ing tot 
schadeloosstelling wellce tegen hem 
wonlt gericht opwe·rpt dat ene fo~tt van 
tle aanVT!LffWI' rler schruZe1;errJoiicz.ing de 
oorzanlc de·r 1Jc1vee1·de schade is, wordt 
op 1U.t ve·rweer een passend antWOL'rd· 
•verstrekt door het vonn·is dat vast
stelt dat voonnelcle to·u.t zoncler oo·ma
lcelifk ve1·1Jancl met de schacle is. 

(DE OOOMAN, T. PEHSONENYENNOOTSCHAP MET 
BEPERK'l'E i\ANSPHAKJi~LJ,JKH1nD VAN LIEU E~ 
ZOON.) 

ARllES'f. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 Juli 19[)2 in hoger beroep 
gewezen door cle Correctionele Recllt
bank te Brussel; 

I. Over de voorziening van De Cooman, 
beklaagde : 

Over het enig micldel : schending van 
artikel 97 van cle Grondwet, cloordat het 
bestreden arrest geen antwoord heeft 
verstrekt op de conclusies waarbij aan
legger cleed gelden « flat, in cle onderstel
ling dat een der te zijnen laste gelegde 
overtredingen mocht bewezen zijn, er 
nochtans geen verbanrl van oorzaak tot 
gevolg •tussen het <leze overtreding uit
makemle feit en !le door <le burgerlijke 
partij ondergane sellade zou bestaan >l : 

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

Overwegende dat, ook al ware het mid-
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del gegrond, het geen aanleiding zou kun
nen geven tot verbreking van de over de 

· pn blieke vordering gewezen beslissing; 
Dat het derhalve bij gebrek aan belang 

niet ontvankelijk is; 
Overwegende, voor het overige, dat de 

substantHlle of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtvormen werden na
geleefd en dat de beslissing wettelijk is; 

B. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de over de vordering der burger
lijke partij gewezen beslissing : 

Overwegende dat aanlegger in de door 
hem v66r de rechter over de grond geno
men conclusies aanvoerde dat de hem 
verweten inbreuk niet de oorzaak van 
de aanrijding was omdat de burgerlijke 
partij haar voertuig op de openbare weg 
!Jestuurde zonder rechts te honden en om
dat een bediende van aanlegster; aan 11e 
voertuigen andere dan dat van aanleg
ster teken zou gedaan hebben opdat zij 
zouden stilhouden om de doorgang voor 
laatstgenoemde vrij te laten : 

Overwegende dat het vonnis erop wijst, 
aan de ene zijde, dat de bediende van 
aanlegster geen !Jevoegdheid had om be
velen te geven aan de gebruikers van de 
openbare weg, en, aan de andere zijde, 
tla t cle uoor aanlegger begane inbreuk de 
enige oorzaak van de aanrijding is, aldus 
iedere oorzakelijke nitwerking ontzeg
gend aan lle faut welke aanlegger aan de 
burgerlijke partij toerekent; 

Dat dergelijke motieven een gepast . 
antwoord op de conclusie>; uitmaken en 
dat het middel in feite niet opgaat; 

II. Over de voorziening van de ven
nootschap Cantillana, bnrgerlijk verant
woordelijke partij; 

Overweg·ende dat nit geen stuk der 
rechtspleging blijkt dat aanlegster, btu
gerlijk verantwoordelijke partij, de voor
ziening zon betekend hebben aan de par
tijen waartegen zij is gericht; dat der
halve de voorziening niet ontvankelijk 
iS" 

Om <lie redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt aauleggers tot ue 
kosten. 

5 Januari 1953. - 2e kamer. - Voor
zitter en versla.Qgeve1·, H. Gironl, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
lnidende conclusie, H. Raoul Ha:voit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. -
Pleiter, H. Pinget (van de balie bij het 
Hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 5 Januari 1953 

lVIIDDEL]JN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - J\IIIDDEL HIERUI'l' AFGELEID 

DA'l' IlEKLAAGDE OMTREN'f DE AARD VAN DE 
DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER BEPAALDE '.rE-
LAS'l'LE3GING IS MISLEID GEWEEST • 
.M:IDDEL DA1' NIET VOOR DE EERSTE MAAL 
YOOR HE'l' HoF VERMAG TE WORDEN VOOR
GESTELD. 

Mag niet voor de eerste maal voor het 
Hot worden ingeroepen het middel dat 
hie1·u.it wordt afgeleid dat de belclaag
de, aanlegge1· in verbrelcing, in de loop 
van het voo1·bereillend onllenwelc om
t1·ent de hem toegerelcenlle telastleg
ging, misleill is geweest. 

(LEFRANQOIS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 October 1952 in eerste en 
laatste aanleg gewezen door het Hof van 
beroep te Luik; 

I. Over de voorziening van Marcel 
Lefranc,;ois : 

Over het eerste middel : schending 
van het geloof dat aan de akten client ge
hecht, eerste onderdeel, doordat het be
streden arrest tegen aanlegger laat gel
den dat hij gepoogd heeft een dubbelzin
riigheid te doen onstaan door v66r het 
Hof te beweren dat de door hem geplaat
ste stroppen enl;,el tot het vangen van 
everzwijnen waren bestemd en daaruit 
heeft afgpleid dat !Jeklaagde de feiten 
der telastlegging erkend heeft, dan wan
neer aanlegger nooit · andere dan ever
zwijnstroppen op het oog heeft gehad, en 
tweede onderdeel, doordat de rechter nit 
het feit dat de beklaagde soms de plaat
sing van de door zijn zoon gelegde strop
pen heeft nagezien niet kon afleiden dat 
aanlegger kennis had van het plaatsen 
van konijnstroppen op de bedoPlde <lata: 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het arrest zijn dispo

sitief steunt niet op het plaatsen van 
stroppen door aanlegger zelf, doch op het 
plaatsen van stroppen door diens zoon, 
plaatsing welke hij zelf bevolen en nage
zien had; 

Dat dit onderdeel van het middel fei
telijke grondslag mist; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het middel opkomt 

tegen een feitelijke beoordeling van de 
rechter WPlke souverein is: 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
ontvankelijk is; 

Over het tweede middel : schending 
van de substantiele of op straf van nie
tigheid voorgeschreven rechtsvormen, van 
de algemene strafrechtbeginselen en van 
de rechten der verdediging, doordat aan
legger in zijn verhoor van 27 Juni 1952 

~ ..... 
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omtrent de aard der beschuldiging mis
leid is geweest, wijl de wettekst van de 
te zijnen laste gelegde inbreuk op on
juiste wijze · aangehaald werd toen hij 
in beschuldiging werd gesteld : 

Overwegende dat aanlegger niet ont
vankelijk is om dit middel voor de eer
ste maal v66r het Hof voor te brengen; 

Over het derde en het vierde middel te
zamen, het derde, schending van arti
kel 97 van de Gronclwet en van de sub
stantH\le of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen, eerste onder
dee!, doorclat het arrest in zijn clisposi
tief de beklaagde schulclig verklaart aan 
feiten dagtekenencl van na 23 Febrimri 
1952, dan wanneer in ue motieven van het 
arrest erop wonlt gewezen clat aanleg
ger enkel zou bekencl hebben niet langer 
dan tot 21 Februari 1952 stroppen te hell
hen geplaatst; tweecle onuerdeel, cloordat 
het arrest tegenstrijdige motieven in
houdt vermits het vastgesteld heeft, ener
zijds, dat cle verjaring « voor het eerst 
op 21 Februari 1952 >> is gestuit geweest, 
waaruit voortvloeit clat de v66r 27 Maart 
1952 gepleegcle feiten verjaard waren en, 
antlerzijds, dat aanlegger zou verklaard 
hebben dat hij na 21 Februari 1952 
opgehouden heeft stroppen te plaat
sen; en het vierde middel : schencling 
van artikel 28 van de wet op de jacht 
en van de artikelen 182, 479 en 483 van 
het Wetboek van strafvordering, doordat 
het hestreden arrest niet heslist heeft da t 
de publieke vonlering door verjaring ver
vallen was, dun wanneer de aan aanleg
ger ten laste gelegde feiten na 23 Fe
bruari 1952 werden gepleegd en aanleg
ger, zoals het arrest het vaststelt, erkend 
heeft slechts tot 21 Fehruari 1952 strop
pen geplaatst te hebben : 

Overwegencle dat het arrest aanlegget' 
veroordeelt, niet omdat hij zelf stroppen 
geplaatst heeft maar omdat hij, na 23 Fe
bruari 1952 zijn zoon gelast heeft strop
pen te plaatsen, plaatsing welke hij soms 
persoonlijk nagezien hf~eft; 

Dat de micldelen feitelijke gronclslag 
missen; 

II. Over de voorziLming van Lucy, Cle
ment Lefranc;ois : 

Over het enig micldel : schencling van 
de artikelen 479 tot 482 van het W etboek 
van strafvordering, doordat het Hof van 
beroep enkel bevoegd kon zijn om aanleg
ger te herechten indien Marcel Lefran
c;ois, die aileen onder de rechtsmacht van 
het Hof van beroep viel, schulclig werd 
bevonden : 

Overwegencle dat, vermits Lefranc;ois 
door de bestreclen beslissing schuldig is 
bevonden geweest, het middel geen voor
werp heeft; 

En overwegencle, voor het overige; dat 

de suhstunWc;le of op straf van nietigheicl 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en. dat de beslissing wettelijk is; 

Om die 1 redenen, verwerpt de voorzie
ningen; 'i•eroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

5 Januari 1953. - 2e kamer. - Voor
zUte1· en ve·rslayqever, H. Giroul, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidencle conclns·ie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 5 Januari 1953 

1° DAGVAARDING. - S'l'RAFZAKEN. -
AFSCHRIF'l' DER DAGVAAHDING. - :&1ATE

RIELE VElllUSSINC. - VERGISSING WAAR
DOOH DE BELANGEN YAN DE GEDAAGDE NIET 

\VOI~DEN BENADEELD. - ZONDER INVLOED OP 
DE GELDIGHEID DEll DAGVAARDING. 

2° BOSSI~N EN WOUDEN. - VERVOL
GING OP EEN PROCES-VERBAAL VAN BOfHVACH
TERS BERUS'l'END. - DE DAlH'AARDING MOE'.r 
EEN AFSCHHIFT VAN HE'l' PROCES-VERBAAL BE
VA'l'TEJ'{. - l)E DA~H'AARDINH ~MOE'l' DE VEH

MELDING NIE'l' INHOUDE'I DA'l' IIET AFSCHRIFT 
VAN HE'l' PROCES-YERBAAL EENSLUIDEIID IS 
MET HET ORIGINEEL. 

3° BOSSEN EN WOUDJDN. - KOPER VAN 
O~fGEHAK'l'E BOnillN. - ~fiSDRIJF GEPLEEGD 
DOOR EEN LAS'l'HEBBER. - STRAFRECHTE
LIJKE YE~AN'L'WOOliDELI.TKHEID VAN DE KO
PER. - BEPERKING. 

1° Is zoncle·r invloea op de yeld·iglwid 
ener clayvnnnlin!f rmi. voo1· de rechtbanlc 
Dnn enl"ele pol-itic te 'Verscll:ijnen, de 
in het njschrift cle1· dagvaard1:ny be
yane materWle ve·rgi.ss·i:ny, wanneer niet 
be~ve.zen wonU dat door cleze vergis
s·iny nacleel ann rle belnnyen van cle ge
rlnnyrle 1.venl be1·oklcena (1). (Wetbock 
vnn lmrgerlijke rechtspleging, art. 173.) 

2° lnrl'ien, lcrachtens het wrt-ilcel 133 van 
het Boswetboek ile dnyvaard·iny voo1' 
de poUUe1·echtbanlc a_tsch'l"ift moet in
honclen van het p·roces-ve·rbaal waa1·op 
cle vervolging bent st (2) en indien rlit 
afschri_tt rlerhnlve venneld·iny moet be
vatten vnn het 01Hlertelcenen van het 
orig,ineel door de opstellers van het pro
ces-ve1·7Jnal. (3), rleze wetsbepal'iny n·iet 
voorsch·ri.jft rliLt rle lla[lvnanz.ing boven
d·ien cle be1;estirtinrJ ·inhottde dat het 11,f-

(1) Raadpl. verbr., 26 Januari 1950 (Bull. en 
PASIC., 1950, I, 361). 

(2) Oiutrent, de draagwijdte dezer woorden, 
zie verbr., 1.5 Februari 1909 (Bull, en PAsrc., 
1909, I, Bl). 

'(3} Raadpl. verbr., 9 December 1935 (B"ll. 
en P ASIC., 1936, I, 82), 
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sohrift met het o'l'i_qineel van het pro
oes-ve·rbaal overeenstemt (1). 

3° De leaper van om_qehalcte bomen is 
stTaj?·eohterlijlc veTantwoordelijk voor 
de misdr·ijven _qeplee_qd door de, door 
hern aan_qewezen lasthebber tot de aan
lcoop of binnen de Tnimte uJa(W rle bijl
sla_q wo1·dt yehoord, met deze uitzonde
rh~y noohtans rlat hij de hoofdyevan
_qenisstrnj niet oploopt (2). 

(DUPUIS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
vonnissen, op 25 Juli en op 8 October 
1952 in hoger beroep gewezen door de 
Correctionele Rechtbank te Neufchateau; 

I. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen het vonnis van 25 Juni 1952 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 182 van het Wetboek ·van 
strafvordering en ()1 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging, doordat de 
aan aanlegger ov 11 Januari 1952 uitge
reikte clagvaarding is gegeven geweellt 
ten verzoeke van een persoon clie niet be
staat of geen vervolging vermag te vorde
ren, namelijk de secretaris-generaal van 
het Ministerie van landbouw en voedsel
voorziening : 

Overwegencle clat nit de artikelen 182 
van het vVetlJOek van strafvordering, 120 
en 134 van het Boswetlloek blijkt dat de 
vervolgingen ter zake van inbreuken ge
pleegd in de onder bosregime staande 
bossen hetzij door het openbaar ministe
rie, · hetzij door de boswachters namens 
l1et bosbeheer worden ingesteld; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat, volgens het origineel van 
het exploot van dagvaarding, de vervol
ging ingesteld werd, namens de Minister 
van landbouw, op vervolging en ten ver
zoeke van de lwofdinspecteur-houtvester 
gehuisvest te Wellin, maar dat in het 
aan aanlegger overhandigde afschrift van 
dit exploot, de woorden « Minister van 
landbouw ll door « Secretaris-generaal van 
de Minister van Iandbouw en voedsel
voorziening )} zijn vervangen geweest; 

Overwegende dat het vonnis vervolgens 
de feitelijke elementen waarop deze vast
stelling berust vaststelt en opgeeft, clat 
het hier een !outer materiele vergissing 
geldt, lllijkende nit het tekstverband van 
het aan aanlegger overhandigde afschrift 

(1) Verg. verbr., 6 Mei 1942 (Bull. en PAsrc., 
1942, I, 105); 11 December 194,4 (A1T. Ve,-b,._, 
1945, blz. 57; Bull. en PAsrc., 194,5, I, 63). 

(2) Verbr., 30 Mei 1949 (A1·r. Verb1·., 1949, 
blz. 353; Bull. en PASIC., 194,9, I, 397). 

waardoor deze omtrent de identiteit van 
de werkelijke verzoeker niet is kunnen 
misleid worden noch voor hem een be.
letsel heeft kunnen uitmaken om behoor
Iijk zijn verweer voor te bereiden; 

Overwegende dat, door in deze omstan
digheden te beslissen dat de in het af
schrift begane vergissing de nietigheid 
der dagvaarding niet met zich bracht, het 
vonnis geen der in het middel aange
duide bepalingen heeft geschonden en ar
tikel 173 van het Wetboek van burger
lijke rechtspleging juist heeft toegepast; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

II. Voor zoveel de voorziening tegen 
het vonnis van 8 October 1952 gericht is : 

Over het eerste middel : sclwnding van 
artikel 133 van het Boswetboek, doordat 
het afschrift van het door de dagvaar
ding betekende proces-verlmal niet voor 
eenslnidend met het origineel gewaar
merkt is : 

Overwegende dat luidens artikel 133 
van het I3oswetboek, de clagvaarding, op 
straffe van nietigheid, het afschrift moet 
inhouclen van het proces-verbaal waarop 
de vervolging berust, en gevolglijk onder 
meer de vermelcling van het aanbrengen 
op llet origineel van de hancltekening van 
de opsteller of opstellers van het proces
verbaal, dat echter cleze wetsbepaling 
niet "i'oorschrijft dat de dagvaarding bo
venclien de vermeldirig client te bevatten 
dat het afschrift van het proces-verbaal 
met het origineel eensluiaend is; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede middel : schending 

van de artikelen 51 en 67 van het Bos
wetboek, doordat aanlegger, als koper, 
niet strafrechtelijk verantwoorclelijk 
mocht worden gehouclen voor het feit 
gepleegd door zijn lastheb!Jer, die in 
weerwil van cle hem cloor eerstgenoem
cle verstrekte onclerrichtingen gehandeld 
heeft; 

Overwegencle clat kraclltens artikel 67 
van het Boswetboek de kopers strafrech
teli.ik verantwoordelijk zijn voor de geld
!Joeten en teruggaven uitgesproken tegen 
de <loor hen aangestelde lasthebbers we
gens de wanbedrijven en overtredingen 
gepleegd hetzij in de koop, hetzij binnen 
de ruimte waar de bijlslag gehoord 
wordt; 

Dat geen hoofdgevangenisstraf tegen 
aanlegger is uitgesproken geweest; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende, voor het overige, dat 

de substantiele of op straf van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkoinstig de wet is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 
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5 Januari 1953. - 2e kamer. - Voor
zitte,· en verslaggeve1·, H. Giroul raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
lniflende oonolnsie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 5 Januari 1953 

1°, VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BESLISSINGEN WAARTEGEN VOORZIENING 
VERMAG 'l'E WORDEN INGES'l'ELD. - STRAF
ZAKEN. - HERZlEN~NG. - AlUlEST WAAR
BI,J RET HOF VAN EEROEP AD VIES UI1'BRENGT. 
- .. '\TOORZIENING NIE'r ON'l'VANKELI.TK. 

2° HERZIENING. ----: 0NGUNS'l'IG ADVIES VAN 
HE'l' HOF VAN BEROEP. - ADVlES GEMOTI
VEERD EN NA. EEN REGEdfA'l'IG ONDERZOEK 
UI'!'GEBHACH~'. --,--- VERWERPING VAN DE VRAAG 
OM I-IERZIENING. 

1 o H et an·est waarbij het hot van beroep 
gelast met het onflcrzoelc enm· aan
vnwrJ om he1·zien·ing zi,in adv·ies nopens 
cleze aanvraag witbrengt Jean het voor
we1·p ener ontvwnkeUjke 1>0orzienin{f 
niet .·u.itmalcen (1). 

2° Op het r1emotiveenl nflvies ovm·een
lcomsti.g het a?"tUcel 445 van het Wet
bock van stnttvonlering floor het hot 
·vnn beroep u.itgeb,·aoht flat eT geen nan
le·icling bestctat tot herziening, ver
werpt het Hot vnn ve1·b·relcin[J cle nan
vraag om herziening (2) . 

(KUYPERR.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het arrest van 
26 Mei 1952 waarbij het Hof gelast dat 
door het Hof van beroep te Brussel een 
onderzoek worde ingesteld nopens de aan
vraag tot herziening van het op 15 Maart 
1951 door voonnelcl Hoi' tegen aanlegger 
Julien Kuypers gewezen arrest, hou
dende veroordeling nit lwofde van on
vrijwillige doding, van onvrijwillig toe
brengen van verwonding·en en van in
breuken op de wet van 5 Mei 1888 en op 
de tot uitvoering dezer wet genomen be
sluiten; 

Gelet op het door het Hof van berol'P 
te Brussel overeenkomstig artikel 445 van 
het Wetboek van strafvorclering ver
richte onderzoek; 

Gelet op het met redenen omklede ar
rest waarbij voormeld Hof het advies 

(1) Verbr., 20 September 1948 (A1T. Verbr., 
1948, blz. 432; Bttll. en PASIC., 1948, I, 501, 
en nota 1). 

(2) Verbr., 5 November 1951 (An·. Verb1·., 
1952, blz. 105; Bttll. en PASIC., 1952, I, 113). 

nitbrengt dat er geen tcrmen tot herzie
ning voorhanden zijn; 

Gelet op de voorziening welke Kuypers 
op 23 October 1952 tegen bewust arrest 
heeft .ingesteld; 

Overwegende dat geen voorziening in 
verbreking openstaat tegen het arrest 
waarl)ij het Hof yan beroep een advies 
uitbrengt omtrent. het voorhanden zijn 
van termen tot herziening, daar zodanig 
arrest, luidens Yoormeld artikel 445, welke 
ook de mening van het hof van beroep 
zij, client te worden onderworpen aan 
het Hof van verbreking hetwelk tot 
plicht lweft na te gaan of het onderzoek 
overeenkomstig de wet is vel'richt ge
weest· 
Ove~wegende dat het onderzoek regel

matig is geweest en dat het Hof van be
roep te Brussel de mening is toege<laan 
dat de feiten niet genoegzaam afcloende 
voorkomen om grond tot herziening op te 
leveren; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning en de aanvraag tot herziening; ver
oorcleelt aanlegger tot de kosten. 

5 Januari 1953. - 2" kamer. - Voor·
zitte1·, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - V e·rslngue·ve1·, H. Anciaux 
Henry de Faveaux. - GeU.ilcluiclenrle oon
clnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste atlvocaat-generaal. 

2e KAlVIER_ - 5 Jannari 1953 

LOGEJIIIENTHUIZEN. - BESLUITWET VAN 
31 ,JANUAlU 1946. - STRAF. - MINIMUM 
DA'f NIE'l' YA'l'BAAR IS VOOR VERMlNDERING 
WEGENS AANNEMlNG· VAN VERZACHTENDE OM
R'l'ANDIGHEDEN. 

In ucval van inbre·u.l,, op cle besll~itwet 
1;a.n 31 J nnun1·i 1946 betTeffende de oon
t1'i'Jle cler· ·re·izirfC'rs in de lo[!e>nenthui
zen, mn[J cle 1·eohtm·, zelts wanneeT h(i 
het bestnnn va.n ve,·zaohtencle omstnn
di{fheaen vaststelt, rteen minrZe1·e strnj 
toqJassen dnn cleze wellce door het nr·
tilce/. 2 vnn voonnelcle beslnitwet wor
flen gesteld. (Strafwetboek, art. 100.) 

(PROCUREUR DES KONINGS Tii; NEU~'CHA'l'EAU, 

'f. LAMY.) 

ARREST. 

HE'J' HOF; - Gelet oP het bestreden 
vonnis, op 8 October 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Neufchftteau; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 2 van de besluitwet van 
31 J anuari 1946 betreffende de contr6le 
der reizigers in de logementhuizen, 85 en 
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100 van. het Strafwetboek, doordat het 
bestreden vonnis bij aanneming varl ver
zachtende omstanuigheden de beklaagde 
tot twaalf geldboeten van 2 frank, ver
hoogd met 190 decimes, dit is 40 frank 
voor elke geldboete heeft veroorueeld, 
dan wanneer voormelde besluitwet het in 
aanmerking nemen van verzachtende om
standigheden niet veroorlooft en een ge
vangenisstraf stelt van acht dagen tot 
drie maanden alsook een geldboete van 
26 tot 200 frank of enkel een dezer straf
fen : 

Overwegende aat artikel 100 van het 
Strafwetboek bepaalt dat bij gebreke van 

' tegenstrijdige bepalingen in de bijzon
dere wetten en verordeningen, de bepa
lingen van het eerste hoek van dit Wet
hoek op de bij die wetten voorziene mis
drijven worden toegepast, maar dat het 
van die regel, onder meer, artikel 85 van 
het Strafwetboek uitzondert; 

Overwegende dat de besluitwet van 
31 Januari 1946 het toepassen van laatst
vermelde be paling niet voorziet; 

Overwegende uerhalve dat, door nit 
hoofde van elke der ten laste van ver
weerster als bewezen aangenomen inbreu
ken, bij aanneming van verzachtende om

. standigheden krachtens artikel 85 van het 
Strafwetboek, de bovenaangehaalde straf-
fen uit te spreken, het bestreuen arrest 
de in het middel aangecluicle wetsbepa
lingen heeft geschonden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen vonnis; !Jeveelt dat onderhavig ar
rest zal worden overgeschreven in de l'e
gisters van tle Rechtbank van eerste 
aanleg te Neufchateau, en dat melding 
er van zal gemaakt worden op de. kant 
van de vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerster tot de kosten; verwijst de 
zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Marche-en-Famenne, nitspraak doende 
in hoger beroep. 

5 Jaliuari 1953. - 26 kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Anciaux 
Fleury de Faveaux. - GeUjklwhlende con
cl·usie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-g'eneraal. 

2e KAMER. - 5 Januari 1953 

1° VERKEI<JR. - VERBODEN INHALEN OP 
EEN A<,\NSLUITING. - VERBOD BE'l'REKKING 
HEBBEND OP GANS DE INHAqNGSBEWEGING. 

2° VERKEER. - INHALING. ---'- VERPLICII
TINGEN VAN DE IN TE IIALEN WEGGEBRUIKER. 
- VOORWAARDE. 

1° Het door artilcel 36, 4°, van de vVeg
. code in(Jesteld inhaUngsverbod bi:i het 

naderen, het ovwrstelcen of het uit
rijden ener aanslliiting bedoelt niet al
leen een vollcomen ttitgevoerde inha
ling maar tevens oolc nog elke inha
lingsbeweging (1). 

2° De weggebntiker die een andere we,q
gebntiker wil inh(tlen is slechts · lcrach
tens artilcel 33, 1°,. 'l!an de Wegcode 
ve1·plicht dezes beweging te vm·gemalc
lceUjlcen wanneer hij van deze bewe
uing ·is ver··wUU!!d yeweest. 

(BRIOOULT, '!', MOUREAU.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
den vonnis, op 23 October 1952 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi; 

Over het eerste middel, afgeleid hier
uit dat aanlegger is veroordeeld geweest 
om een andere weggebruiker ingehaald 
te hebben in een omstandigheid waarin 
enig gevaar voor ongevallen bestond, dan 
wanneer aanlegger niet heeft ingehaald 
doch eenvoudig voornemens is geweest 
het te cloen en van dit voornemen heeft 
afgezien; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat, zo aanlegger « zijn voorbij
stekingsmanamvre niet heeft kunnen vol
einden ll, hij nochtans op een zeker ogen
lllik << naast ll het voertuig heeft gereden 
waarvan hij het inhalen had onderno
men; 

Dat deze feitelijke beoordeling sou
verein is en dat het bestreden vonnis 
claarnit wettelijk heeft kunnen afieiden, 
na te hebben gewezen op het gevaar dat 
lleze manamvre wegens het naderen nit 
de tegengestelcle richting van een ander 
antovoertnig opleverlle, dat aanlegger 
artikel 36, 1 o, van de Wegcode overtre
den had; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Oyer het tweede middel, afgeleid llier
uit dat aanlegger nooit is verzocht ~e
weest zijn verdediging voor te dragen 
omtrent een andere telastlegging dan die 
van artikel· 36, 1°, van de Wegcode : 

Overwegende dat, vermits aanlegger 
niet wegens een andere telastlegging dan 
die opgegeven in de dagvaarding is ver
oordeeld geweest, het middel geen voor
werp heeft en derhalve niet ontvanke
lijk is; 

Over het derde middel, afgeleid hieruit 
dat het ongeval te wijten is aan de fout 

(1) Verbr., 27 Maart 1950 (A,,·r. Verbr., 1950, 
blz. 496; Bull. en PAsiC., 1950, I, 535); 
20 October 1952 (Ar,·. Ve,·br., 1953, biz. 71; 
Hull. en PASIC., 1953, I, 77) . 
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van de weggeb1·uiker Chiry die zijn snel
heicl opgeclreven heeft toen aanlegger 
hem poogde in te halen, doordat deze 
bij de Wegcode strafbaar gestelde font 
de aan aanlegger aangewreven inbreuk 
uitsluit, zoals de eerste rechter het be
slist had; 

_Overwegende dat, vastgestelcl hebbende 
dat niet bewezen is dat Chiry door aan
legger is verwittigd geweest van diens 
voornemen om hem voorbij te steken, het 
bestreden vonnis wetteli:ik heeft kunnen 
beslissen dat Chiry de in artikel 33, 1°, 
van de Wegcode omschreven inbreuk niet 
bedreven heeft · 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Overwegencle, voor het overige, ten aan
zien van de publieke vordering, dat de 
substantH'le of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing wettelijk is, 
en, ten aanzien van de vordering der' 
burgerlijke partij, dat aanlegger geen 
ander middel inroept en dat het Hof .er 
ambtshalve geen opwerpt; 

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

5 Januari 1953. - 26 kamer. - TTOOI'
zitter en ve·rslaggeveT, H. Gil·oul, raads
heer waarnemend voorzitter. ----' Gelijk
luidende concl~ts·ie, H. Raoul Hayoit de 
Tennicourt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 5 Januari 1953 

YOORZIENING IN VERBiUJKING. 
- YoaM. - S'l'HA~'ZAKEN. - VEHTooo 
NEERGELEGD NA YERSTRI,JKING VAN DE WET
TELIJKE TEHMIJN. - 0VEHMACH'l'. - BE
GRIP. 

JJ!Iaalct rteen ue·val van o·ve·rma.cht ·u:it tot 
rechtvaanl-igi,ng van de ontva.nlcel-ijlc
heid van een ·ve1·toog tot staving . der 
voor.z·ieninu clnt na. ve?·st·r-i:ilci.ng van de 
dom· de wet bepa.alde tenn·ijn nee?·ge
legd wenl de omsta.ncUgheid da.t de aan
legger in bevolen dienst bij het bezet
tingslege·r zich slechts te·r rtelegenheid 
vnn een rnnandel-i:ilcs ·verlof bi:i zijn 
Tnndsmwn heett lcunnen begeven. 

Overwegeilde clat aanlegger, tot het in
dienen van deze memorie enkel over een 
termijn van vijf vrije dagen beschikte te 
rekenen vanaf 29 October 1952, dag van 
'de verklaring van voorziening (art. 5 van 
de besluitwet van 19 October 1944); 

Overwegende dat aanlegger staancle 
houdt- clat hij zich in cle onmogelijkheid 
heeft bevonden om de memorie te tekenen 
wijl hij, thans in het bezettingsleger 
clienstdoende, zich eerst ter gelegenheid 
van zijn maandelijks verlof bij zijn 
raadsm::m heeft kunnen begeven; 

Overwegencle clat aanlegger door deze 
uitleg niet laat blijken van een over
macht welke hem in de onmogelijkheid 
heeft gesteld om zijn memorie binnen de 
wettelijke termi.Jn in te dienen; 

Dat het Hof geen acht vermag te slaan 
op een te laat ingediende memorie; 

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

Overweg·ende dat de substimtiele of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nag-eleefd en dat 
de beslissing o vereenkomstig- de wet is; 

B. In zover de voorziening gericht is 
is tegen de over de vordering der burg-er- · 
lijke partij gewezen beslissing : 

Overwegende clat deze beslissing het 
vonnis van de Krijgsraad te Brussel van 
26 Juni 1952 l)evestigd heeft waarbij de 
vordering der burgerlijke partij tegen 
aanlegger niet ontvankelijk is verklaard 
geweest; clat de voorziening derhalve bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is; 

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

5 Januari 1953. - 26 kamer. -,-- Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
Yoorzitter. - Y erslnggeve1·, H. Anciaux 
Henry de Faveaux. - Gelijlchr-idende con
chwie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. Pleiter_. 
H. Castille (van de balie bij het Hof van 
beroep te Gent). 

2e KAMER. - 5 Januari 1953 

1° l\HDDELEN VAN VERBREKING . 
. (VAN WAEYENBEHGHE, T. BELGISCHE STAA'f.) VOOHLOPIGE HECHTENIS. - MIDDEL GE-

UROND OP DE ONREGELMA'l'IGHEID VAN DE 
RECHTSPLEGING VOOR DE RAADKAMER. -
A..RHES'f VAN DE KAMER VAN JNBESCHULDI
GINGSTELLING OVEREENKOMSTXG DE · WET. -
l\'IIDDEL NIET ON'l'VANKELIJK. 

ARRES'l'. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 October door het Militair 
Gerechtshof gewezen; 

Gelet op de memorie tot staving van 
de voorziening op 1 December 1952 ter 
griffie van het Hof ingediend; 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS. - AR
HES'r VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGING
S'l'ELLING IN FEI'l'E VASTSTELLEND DAT RET 
OPENBAAR BELANG DE HANDHAVING VAN DE 
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HECHTENIS \•EREIST. - BINDENDE VASTSTEL
LING. 

1° Is niet ontvanlcelijlc tot staving ener 
voon;:-iening tegen een an·est van de lca
mer van inbesah1tldigingstelling waa1·
bij de handhaving van aanleggers voor
Zopige heahtenis wordt bevolen, het 
middel afgeleid 1tit ene onregelmatig
heid van de 1·eahtspler;ing voor de raad
lcamer, wannee1· het bestreden arrest 
uitsp·raalc doende over het tegen het be
vel van de raad1camer ingesteld hooer 
beroep, het handhaven der voorlopige 
heahtenis reoeZmatig heett bevolen (1). 

2° Is bindend de vasts telling in teite door 
de lcraahtens rZe artilcelen 5 en 19 van 
de wet van 20 April 1874 uitspraalc 
rloende lcamer van inbesah1tldigingstel
ling dat het openbao.1· belang de hand
havin.Q van de voorlopi.Qe heahtenis van 
de belclaagde ve·re:ist (2). 

(GODDARD.) 

ARRES'J'. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 November 1952 door het 
Hof van beroep te Brussel, kamer van in
beschuldigingstelling, gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 1 van de wet van 23 Augustus 
1919, tot aanvulling van artikel 5 van de 
wet van 24 April 1874 op de voorlopige 
hechtenis, doordat het dossier van de 
rechtspleging niet gedurende twee dagen 
dienstig in de griflie ter beschikking van 
de raadsman van de beklaagde, v66r de 
verschijning in de raadkamer,, is gesteld 
geweest, en doordat de uitoefening van 
de rechten der verdediging is verhinderd 
geweest, wijl voormelde raadsman van 
de beklaagde belet is geweest om zich 
in de loop van de tweede dag naar de 
griflie te begeven : 

Overwegende dat de beklaagde niet 
ontvankelijk is om v66r het Hof van ver
breking een bezwaar te Iaten gelden het
welk gegrond is op de onregelmatigheid 
van de v66r de raadkamer gevoerde 
rechtspleging ten gevolge waarvan de 

· voorlopige hechtenis is gehandhaafd ge
weest, dan wanneer dit bezwaar niet 
v66r de rechter in hager beroep is opge
worpen geweest, en dan wanneer niet 
wordt staande gehouden dat de rechts
pleging gevoerd v66r de kamer van inbe
schuldigingstelling welke, op het hoger 

(1) Verbr., 8 Januari 1951 (A1r. Verbr., 
1951, biz. 238; Bull. en PAsrc., 1951, I, 287, en 
nota 3 onder dit arrest). 

(2) Verbr., 20 Juii 1951 (Ar·r. Ve,·b,·., 1951, 
biz. 697; Bu.ll. en PASIC., 1951, I, 799, en 
nota 2 onder dit arrest). 
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beroep door aanlegger uitspraak doende, 
het handhaven van de hechtenis gelast 
heeft, onregelmatig zou zijn geweest; 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 

Over het tweede middel : schending 
van artikel 1 van de wet van 20 April 
1874, doordat gewichtige en uitzonderlijke 
omstandigheden waaruit zou voortvloeien 
dat de voorlopige hechtenis door het be
lang van de openbare veiligheid zou wor
den vereist niet met het aan aanlegger 
toegerekend wanbedrijf zijn in verband 
te brengen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat het openbaar belang de 
handhaving van de hechtenis van de be
klaagde vereist; dat deze overeenkomstig 
artikel 5 van de wet van 20 April 1874 
gedane vaststelling souverein is; dat der
halve het middel in feite niet opgaat; 

En overwegende dat de substantil~le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nagekomen en dat 
de bevolen maatregel overeenkomstig de 
wet is; 

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

5 Januari 1953. - 2e kamer. - Voor
zitte1·, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. van Beirs. 
- Gelijkluidende aonalusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - Pleiter, H. Auerbach (van 
de balie bij het Hof van beroep te Brus
sel). 

2e KAMER. - 5 Januari 1953 

MISBRUIK VAN VEJRTROUWEJN. 
ARRES'l' VAN VEROORDELING. - GEEN VAST
STELLING VAN BET BEDRIEGLIJK OOGMERK. 
- 0NWET'l'IGE VEROORDELINll. 

Is onwettig de veroo1·deling we gens een 
lcraahtens artilceZ 491 van het Strafwet
boelc strafbaar gesteld misbru-ilc van 
vert1·onwen, wanneer het ar1·est niet 
vaststelt dat het feit van ve1·d1tistering 
of van ve1·spillino met berZrieglij 1c oou
mm·Tc we1·d gepleegd (3). 

(KREPER.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 November 1952 door het Hof 

. van beroep te Luik gewezen; 

(3) Verbr., 14 Juni 1926 (Bull. en PAsrc .. 
1927, I, 18). 



274 

Over het middel van ambtswege 
schending van artikel 491 van het Straf
wetboek: 

Overwegende dat luidens dit artikel, 
het feit ten nadele van een ander en met 
schending van een contract gelden of 
koopwaren te verduisteren of te verspil
len slechts strafbaar is wanneer het be
drieglijk gepleegd wordt; 

Overwegende dat op dit bedrieglijk 
element van het misdrijf niet wordt ge
wezen door het bestreden arrest hetzij 
bij eigen vaststellingen, hetzij bij ver
wijzing naar het beroepen vonnis, het
welk eveneens heeft nagelaten het be
staan van het bedrieglijk oogmerk vast 
te stellen; 

Dat door aanlegger uit hoofde van 
voormelcl misdrijf te veroordelen, het he
streden arrest derhalve artikel 491 van 
het Strafwetboek heeft geschonden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, behalve voor zoveel het aan 
de beklaagde akte verleent van zijn af
stand van hoger beroep; beveelt dat on
derhavig arrest zal worden overgeschre
ven in de registers van het iiof van be
roep te Luik en dat melcling er: van zal 
gemaakt worden op de kant van de ver
nietigde beslissing; laat de kosten de 
Staat ten laste; verwijst de zaak naar 
het Hof van beroep te Brussel. 

5 Januari 1953. - 2e kamer. - Voor" 
zitte1· en verslaggever, H. Giroul, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever. H. Raou,l Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 5 Januari 1953 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - ]\I[ILI'l'IE. - BESLISSING 
V AS'l'STELLEND DAT EEN BEDRIJTI' EEN GEZINS
ONDERNEMING IS. - VAS'l'STELLING DAT DE 
MOEDER VAN DE MILICIEN IN STAAT IS OM 
BEDOELDE ONDERNEMING TE BESTUREN. -
GEEN TEGENSTRI.JDIGHEID. 

Bevat geen . tegenstrijdigheid de beslis
sing waarbi.i de hoge militieraad vast
stelt enerzijds dat een bedrijf een ge
zinsonderneming is en anderzijds dat 
de moeder van de mil·ioien in staat is 
om alleen bedoelde onderneming te be
sturen. (Wet van 15 Juni 1951, art. 10, 
paragraaf 2, 1 o en go.) 

(DYKSTAIN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 4 Juli 1952 door de hoge 
militieraad gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 38, pa
ragraaf 4, 10, paragraaf 2, 1 o, en 12, 4°, 
van de wet van 15 Juni 1951 betreffende 
de clienstplicht, doordat de bestreden be
slissing verklaart dat de moeder van aan
legger in staat is de leicling van de han
delszaak waar te nemen, zonder dat deze 
bewering op enig element uit het dos
sier worclt gestaafd, en doordat de be- . 
streden beslissing zich tegenspreekt, 
enerzijds, door te laten gelden dat de 
moeder van aanlegger in staat is om be
doelde onderneming te besturen en, an
derzijds, door vast te stelllen dat dezelve 
een gezinsonderneming is : 

Overwegende dat, bij akte van beroep 
gericht tegen de beslissing van de mili
tieraad der provincie Brabant dd. 15 April 
1952, aanlegger staande had gehouden 
dat het kleinbedrijf in marokijnwerk in
dertijd door zijn Yader en luidens de ver
melllingen in het handelsregister van 
Brussel door zijn moeder geexploiteerd, 
na het afsterven . van de vader alleen 
door aanlegger zelf had kunnen worden 
voortgezet; 

Overwegenlle dat de bestreden beslis
sing deze bewering gepast heeft beantc 
woord door hierop te wijzen dat het be
drijf onder de naam van de moeder geex
ploiteerd wordt en dat deze in staat is 
om dit bedrijf te besturen; 

Overwegende dat de vaststelling,, ener
zijds, llat een bedrijf een gezinsonderne
ming uitmaakt, en anderzijds, dat de 
moeder van aanlegger in staat is om deze 
te besturen, geen tegenstrijdigheid ln
sluit; 
· Dat geen enkel der ouderdelen van het 

midclel in feite opgaat; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning. 

5 Januari 1953. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slauoeve·r, H. Anciaux 
Henry de Faveaux. - Gelijlcluidende 
concl1tsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 5 Januari 1953 

VOORZIENING TOT VERBREKING. 
]\I[ILITIE. - SCHENDING ENER INGE'l'ROK· 
KENE WETSBEPALING. - VooRziENING NIET 
ONTI' ANKELIJK. 

Is in milit-iezaluen n·iet ontvankelijk de 
voorziening weUce 1titshtitend is ge
grond op de. schenrz.ing ener op de dag 
der best1·eden beslissing niet meer _van 
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. kmcht zi}nde wetsbepaling (1). (Wet 
van 15 .Juni 1951, art. 52, paragrafen. 1 
en 4.) 

(LAURENT.) 

ARREST. 

HET HOli'; - Gelet op de bestreden 
oeslissing, op 13 September 1952 door de 
herkeuringsraad van de provincie Namen 
gewezen; 

Overwegende dat de voorziening de 
schending inroept van de artikelen 35bis, 
litt. E, 36, a, 40, 42, a, van het koninklijk 
besluit van 15 ll'ebruari 1937 houdende 
samenschakeling van de wet op de mili
tie, de werving en de dienstplichtigen; 

Overwegende dat clit koninklijk besluit 
ingetrokken wercl bij artikel 107, 1°, van 
de wet van 15 Juni 1951, welke krachtens 
artikel 27 van het koninklijk besluit van 
30 October 1951 op 1 Januari 1952 in wer
li:ing is getreden; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing vaststelt dat aanlegger dienstplich
tige is van de lichting 1953; dat hij zich 
dus niet kan beroepen op de uitzonde
ringsbepaling van artikel 28, 3°, van het 
koninklijk besluit del. 30 October 1951; 

Overwegencle, dienvolgens, dat door in
getrokken wetsbepalingen aan te duiden 
waarvan hij de schencling inroept, aan
legger niet heeft kunnen voldoen aan het 
voorschrift van artikel 52, paragraaf 1 
en 4, van de wet van 15 'Juni 1951; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

5 Januari 1953. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Gil·oul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Anciaux 
Henry de Faveaux. Gelijlcluidende 
conclif.Sie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 5 Januari 1953 

VERBREKING. - BEVOEGDHEID. - MILI
'l'IE. - VOORZIENING AANVOEREND DAT DE 
FEI'l'ELIJKE BES'l'ANDDELEN DER ZAAK DOOR 
DE HOl1E MILITIERAAD VERKEERD WERDEN 
BEOORDEELD. - BEZWAAR WAA,RVAN RET 
HOF VAN VERBREKING GEEN KENNIS VERMAG 
TE NEMEN. 

Het Hof van verbrelcinrf veTmag niet na 
te gnan of cle hoge mUitieTaad de feite-

(1) Raadpl. verbr., 20 December 1923, twee 
arresten (Bttll. en PAsrc., 1924, I, 86 en 96). 
Is insgelijks niet ontvankelijk de voorziening 
welke slechts de schending inroept ener wets
bepaling die op de dag der bestrede:n beslis
sing nag niet van kracht was (verbr., 12 No-

lijke bestanddelen der zaak goed of 
verlceei'd heeft beoordeeld (2). 

(SERVAIS.) 

ARREST. 

RET ROF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 10 October 1952 door de 
hoge militieraad gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 12, 4°, van de wet betreffende de 
dienstplicht del. 15 Juni 1951, doordat de 
bestreden beslissing verkeerd staande 
houdt dat, zoals nit het dossier blijkt, 
aanleggers moeder, persoonlijk recht op 
een deel van de door aanleggers beroeps
bedrijvigheid opgebrachte inkomsten; 

Overwegende dat het middel zich ertoe 
beperkt aan de hoge militieraad te ver
wijten feitelijk de elementen van de zaak 
verkeerd beoordeeld te hebben; dat het 
Hof geen kennis van de gegrondheid van 

· dergelijk IJezwaar 'vermag te nemen; 
Dat het middel, dienvolgens, niet ont

vankelijk is; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning. 

5 Januari 1953. - 2° kamer. - Voor
zitter en ve1·slaggever, H. Giroul, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag-, 
gev'e1·, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 5 Januari 1953 

MILI'l'IE. - VRlJS'l'ELLING VAN DIENST. 
OM REDEN DA'l' BROEDERS DIE VERZETSLEDEN 
WAREN GEDOOD WERDEN. - NOODZAKELIJK
HEID ENER REGELMATIGE ERKENNING VAN DE 
HOEOANIGHEID VAN VERZE'l'SLID. 

In zalce toepassing van art'ilcd 12, 2°, van 
de wet van 15 Juni 1951 betreffende de 
militie, worden slechts beschonwd als 
zijnde tijdens de krijgsverrichtinyen in 
hoedanigheid van leden van het verzet 
yedood geweest, of zijnde in clezelfde. 
hoeflanigheid ten gevolge van op!Jelopen 
veTwonflingen gestorven, cle pe·rsonen 
wiens hoedanigheid van verzetslid re
gelmatig ei'lcend we1·fl (3). 

vember '1951, A,.,.. Ve1·br., 1952, blz. 123; 
Bttll. en PAsrc., 1952, J, ·134). 

(2) Verbr., 16 October 1950 (Bull. en PAsrc., 
1951, I, 63). 

(3) Zie verbr., 27 October 1947 (Ar>·. Yerbr., 
1947, blz. 332; Bttll. en PASIC., 1947, I, 434). 
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(LEVAUX.) 

AHRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 10 October 1952 door de 
hoge militieraad gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 12, 2°, van de wet van 15 Juni 
1951, doordat de bestreden beslissing niet 
als een verzetslid, zoals voorzien bij arti
kel 12, 2°, a), aanziet een broeder van 
de aanvrager die, op 10 l\llei 19±0 inge
schreven in de werfreserve en ingaande 
op de door de Regering tot de jonge man
nen van 16 tot 35 jaar gerichte oproep, 
vertrokken was om zijn militaire ver
plichtingen te vervullen en terwijl hij op 
weg was, in een bombardement door 
vijandelijke vliegtuigen gedood werd, hoe
wei hij zodoende ontegensprekelijk een 
daad van weerstand aan de vijand ver
richtte; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing vaststelt dat twee broeders van de 
dienstplichtige hun actieve dienst Vol
bracht hebben en zich in onbepaald ver~ 
lof bevinden; 

Dat een de1'de broeder, wiens dienst 
aanlegger doet gelden, op 11 Mei 1940 
wercl geclood nadat hij op de door de Re
gering tot de jonge mannen van 16 tot 
35 jaar gerichte oproep ingegaan was; 
clat echter artikel 12, 2°, van de wet ·be
treJ'l'ende de dienstplicht dit geval niet 
voorziet; 

Overwegencle dat cle klare en nauwkeu
rige bepaling waarvan de schencling 
wordt ingeroe11en de interpretatie niet 
cluldt welke de voorziening daarvan ver
strekt; 

Overwegencle dat, hoewel het 2° van 
artikel 12 onder littera a) van zijn ali
nea 3 beschikt dat insgelijks als een 
broederclienst wordt aangezien het feit 
dat een hroecler van de clienstplichtige 
tijclens de krijgsverrichtingen als ver
zetslid gedood werd, het enkel een ver
zetslid kan gelden waarvan de activiteit 
regelmatig is erkend geweest; 

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

ning. 

5 Januari 1953. - 2"' kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Demoulin. ~ Gelijklnidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

(1) Zie verbr., 13· Maart 1947 (A•·r. Verbr., 
1947, blz. 81; Bttll. en PAsrc., 1947, I, 111); 
20 September en 29 November 1948 (Arr. 
Verbr., 1948, biz. 430 en 598; Bull. en PAsrc., 
1948, I, 499 en 681); 8 Juni 1951 (A•··1'. Verbr., 

2e KAMER. - 6 Januari 1953 

1° BELGISCH CONGO. - lNKOMSTENBE
LAS'l'INGEN. - DECREET VAN 12 AUGUSTUS 
1937 GEWI.JZIGD DOOR HE'l' DECREET VAN 
7 JULI 19±8. - DECREET TOEPASSELIJK 
VOOH HE'l' VASTSTELLEN DER AANSLAGEN OP 
DE UI'l'SLAGEN AANGEWEZEN DOOR DE VAN AF 
31 DECEMBER 1947 AFGESLO'l'EN BALANSEN 
DER CoNGOLESE VENNOOTSCHAPPEN. 

2° VOORZIENING TOT VERBREKING. 
- ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. -
VERMELDINll DER GESCHONBEN WE'l'SBEPALIN
GEN. - \<VETSBEPALING VREEMD AAN IIE'l' GE
SCHIL. - NliDDEL NIET ONTVANKELI.TK .. 

3° l\IIIDDELEN VAN VERBREKING. -
ZAKEN VAN DIRECTE BELAS'l'INGEN. - 1\'fiD
DEL DAT NIE'l' BEPAAL'l' HOE DE WET DOOR 
RET ARREST ZOU GESCHONDEN GEWEEST 
ZIJN. - MIDDEL NIET ON'fi'ANKELI.JK. 

1° De bepalingen van het dec1·eet van 
12 Ang·nstns 1937 gewijzi.gd doo·r het de
c·reet van 7 J11.U 1948 aangaande de in
r·ichting der ·inkomstenbelasl'ingen in de 
Kolonie zijn toepnsselijlc voor het vast
stellen de1· annslagen betreffende de 
1titslagen awngewezen floo·r de van at 
31 December 1947 nfgesloten balansen 
der Congolese vennootschnmwn. (Wet
gevencle orclonnantie van 17 Juli 1948, 
art. 1.) 

2° Is niet ontvnnkeUik het micldel dnt 
1titslnitencl op ene · ctan het geschil 
v·reemde 1.vetsbepaling is gef!rOnd (1). 

3° Is niet ontvanlceUjlc het m'iclclel waar
lii:i n'iet bepaalcl wonlt hoe het best1·e
den a1·rest cle becloelcle wets bepalingen 
zo·Lt hel!ben geschonden (2). 

(KOLOj\'JE VAN BELGISCH CONGO EN SCHA'l'KIST, 
T. CONGOLESE VENNOO'l'SCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID << IMPRIMERIES ET PA
PETERIES BELGO-CONGOLAISES )). ) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 September 1950 door het 
Hof van beroep te Elisabethstad gewe
zen; 

Over het eerste micldel : schending van 
artikel 3, paragraaf 1°, van het decreet 
van 12 Augustus 1937, gewijzigd door het 
decreet van 7 Juli 1948, doordat het be
streden arrest beslist clat het beclrag van 
800.000 frank, hetwelk de in het passief 
van cle balans van het boekjaar 1916-
1947 van verweerster overgeschreven 
emissieagio vertegenwoordigt, geen be-

1951, biz. 594; Bttll. en PAsrc., 1951, I, 690). 
(2) V<jrbr., 29 November 1951 en 2 Septem

ber 195~ (Arr. Ve•·br., 1952, biz. 148 en 683; 
Bull. en PAsrc., 1952, I, 164 en 772). 
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lastbare winst van het fiscaal dienst
jaar 1948 uitmaakt : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestniden arrest blijkt dat het 
door verweerster ingesteld beroep tot 
voorwerp had de aanslag, als winst van 
het boekjaar 1946-1947, op een bedrag 
van 800.000 frank voortkomende van 
emissieagio betaald door de nieuwe aan
deelhouders ter gelegenheid van een ver
hoging van kapitaal, som welke als een 
schuld van de verwerende vennootschap 
ten opzichte van haar zelve in het pas
sief van tle op 30 April 1947 afgesloten 
balans overgeschreven wertl; 

Overwegende dat, luidens artikel 1 der 
wetgevende ordonnantie van 17 Juli 1948, 
de bepalingen van het decreet van 12 Au
gustus 1937, die door het decreet van 
7 Juli 1948 gewijzigd werden, toegepast 
zullen wortlen voor het vaststellen der 
aanslagen ov de door cle vanaf 31 Decem
ber 19!7 gesloten balansen aangeduide 
uitslagen; 

Overwegende, dienvolgens, dat arti
kel 3, paragraaf 1 o, van het decreet van 
12 Augustus 1937, zoals het door het c'e
creet van 7 Juli 1948 gewijzigtl werd, in 
onderhavig geval niet toepasselijk is; 

Overwegende dat, enkel gegrond zijnde 
op de schending van een aan het geschil 
vreemde wetsbepaling, het middel niet 
ontvankelijk is; 

Over het tweede middel : schending 
der bepalingen van de koloniale keur die 
de scheiding der machten en de bevoegd
heid van de rechterlijke macht betreffen, 
alsmede van de artikelen 28 en 98 van 
de Belgische Grondwet : 

Overwegende dat te dien opzichte in 
de voorziening enkel wordt aangevoerd 
« dat het aan de rechterlijke macht niet 
behoort de wetgeving te wijzigen ll; 

Overwegende dat alzo niet wenl be
paald hoe het bestreden arrest de in 
het middel bedoelde wetsbepalingen zou 
geschonden hebben; dat, bij gebrek aan 
dergelijke be paling, het mid del niet kan 
worden beantwoord; 

Dat het niet ontvankelijk is; 
Om die redenen, verwerpt' de voorzie

ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

6 Januari 1953. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslagge'/Jer, H. Daubresse. 
- Gelijklu.idende concl!r.s·ie, H. Ganshof 
van der Meersch, :idvocaat-generaal. 

VERENIGDE KAMERS. 

8 Januari 1953 
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 

EN ARRES'.rEN. - RAAD \'AN STATE. -

ARHES'l' VAN ONBEVOEGDHEID. - REDENEN 
DE GRONDEN KENBAAR MAKEND WELKE, NAAR 
DE MENING VAN DE RAAD, ZI.JN BESCHIKKING 
RECHTV AARDIGEN. - ARREST WE'ITELIJ~C GE
MOTIVEERD, 

2° RAAD VAN STATE. - BEVOEGDHEID 
OM DE ADMINIS'l'l~A'I'IEVE BESLISSINGEN TE 
VERNIE1'IGEN. - lNRICHTING DOOR DE WET 
VAN EEN OP EEN GELIJKWAARDIGE UITSLAG 
UI'l'LOPEND COl\'TEN'l'lEUS BEROEP VOOR DE 
RECH'l'SMACHT. - GEEN BEVOEGDHEID TOT 
VERNIETIGING. 

S0 RAAD VAN STATE. - BEVOEGDHEID 
TOT VERNIE'l'IGING DER ADMINIS'l'RATIEVE BE
SLISSINGEN. - lNRICHTING DOOR DE WET 
VAN EEN OP EEN GELIJKW AARDIGE UITSLAG 
UI'l'LOPEND CON'l'EN'l'IEUS BEROEP VOOR DE 
RECHTSMACH1'. - VERPLICHTING VAN DE 
RAAD VAN STATE ZICH ONBEVOEGD TE VER
KLAREN ZELFS WANNEER VAN ZIJNE ZIJDE DE 
RECII'fERLI.JKE ~fACHT ZICH HEEDS 01\'BE
VOEGD HEEF'l' VERKLAAR.D. 

4° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
RAAD VAN STA1'E. - J\lliDDEL DIE, OM HE1' 
EVEN WELKE ZIJN WAARDE VVEZEJ DE BE-
SCHIKKlNG GERECH'l'VAARDIGD LAA'l'. 
:i\iJDDEL NIE'l' Ol'i'l'VANKELIJK. 

5° INKO.i\iSTENBELASTINGEN.- ONT
LASTINGEN VERLEEND DOOll DE DIREC'l'EUR DER 
DIREC'l'E BELAS'l'INGEN. - 0NTVANGER DIE 
DEZE ONTLASTINGEN AANREKEN1' OP EEN ANDERE 

SCHULD WAARAAN DE BELASTINGPLICH'l'IGE 
WEJENS INKQ]jfS'l'ENllELAS'l'INGEN ONDERHEVIG 
IS. - BE'fWISTING DEZER SCHULD-I'ERGELIJ
KING DOOR DE BELAS'l'INGPLICH1'IGE. - AAN 
DE R.EOH'l'RANKEN TE ONDER.WERPEN EIS TOT 
TERUGGjWE VAN Hlc'l' ONVEHSCHULDIGDE. 

1 o H et doot· de Raacl van State gewezen 
cwrest 1!an onbevoegdheid geg~·ond op 
de beschouwing rlat de eis tot de be
voegdhei.d de·r ·rechterUj Tee macht be
hoot·t, is wetteli:i k rternotiveerd wan
nea-r het de redenen te kennen veett 
welke, naar de rneniny van de Rnad, 
cle beschiklcinu t·echtvaat·d-igt. (Wet van 
23 December 1946, art. 19.) 

2° De Raad vcbn State is gehouden zich 
onbevoe,qd te 1!erlclarcn om van een be
roep tot 1!erniet-i,qing enet" administra
Ueve beslissing lcennis te nemen wan
neer door de wet een ande·r contentie·ns 
bemep van aanl om tot een yez.ijlc
waard-ige witslag nit te lopen voot· fle 
t·echtet·lijlce macht is -ingericht. (Wet 
1S December 1946, art. 9_ en 20.) 

S0 1-Vanneer de wet een ·ander contentie-us 
bet·oep van aard orn tot een gelijlcwaar
d·ige ttitslag uit te lopen voor de rech
terUjlce heett inget·icht, rnoet de Raad 
van State zich onbevoegd verklm·en om 
lcennis te nernen van een bi:i hern aan
hnngig, gernaakt bemep tot vernietiging 
ener adrnin·istt-atieve besz.issing, zelfs 
wanneet· de rechterz.ijlce rnacht van 
zijne .~ijde zich t·eeds onbevoe.rtd heett 
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vel'lvlaa?·d. (Wet van 23 December 1946, 
art. 9 en 20.) 

4° Is niet ontvanlcelijlc, het middel dat, 
om het even wellce zijne waarde ~veze, 
de besch'ilcking gerechtvac~rdigd laat. 

5° "1-V anneer de ontvange1· der be lastin
g en, in plaats van het bedrag der in
komstenbelast'ingen waa1·van de belas
tingpl-ichtige door ene beslissing van 
de di'l'ecte·u?· ontlast we1·d, aan cle be
lastingpUchtige tentg te betalen, clit be
cl·mg op een anclere belasUngsclHtlcl 
waaraan cle belastingpl'ichtige oncle?·he
vig ·is, aanrekent· en wannee·r cleze 
schttlclvr:wgel-ij Tcing doo'l' de belast-ing
pUcht-ige wordt betwist, rnoet cle eis 
tot tentygave van het onverschttlcligcle 
voor cle 1·echtbanlcen geclrngen wo1·clen. 
(Burgerlijk Wethoek, art. 1235 en 1.376.) 

(AN'l'WERPSE HYPO'l'HEEKKAS, 
T. YENNEKENS EN BELGISCHE STAAT.) 

De volge·ricle conclus·ies weTclen gena
men cloo·r hee?' Leon Oo?"nil, proc·twem·
genernnl. 

Bij beslissing van 17 .Juli 1947, heeft 
de directeur der belastingen, uitspraak 
doencle over een reclamatie van eiseres, 
nan doze, wegens onregelmatige vestiging, 
gehele onthefling van de bedrijfsbelasting 
over het aienstjaar 1943 en, daarenboven, 
slechts gedeeltelijke ontheffing van zekere 
amlere belastingen verleend. 

Daar de gehele ontheffing van de be
drijfsbelasting op de onregelmatigheid 
der taxatie gegrond was, melde de be
slissing van de directeur dat de vernie
tigde aanslag zou worden vervangen door 
een nieuwe aanslag van een overigens 
minder bedrag over het dienstjaar 19+7, 
navorclering van rechten over het clienst
jaar 1.943. 

Zoals llet Hof llet weet, worden bij ar
tikel 74bi.s cler samengescllakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen twee 
soorten van nieuwe aanslagen voorzien. 

Krachtens de eerste alinea, kan de ad
ministratie, wanneer een aanslag nietig 
verklaard werd omdat hij niet overeen
komstig een wettelijke regel, met uitzon
dering van een regel betreffende de ver
jaring, werd gevestigd, een nieuwe aan
slag vestigen, lletzij binnen drie maan
den na de datum van de definitieve be
slissing van de directeur, lletzij binnen 
zes maanclen na de in kracllt van ge
wijsde gegane recllterlijke beslissing·. 

Zo luidt alinea 1 . .Alinea 2 bepaalt dat, 

(1) Tegen het arrest van het hof te Brussel 
van 22 December 1948, werd door eiseres voor
ziening ingediend; op 17 October 1950, werd de 
voorziening door het Hof van verbrekmg ver-

wanneer tegen de beslissing van de di
recteur . beroep wordt ingesteld, de ad
ministratie aan de goedkeuring van het 
hof van beroep een subsidiaire aanslag 
kan onderwerpen welke slechts ter uit
voering van het arrest invorderbaar is. 

Op 11 October 1947, werd eiseres ervan 
verwittigd dat zij in de bedrijfsbelasting, 
over het dienstjaar 1947, navordering 
van rechten over llet dienstjaar 1943, 
ten belope van de in de directoriale be
slissing van 17 Juli 19±7 aangewezen som 
aangeslageu werd. 

Doell, intussen, had zij, op 16 Augus
tus 1947, bij het Hof van beroep te Brus
sel een verhaal ingecliend tegen de direc
toriale beslissing· van 17 Juli. Dit leidde 
de administratie er aan toe op het aan
slagbiljet van 11 October de vermelding 
<< som eventueel te betalen na beslis
sing van het hof van beroep >> aan te lmm
gen en de nieuwe aanslag later overeen
komstig alinea 2 van artikel 74bis aan 
de goedkeuring van het hof van beroep 
te onderwerpen. 

Op 20 October 1947, diende eiseres bij 
de directeur, te vrijwarende titel, een re
clamatie in tegen de nieuwe aanslag; de 
directeur antwoordde haar dat hij niet 
meer bevoegd was, daar de subsidiaire 
aanslag aan het hof van beroep was on
derworpen, en eiseres verklaarcle zich 
daarmede eens. 

Wanneer de zaak v66r het hof van be
roep gepleit werd, hield eiseres echter 
staande uat zij slechts verhaal had inge
diend tegen de punten van de directo
riale beslissing van 17 Juli 1947 welke 
voor haar nadelig waren, dat zij geen 
verhaal had ingesteld tegen het gedeelte 
waarbij haar gehele opheffing van de be
drijfsbelasting voor het dienstjaar 1943 
verleend word en dat het hof van beroep, 
waarbij geen verhaal aangaande de nan
slag in de bedrijfsbelastingvan het dienst
jaar 1943 was aanhangig gemaakt, niet 
bevoegd was om uitspraak te doen nopens 
een aan deze belasting subsidiaire aan
slag. Bij in kracht van gewijsde gegaan 
arrest van 22 December 1948, verklaarde 
het hof van beroep onontvankelijk het 
verzoek van de administratie, strel>:kende 
tot het invorderbaar maken van de nieu
we aanslag als subsidiaire aanslag (1). 

Tot daar bleven voorlopig de zaken 
wat de bedrijfsbelasting van 1943 betreft. 

·was er nieuwe aanslag geweest over
eenkomstig alinea 1 van artikel 74bis? 
Het in llet aanslagbiljet ingelast voorbe
houd « som eventueel te betalen na be
slissing van het hof van beroep », het 

worpen (ATJ·. Ve1·b·r., 1951, biz. 62; Bttll. en 
PAsrc., 1951, I, 78). De middelen bedoelden 
aileen andere punten van het dispositief van 
het bestreden arrest. 
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feit dat 'de allministratie deze nieuwe 
aanslag had behandeld als zijnde een 
subsidiaire aanslag te onderwerpen aan 
het hof van beroep en het feit dat de di
recteur op de te vrijwarende titel door 
eiseres gedane reclamatie zelfs geant
woord hacl dat· hij, wegens het subsi
diaire karakter van cle aanslag, onbe
voegd was, ontnamen aan cle aanslag 
de clraagwijdte van een nieuwe aanslag 
beantwoorclende aan cle in alinea 1 van 
artikel 74bis vermelde vool;'..waarden? 

Ret stelsel van de administratie is clat 
er nieuwe, regelmatige en doeltreffende 
aanslag is geweest krachtens alinea 1. 
Deze nienwe aanslag is, zoals alle aan
slagen, vatbaar voor cle 'bij de samenge
schakelde wetten betreffencle cle inkom
stenbelastingen voorziene verhalen. De 
administratie beweert zelfs dat, claar ei
seres op 20 October 1947 te vrijwarende 
titel een reclamatie bij de directeur heeft 
ingediend en daar deze laatste er zich bij 
bepaalcl heeft zich onbevoegd te verkla
ren om reden dat het een subsidiaire aan
slag gold, clan wanneer sedertdien rech
terlijk werd uitgemaakt dat de aanslag 
niet subsiaiair was, cle directeur zljn 
rechtsmacht niet heeft uitgeput en nag 
over de reclamatie van 20 October 1947 
zou moeten uitspraak cloen. 

Ofwel zou er nooit nieuwe aanslag ge
weest zijn overeenkomstig alinea 1 van 
artikel 74bis, cloch aileen een subsidiaire 
aanslag overeenkomstig alinea 2 ? In dit 
geval zou cle aclministratie thans verval
len zijn van het recht om een nieuwe 
aanslag overeenkomstig alinea 1 te vesti
gen. 

Deze vragen waren niet opgelost toen 
eiseres, bij beslissing van de directeur 
dd. 11 Juli 1949, ontheffingen van heel 
andere belastingen bekwam. 

De aclministratie beslechtte te harer 
bate de moeilijkheid aangaande cle draag
wijdte van de aanslag van 1947 in de 
bedrijfsbelasting voor 1943 en, op 26 Juli 
en 5 Augustus 1949, bracht de ontvanger 
der belastingen ter kennis van eiseres dat 
hij cleze ontlastingen op de bedrijfs!Jelas
ting voor het dienstjaar 19!7, navorde
ring van rechten over het dienstjaar 1943, 
aanrekeiide. 

Eiseres heeft voor de Raacl van State 
de vernietiging gevraagd van deze beslis
sing van aanrekening wegens overschrij
ding van macht, overeenkomstig arti
kel 9 van de wet van 23 December 1946. 

Welke was het vraagstuk? 
Eiseres had, op 11 Juli 1949, van de di

recteur ontheffingen van belastingen be
komen. Deze beslissing van de directeur 
beduidcle erkenning, door de administra
tie, van het onverschuldigcl karakter van 
zekere door eiseres gedane betalingen. Zo 
de administratie haar hetgeen onrecht-

matig was gestort geweest niet terugbe
taalcle, beschikte aldus eiseres over een 
eis tot terugvordering van het onver
schuldigde, voor te dragen v66r de ge
wone rechtsmacht, op grond van het in 
artikel 1235 en 1376 van het Burgerlijk 
Wetboek gehuldigd principe (1). · 

Tegen deze door eiseres bij de gewone 
rechtsmacht aanhangig gemaakte eis tot 
terugvordering van het onverschuldigde, 
zou de administratie een verweer opge
worpen hebben, afgeleid nit ·de nieuwe 
aanslag van 1947 in de bedrijfsbelasting 
van het dienstjaar 1943. 

De gewone rechtsmacht zou slechts 
hebben te onderzoeken of er een vol
gens cle vorm regelmatige aam~lag in deze 
beclrijfsbelasting bestond. 

In bevestigend geval, zou zij eiseres 
haar aanvraag ontzegd hebben, door vast 
te stellen dat haar schuldvordering ten 
belope van het bedrag der betalingen 
welke door de beslissing van de directeur 
van 1949 onverschuldigd ·erkend werden, 
bi.i vergelijking met haar schuld van be
clrijfsbelasting van 1943 was te niet ge
gaan, overeenkomstig de in artikel 1289 
en volgende van het Burgerlijk Wetboek 
vermelde regelen. 

In ontkennend geval, indien de gewone 
rechtsmacht dus zou vastgesteld hebben 
clat er geen volgens de vorm regelmatige 
aanslag in de . beclrijfsbelasting van 1943 
bestond, zou zij de schuldvergelijking 
waar,•an de ontvanger der belastin.gen in 
zijn aanrekeningsberichten van 26 Juli 
en G Augustus gewag maakte onbestaande 
en zonder waarde verklaard hebben. Van 
de aanrekeningsberichten van 26 Juli en 
5 Augustus 1949 en van de door de admi
nistratie getroffene beslissing van aanre
keuing zou er niets overgebleven zijn. 

In cle veronderstelling dat de gewone 
rechtsmacht zou vastgesteld hebben dat 
er een volgens cle vorm regelmatige aan
slag bestond, zou het dan wel van belang 
geweest zijn te onderzoeken of deze aan
slag nog vatbaar was vocir het verhaal 
ingericht door de samengeschakelde wet
ten op de inkomstenbelastingen ofwel of 
het het voorwerp van clergelijk verhaal 
uitmaakte? Geenszins, vermits, krachtens 
artikel 68 der samengeschakelde wetten, 
het indienen van bezwaren of van een 
beroep de invorclerbaarheid der belas
ting niet schorst en zich dns niet verzet 
tegen cle schuldvergelijking bij toepas
sing van artikel 1291 van het Burgerlijk 
Wetboelc De gewone rechtsmacht zou de 
schuldvergelijking aangenomen hebben 
niettegenstaancle het tegen de aanslag in
gesteld verhaal. 

(1) Zie cass., 9 Januari 1947 (Ar1·. Ve1·br., 
1947, blz. 2; Rull. en PASIC., 1947, I, 7). 
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Indien dit verhaal, later, op een ont
heffing zou zijn uitgelopen, zou de be
lastingplichtige dan een nieuwe eis tot 
terugvordering van haar bedrag kunnen 
ingestelcl hebben, vermits hij het onrecht
matig zou betaald hebben bij wijze van 
de door de ontvanger op 26 Juli en 5 Au
gustus 1949 ingeroepen schuldvergeli:fking, 
schulclvergelijking welke regelmatig was 
wanneer zij verwezenlijkt werd wegens 
het feit clat de twee schulclen op clat ogen
blik eveneens eisbaar waren, naar de zin 
van artikel 1291 van het Burgerlijk ~Wet
boek. Dit zou echter een andere zaak ge
weest zijn. 

Eiseres 1;ichtte zich liever tot de Raad 
van State en eiste van cleze de nietigver
klaring van de aanrekeningsberiehten 
van cle on tv anger; tegen dit verhaal 
tot nietigverklaring heeft de administra
tie een rechtsmidclel van onbevoegdheid 
opgeworpen. 

De Raad van State heeft dat rechts
middel aanvaard en heeft zich onbevoegd 
verklaard (1). 

Welke reclenen heeft hij tot staving van 
deze beslissing· gegeven ? 

Rij heeft zieh hierop gegroncl dat hij 
slechts gerechtigd is, op groncl van arti
kel 9 van de wet, van 23 December 19!6, 
een aclministratieve beslissing te vernie
tigen indien de wet aan de verzoeker geen 
ancler contentieus verhaal toelaat dat 
hem clezelfde uitslag verzekert. Ret feit 
clat clit ancler contentieus verhaal door de 
wet voorzien en ingericht wordt, sluit de 
bevoegclheicl van de Raad van State uit 
en het is zonder belang dat verzoeker 
nog over dat verhaal ~ beschikt of het 
reeds zonder te slagen zou hebben ge
bruikt. 

Ret arrest is met volcloende klaarheid 
opgesteld; het geeft de redenen op, welke 
zijn opstellers tot het clispositief van on
bevoegdheid geleid hebben. U zult het 
eerste micldel, waarbij aan het arrest 
verweten wordt U in de ·onmogelijkheid 
te stellen om uw toezicht nit te oefenen, 
als in feite niet opgaande verwerpen. 

U zult het tweede middel als in rechte 
falende verwerpen. 

Dit middel verwijt aan het arrest het 
gezag te hebben geschonden van het ge
wijsde dat gehecht is aan lie beslissing 
waarbij de directeur zich onbevoegd 
heeft verklaard om kennis te nemen van 
het bezwaarschrift tegen de nieuwe aan
slag van 1947. Door te bevestigen dat ei
seres beschikt over het verhaal tegen de 
aanslagen clat door de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen ingericht wordt - en door claaruit 
af te leiclen dat er, ter zake, geen aanlei-

(1) Arrest dd. 30 October 1951 (R. J. D. A., 
1952, blz. 122, n' 1129 en PAsrc., 1952, IV, 121). 

cling bestaat tot verhaal tot nietigverkla
ring op groncl van artikel 9 van de wet 
van 23 December 1946 - komt het arrest 
op tegen de beslissing waarbij de clirec
teur zich onbevoegd heeft verklaard om 
kennis te nemen van het v66r hem, over
eenkomstig de samengeschakelde wetten, 
ingediend bezwaarschrift. Zo luidt het 
midclel. 

W anneer een eis tot nietigver klaring 
bij de Raacl van State wordt aanhangig 
gemaakt, behoort het de Raacl van State 
na te gaan of het voorwerp van het ver
zoekschrift niet binnen de bevoegdheid 
der rechterlijke overheden valt. Te dien 
einde, moet hij navorsen of de aanvra
ger, in het arsenaal c1er wetten, geen 
coritentieus verhaa:l, voor het justitieel 
gerecht, of v66r de onder het toezicht 
van het justitieel gerecht uitspraak 
doencle achninistratieve rechtscolleges, 
vindt (2), dat van aard is hem dezelfde 
uitslag te verschaffen en de Raad van 
State mag zich nopens dat punt zijn be
slissing niet laten voorschrijven door 
de rechtscolleges welke zich reeds onbe
voegd zouden verklaard hebben om ken
nis te nemen van dat v66r hen ingesteld 
verhaal. In geval een geschil tussen deze 
rechtscolleges en de Raad van State zou 
ontstaan, zou dat geschil overeenkomstig 
paragraaf 2 van artikel 20 van de wet 
van 23 December 1946 dienen opgelost te 
worden. 

De beh::mdeling van het derde middel 
is van meer kiese aard. 

Na zeer jnist te hebben bevestigd dat 
de macht van nietigverklaring van de 
Raad van State ondergeschikt is aan de 
voorwaarcle dat de wet aan de verzoeker 
geen contentieus verhaal opent clat van 
aard is hem dezelfde uitslag te verzeke
ren, wijst het arrest hierop dat het ver
haal welk, op het gebied waarover het 
gaat, zich tegen de vernietigingsmacht 
verzet, het verhaal is dat door de samen
geschakellle wetten betreffende de inkom
stenbelastingen tegen de aanslagen inge
richt wortlt. Ik meen U te hebben aange
tooncl clat cUt laatste gedeelte van de re- · 
denering een vergissing inhoudt. Het 
derde midtlel stelt deze vergissing in het 
licht. 

Doch zo cleze rechtsreclen aldus ver
keercl is, zo, integencleel, het stelsel van 
het clercle micldel juist is, laten de ver
melclingen van het arrest en de stukken 
cler rechtspleg·ing waarop U acht vermag 
te slaan de juiste rechtsreclen blijken 
welke het dispositief rechtvaarcligt. 

Zoals ik het U verklaard heb, is het 
contentieus verhaal clat de verzoekster 

(2) Zie de conclusies van het openbaar mi
nisterie v66r Verbr. 26 Maart 1952 (B11.ll. en 
PAsrc., 195Z, I, in 't bijzonder biz. 465 tot 467. 
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aan de hand wordt gedaan geenszins dat
gene welke de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen in
richten doch de rechtsvordering welke 
krachtens het Burgerlijk Wetboek v66r 
de gewone i·echtsmacht client gebra~ht. 

En aldus blijkt daarenboven dat de be
twisting een burgerlijk recht tot voor
werp heeft en dat de Raad van State, 
dienvolgens, er over niet zou kunnen uit
spraak doen zonder artikel 92 van de 
Grondwet te schenden. 

Welke ook de waarde van het stelsel 
van het derde middel wezen mag, zou het 
dispositief gerechtvaardigd blijven door 
een andere rechtsreden welke U van 
ambtswege moet doen gelden. Het. mid
del is dus niet ontvankelijk. 

Ik besluit tot de verwerpinu. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 October 1951 door de Raad 
van State, afdeling administratie, gewe-
zen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 92 en 97 van de Grondwet, 
4, 9, 19 en 20 van de wet van 23 Decem
ber 1946 houdende instelling van een 
Raad van State, doordat de Raad van 
State (afdeling administratie), waarvoor 
een verzoek>1chrift aanhangig was ge
maakt dat strekte tot vernietiging, we
gens schending van wezenlijke of op straf 
van nietigheid voorgeschreven vormen, 
overschrijding of afwending van macht, 
van een administratieve beslissing getrof
fen, op 26 Juli en 5 Augustus 1949, door 
eerste verweerder in zijn hoedanigheid 
van ontvanger a.i. der rechtstreekse be
lastingen, 12" bureel, te Antwerpen, in de 
mate dat deze beslissing sloeg op cle aan
rekening van zekere fiscale ontlastingen 
toegekend aan eiseres op een bedrijfs
belasting van 2.394.808 frank ingekohierd 
onder de artikelen 7312 R/ 7314 R van het 
dienstjaar 1947 (navordering van rechten 
over het dienstjaar 1943), met de bijko
mende vermelding : « aanslag eventueel 
te betalen na beslissing van het hof van 
beroep ll, zich door het bestreden arrest 
onbevoegcl verklaard heeft om van deze 
vraag te kennen, als enige redenen aan
gevende : 1° dat de bestreden aanrekening 
samenhangt met de beslissing waarbij de 
voor het dienstjaar 1943 te betalen be
drijfsbelasting op 2.394.808 frank werd 
vastgesteld, clat zij een uitvoeringsmaat
regel van deze beslissing is en er het lot 
van delen moet, en 2° clat krachtens arti
kel 67 van de samengeschakelde wetten 
en besluiten betreffende de inkomstenbe
lastingen, tegen cleze aanslag een verhaal 
openstaat bij de regionale directeur der 
directe belastingen, bij het hof van be· 
roep en bij het hof van cassatie; dan 
wanneer eiseres in haar verzoekschrift 
had laten gelden dat zij ten vrijwarende 

titel een bezwaarschrift tegen de betwiste 
belasting bij de Directeur der belastingen 
van Antwerpen had ingediend; dat 
deze laatste, bij beslissing van 1 Decem-
ber 19±7, zich onbevoegd had verklaard 
om van dit verhaal te kennen, en dat zij 
zelf later in deze beslissing· had be
rust; doordat het bestreden arrest, 
zich er alzo toe beperkt het bestaan te 
bevestigen van een verhaal ten gunste 
van eiseres, zonder te antwoorden op het 
middel door eiseres gegrond op het feit 
dat zij dit verhaal in feite reeds had uit
geoefend en clat het aanleicling gegeven 
had aan een beslissing van onbevoegdheid 
waarin zij trouwens had berust; clat het 
derhalve niet wettelijk gemotiveerd is, en 
uit dien hoofde dient verbroken te wor
den; cloordat de motivering van het ar
rest, op dit punt, temninste twijfelachtig 
en dubbelzinnig is, en de vraag onbeant-
woorcl laat of, in de geest van de Raad 
van State, de provinciale directeur cler 
belastingen zich, ja dan- neen, uitgespro
ken heeft ten opzichte van het door else
res aangehaald verhaal, in de zin die zij 
had aangegeven, · en in bevestigencle zin, 
en of de .door deze ambtenaar getroffen 
beslissing wel de clraagwijclte heeft die 
eiseres er aan toeschrijft, - wat elke 
mogelijkheid van controle vanwege het 
Hof van verbreking over de wettelijkheid 
van de door de afdeling aclministratie 
gehuldigde oplossing uitsluit : 

Overwegende clat, zowel nit de niet ge
critiseerde vermeldingen van het bestre
den arrest, als nit de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat 
de bevoegde gewestelijke directeur cler 
directe belastingen bij beslissing del. 
17 Juli 1947, uitspraak cloende over een 
reclamatie van eiseres, aan cleze, wegens. 
onregelmatige vestiging, gehele onthef
fing . van de bedrijfsbelasting voor het 
clienstjaar 1943, bedragende 3.395.454 fr ., 
heeft verleencl en bovendien enkele van 
haar grieven betreffende andere belastin
gen heeft verworpen; 

Dat deze beslissing vermeldcle dat 
de vernietigde aanslag in de bedrijfsbe
lasting bij toe vas sing van artikel 7 4bi.s 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen zou wor
den vervangen door een nieuwe aanslag 
over het dienstjaar 1947, navordering van 
rechten over het dienstjaar 1943, ten Lle
drage van 2.394.808 frank; 

Dat op 16 Augustus 19!7 eiseres bij het 
Hof ·van beroep te Brussel een verhaal 
aanhangig heeft gemaakt tegen de direc
toriale beslissing aan welke zij verweet 
gedeeltelijk haar reclamatie te hebben af
gewezen; 

Dat, volgens aanslagbiljet van 11 Oc
tober daarop volgend, eiseres in de be
drijfsbelasting voor dienstjaar 1947, na
vordering van rechten over het dienst--
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jaar 1943, ten belope van 2.391.808 frank 
werd aangeslagen, « subsidiaire aanslag 
eventueel te betalen na beslissing van het 
hof van beroep )} ; 

Dat op 20 October 1947 eiseres te vrij
warende titel een reclamatie tegen voor
melde aanslag heeft ingediend; 

Dat, harerzijds, de admistratie op 
28 October 1947 die aanslag aan de goed
keuring van het hof van beroep heett 
onderworpen ten einde hem invorderbaar 
te maken overeenkomstig alinea 2 van 
artikel 7 ±Ms der samengeschakelde wet
ten; 

Dat, in antwoord op de reclamatie van 
20 October 1947, de directeur op 1 De
cember 1947 aan eiseres liet weten dat 
hij niet meer bevoegd was daar de sub
sidiaire aanslag aan het hof van beroep 
onderworpen was, dat op de 4• van de 
zelfde maand eiseres te kennen gaf dat 
zij het daarmede eens was; 

Dat, bij in kracht van gewijsde gegaan 
arrest van 22 December 1948 het Hof 
van beroe11 te Brussel het verz~ek van de 
administratie strekkende tot het invor
clerbaar maken van de aanslag in de be
drijfsbelasting voor het dienstjaar 1947, 
navurdeling van rechten over het dienst
jaar 194U, onontvankelijk verklaarde, om 
reden dat, vermits eiseres bij dit Hof 
geen verhaal aanhangig had gemaakt te
gen clit gedeelte van de beslissing van de 
directeur del. 17 Juli 1947, waar.bij gehele 
ontheffing van de bedrijfsbelasting voor 
het dienstjaar 1943 werd verleend, het 
niet ging om een subsidiaire aanslag zo
als voorzien bij alinea 2 van artikel 74bis 
van de samengeschakelde wetten; 

Overwegende dat in die stand van za
ken wat betreft de aanslag in de bedrijfs
belasting voor het dienstjaar 1943, die bij 
het dienstjaar 1947 gevoegd is, eisei·es, 
bij beslissing dd. 11 Juli 1949, van cle 
directeur der _ directe belastingen onthef
fing van andere belastingen verkreeg, 
waarop de ontvanger van het 12" kan
toor <ler belastingen te Antwerpen op 
26 Juli en 5 Augustus 1949 berichtte dat 
hij die ontheffingen van andere belastin
gen aanrekende op de bedrijfsbelasting 
voor het dienstjaar 1947, navordering van 
rechten over het dienstjaar 19±3; 

0.-erwegende dat eiseres de nietigver
ldaring van die beslissing van aam·eke
ning v66r de Raad van State aangevraagd 
heeft, overeenkomstig artikel 9 van de 
wet van 23 December 1946; dat, recht 
doende op llit verhaal, de afdeling admi
nistratie het bestreden arrest van onbe
voegdheicl heeft gewezen; 

Overwegende dat bedoeld arrest de be
streden aanrekening beschouwt als sa
menhang·end met de beslissing dd. 
17 Juli 1947, waarbij de directeur der be
lastingen melde dat de te betalen be
drijfsbelastil;tg voor het dienstjaar 19'13 

op 2.394.808 frank zou worden vast
gesteld; dat zij een uitvoeringsmaatre
gel is van die beslissing en het lot er 
van delen moet; dat, krachtens de sa
mengeschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, een verhaal tegen die. 
beslissing openstaat bij de directeur 
der directe belastingen, het hof van be
roep en het Hof van verbreking; dat de 
wet van 23 December 1946, houdende in
stelling van een Raad van State, niet van 
die bevoegdheidsregeling is afgeweken; 

Overwegende dat, door zijn beslissing 
van onbevoegdheid op die overweging te 
steunen, het arrest aldus verwijst naar 
de regel volgens welke de Raad van State 
dan alleen tot nietigverklaring van een 
administra tieve beslissing bevoegd is 
overeenkomstig artikel 9 van de wet van 
23 December 1946, wanneer de wet geen 
ander contentieus verhaal heeft ingesteld 
dan datgene tot nietigverklaring wegens 
machtsoverschrijcling en dat van die 
aard is om tot een gelijkwaardige uitslag 
aanleiding te geven; dat het te clien op
zichte van gering belang is dat de betrok
kene nog over zulkdanig verhaal beschikt 
of dat hij het, zunder te slagen, heeft 
uitgeput; dat, immers, de loutere om
standigheid, dat dit verhaal door de wet 
voorzien is, de tussenkomst van de Raad 
van State uitsluit; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aldus de redenen kenbaar maakt die, naar 
de mening van de Raad van State, het 
dispositief van onbeyoegdheid rechtvaar
digen; dat door erop te wijzen clat het 
verhaal, dat alzo door de wet zou zijn 
ingesteld, datgene is door de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen voorzien, en door geen uit
werking toe te kennen aan de reclamatie 
die, overeenkomstig die wetten, dour eise
res werd · ingediend, het arrest onder
streept dat het ingevolge het bestaan in 
de wet van een zullrdanig verhaal is dat 
de bevoegdheill tot nietigverklaring van 
de Rand van State moet worclen uitge
schakeld, zonder acht te slaan op de nut
tige uitwerking welke clit verhaal in zake 
zou hebben behouden; 

Overwegende dat het middel, dat aan
voert dat het bestreden arrest het Hof 
in de onmogelijkheid stelt zijn contri\le 
over het dispusitief van onbevoegdheid 
nit te oefenen, feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 65, 66, 67, 74bis van de wet
ten en besluiten betreffende de inkom
stenbelastingen, samengeschakeld door 
het Hegentsbesluit van 15 Januari 19iS, 
1350 en 1351 van het Burgerlijk W etboek, 
9, 19 en 20 van de wet van 23 December 
1946 houdende instelling van een Haad 
van State, voor zoveel a1s nodig, 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden ar
rest beslist dat de Raacl van State onbe-
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voegd is om kennis te nemen van de 
vraag tot vernietiging der beslissing van 
aanrekening genomen door het bestuur 
op 26 Juli en 5 Augustus 1949, omdat deze 
beslissing het lot zou moeten delen van de 
beslissing waarbij ten laste van eiseres, 
voor het dienstjaar 1943 een bedrijfsbe
lastlng van 2.394.808 frank vastgesteld 
werd, en dat, krachtens artikel 67 van 
de geordende wetten en besluiten betref
fende de inkomstenbelastingen, tegen 
deze aanslag een verhaal zou openstaan 
bij d,e regionale directeur der directe be
lastingen, bij het hof van beroep en bij 
het hof van cassatie, dan wanneer, op 
datum van 20 October 1947 eiseres wer
kelijk een verhaal tegen de betwiste be
lasting bij de regionale directeur der 
rechtstreekse belastingen heeft uitgeoe
fend, en dat, bij beslissing van 1 Decem
ber 1947, - waarmede eiseres op 4 De
cember daarop volgend ultdrukkelijk ver
klaard heeft in te stemmen, - deze amb
tenaar zich onbevoegd verklaard heeft 
om van dit verhaal kennis te nemen 
om reden dat het ging om een << sub
sidiaire J> bela sting, als zodanig a an de 
goedkeuring van het hof van beroep op 
verzoek zelf van het bestuur onderge
schikt, doordat, in deze omstandighe
den, het bestreden arrest, in de mate 
waarin het bevestigt dat, overeenkomstig 
artikel 67 der samengeschakelde wetten, 
er voor eiseres· tegen de betwiste aanslag 
een verhaal openstaat, namelijk bij de 
regionale directeur der belastingen, het . 
gezag van het rechterlijk gewijsde mis
kent, dat aan de definitieve tussen par
tijen, op 1 December 1947, uitgesproken 
beslissing gehecht is : 

Overwegende dat het de omstandigheid 
is dat de wet een contentieus verhaal 
heeft ingericht, onderscheiden van dat
gene tot nietigverklaring wegens machts
overschrijding en van aarc1 tot een ge
lijkwaardige uitslag aanleiding te geven, 
die de hevoegdheid tot nietigverklaring. 
van de Raad van State uitsluit; dat deze, 
bij welke een verhaal tot nietigverklaring 
aanhangig is gemaakt, ten einde zijn be
voegdheid na te gaan zelf moet navorsen 
of de wet een ander verhaal heeft voor
zien; dat hij zicll zijn beslissing niet 
mag laten ingeven door de. rechtscolleges 
die zich reeds onbevoegd zouden verklaard 
hebben om van een v66r hen ingesteld 
verhaal kennis te nemen; 

Dat, in geval een geschil tussen die 
rechtscolleges en de Raad van State zou 
ontstaan, het zou dienen geregeld te wor
den overeenkomstig paragraaf 2 van ur
tikel 20 van de wet van 23 December 
1946; 

Dat het middel 'naar recht faalt; 
Over het derde middel : schending van 

de artikelen 65, 66, 67, 74bis van de wet-

ten en besluiten betreffende de inkom
stenbelastingen, samengeschakeld bij Re
gentsbesluit van 15 Januari 19±8, 1350 ~n 
1351 van het Burgerlijk Wetboek, 1289, 
1290, 1291, 1293 van hetzelfde Wetboek, 
9, 19 en 20 van de wet van 23 Decem
ber 1946 houdende instelling van een 
Raad van State, en, voor zoveel als no
dig, 97 van de Grondwet, doordat het be
streden arrest beslist dat de Raad van 
State onbevoegd is om kennis te nemen 
van het verzoek tot vernietiging van de 
door het bestuur op 26 Juli en 5 Augus
tus 19±9 getroffen beslissing van aanreke
ning omdat deze beslissing het lot zou 
moeten delen van de beslissing waarbij · 
ten Iaste van eiseres. voor het dienst
jaar 1943, een bedrijfsbelasting van 
2.394.808 frank vastgestelcl werd, en dat, 
krachtens artikei 67 van de samengeor
dende wetten en besluiten betreffende de 
inkomstenbelastingen, een verhaal tegen 
deze aanslag zou openstaan bij d'e 
regionale c1irecteur der directe belastin
gen, bi.i het hof van beroep en bij het hof 
van casssatie, dan wanneer de betwiste~ 
aanslag, beschouwd als << nieuwe >> aan
slag naar de zin van artikel 74bis, alinea 1, 
der samengeschakelde wetten en beslui
ten betreffende de belastingen op het in: 
komen, als zodanig als niet-bestaant1e 
erl,end werd door een beslissing van de 
provinciale directeur der rechtstreekse 
belastingen van 1 December 1947, die tus
sen partijen gezag van rechterli.ik ge
wijsde heeft' verkregen ingevolge de in
stemming die huidige eiseres er aan gege
ven heeft, - beslissing volgens welker be
woordingen deze ambtenaar zich onbe
voegd verklaard heeft om kennis te nemen 
van het door eiseres tegen gezegde aan
slag ingeleid verhaal, om reden dat zijn 
bestuur, deze aanslag :ils << subsidiaire >> 
aanslag beschouwend, gemeend had deze 
laatste voor eventuele goec1keuring aan 
het hof van beroep te moeten onderwer
pen, overeenkomstig artikel 747Jis, alinea 2 
en 4, dezer zelfde wetten, doordat c1ezelf
c1e aanslag, beschouwd als « subsidiaire >> 
aanslag naar de zin van gezegc1 artikel7 4bis, 
alinea 2, en die als zodanig, krachtens 
deze beschikking, slechts gebeurlijk in 
uitvoering van een arrest van het hof 
van beroep invorderbaar was, tussen par
tijen het voorwerp gewees~ is van een 
in kracht van gewijsc1~~ gegaan arrest, 
uitgesproken op 22 December 1948 door 
het Hof van beroep van Brussel, clat het 
door het bestuur voor cUt Hof ingeleic1 
verzoel,, ten einde gezegde aanslag uit
voerbaar te doen verklaren, niet-ontvan
kelijk heeft verklaard, zodanig dat, 
krachtens deze definitieve beslissingen 
zelf die in de zaak door de bevoegcle in
stantie geveld werden, de betwiste aan
slag geen gelc1ige titel van schuldvorde
ring ten voorclele van het bestuur en tegen_ 
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eiseres uitmaakt; doordat, in deze voor
waarden, de Raad van State klaarblijke
lijk bevoegd was om zich uit te spreken 
over de wettelijkheid der beslissing· waar
bij het bestuur beweerde van ambtswege 
in zijn voordeel, bij wijze van aanreke
ning, van gezegde aanslag de betaling te 
regelen, daar eiseres .wettelijk over geen 
ander verhaal beschikte om de vernieti
ging van dergelijke beslissing te beko
men : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zijn onbevoeg·dverklaring steunt op het 
bestaan van een contentieus verhaal, on
derscheiden van datgene tot nietigver
klaring wegens machtsoverschrijding en 
van aard tot een gelijkwaarclige uitslag 
aanleiding te geven, en als dusdanig het 
verhaal beschouwt dat door de· samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen v66r de directeur der di
recte belastingen, het hof· van beroep en 
_het Hof van verbreldng is opengesteld, 
tegen de beslissing welke het beclrag van 
cle bedrijfsbelastirig voor 1943 heeft be
paald; 

Dat het middel staande houclt dat er 
geen aanslag in de bedrijfsbelasting voor 
1943 bestaat waartegen het door de sa
mengeschakelcle wetten openg·esteld ver
haal v6or de directeur, het hof van be
roep en het Hof van verbreking zou kun
nen worden uitgeoefencl; dat men dien
tengevolge niet beweren kan flat een an
der verhaal, dan het verhaal tot nietig
verklaring· v66r de Raad van State, door 
de wet is voorzien en ingericht daar 
een van de vereisten ontbreekt waaraan 
de wet het bedoeld verhaal ondergeschikt 
maakt, te · weten het bestaan van een 
aanslag; 

Overwegende flat de beslissing van de 
directeur cld. 11 J"uli 1949, waarbij ont
heffingen van belastingen aan eiseres, 
werden verleend, alclus het onverschul
digd· karakter heeft erkend van zekere 
door haar tot kwijting van die belastin
gen gedane betalingen; 

Overwegemle dat, indien de adminis
tratie zich er van heeft onthouden de on
verschuldigd betaalde sommen terug te 
geven en, integendeel, weclerrechtelijk be
sloten heeft het bedrag er van op een an
dere belastingschuld ten laste nm eiseres · 
aan te rekenen, deze, om aan de beslis
sing van aanrekening alle uitwerking te 
ontnemen, over een burgerlijke vordering 
beschikte die zij voor het justitieel ge-
recht kon instellen; · 

D at het dam·toe volstond de adminis
tratie op grond van de artikelen 1235 en 
1376 van het Burgerlijk Wetboek te dag
vaarden, tot teruggave van hetgeen be
taald wercl zonder verschuldigd te zijn; 
dat tegen die terugvordering de adminis
tratie haar beslissing van aanrekening 
slechts zou kunnen gesteld hebben mits 

het bewijs te brengen flat haar beslissing 
aan de bij artikelen 1289 en volgende van 
hetzelfde vV etboek bepaalde voorwaarden 
voldeed opdat er schuldvergelijking zou 
bestaan, namelijk dat haar schuldvorde
ring opeisbaar was, zoals bij artikel 1291 
vereist wordt; 

Overwegende flat eiseres aldus v66r 
het justitieel gerecht over een verhaal 
beschikt ten einde de te haren opzichte 
door de administratie getroffen beslissing 
van aanrekening ondoeltreffend te doen 
verklaren, in geval die beslissing een 
machtsoverschrijding zou uitmaken; 

Dat het alzo blijkt dat de door het ver
zoekschrift tot nietigverklaring opgewor
ven betwisting een burgerlijk recht tot 
voorwerp heeft; dat dergelijke betwis
ting uitsluitend behoort tot de bevoegd
heid van het justitieel gerecht, v66r het
well;: eiseres haar aanspraak had kunnen 
do en geld en; 

Overwegende dat daaruit volgt dat, 
welke ook de waarde van het middel 
moge wezen, het dispositief van onbe
voegdheid van het bestreden arrest ge
rechtvaardigd zou blijven; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; verwijst eiseres in de kosten; zegt 
dat er geen aanleiding bestaat om haar 
tot de vergoeding te veroordelen, daar 
de zaal;: buiten het toepassingsveld valt 
van de wetsbepalingen -die ze hebben 
voorzien. · 

8 Januari 1953.- Verenigde kamers. -
Voo?·zittet·, H. Louveaux, eerste voorzit
ter. - TTe1·slaggeve1·, H. Belpaire. -

'Gel-ijklu-'idende conclu-s·ie, H. Ganshof van 
der Mersch, advocaat-generaal. - Ple·i
ters, HH. Van Ryn en VaJl Leynseele. 

2" KAMER. - 12 Januari 1953 
HOGER BEROEP. S'rllAFZAKEN. 

BURGERLIJKE VORDERING. - HOGER BE
ROEP DOOR HET OPENBAAR MINIS'l'ER!E EN 
DOOR DE BEKLAAGDE. - VERZWARING VAN 
DE 'l'EN VOORDELE VAN DE BURGERLIJKE 
PAR'l'IJ UI'l'GESPROKEN VEROORDELING. 
ONWETl'IGHEID. 

Op de ho{fere beroepen alleen van het 
openbaa1· m-'in·ister:ie en 1!a.n ae belclaag-· 
de, rna{! de rechte-r 1.n hoge1· bemep. ae 
beklaa,gde tot herstelling van de volle
cl-ige floor de btt1·gerl-ij lee partij opgelo
pen scha,de n·iet ve1·oordelen, wanneer 
het vonnis vnn de ee1·ste 1·echter hern 
slechts tot de herstell-in_q vnn een ded 
dezer scha,de h(Hl ve1·oon1eeld (1). 

(1) Verbr., 3 April 1950 (A1'1"., T'e1·br., 1950, 
blz. 504; B"ll. en PAsrc., 1950, I, 546), en 
17 November 1952 (A1·r. Ye,-b,·., 1953, blz. 153; 
B"ll. en PASIC., 1953, I, 167). 
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(PAPE, T. BALBAERT.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 September 1952 in hoger be
roep gewezen door de Boetstraffelijke 
Rechtbank te Brugge; 

Aangaande de voorziening van aanleg
ger in zijn hoedanigheid van beklaagde : 

In zover de voorziening gericht is te
gen de beslissing over de publieke vorde
ring: 

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

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing over de vordering der bur
gerlijke ]Jartij Balbaert : 

Over het tweetle middel : schending 
van de artikelen 1350, paragraaf 3, en 
1351 van het Burgerlijk Wetboek, 199, 
202 en 203 van het Wetboek van strafvor
dering en 7 van de wet van 1 Mei 1849, 
doortlat, hoewel aanlegger (beklaagde) en 
het openbaar ministerie aileen, en niet de 
burgerlijke partij Balbaert, hoger beroep 
ingesteld hadden, het bestreden vonnis 
niettemin a.anlegger tot een zwaardere 
schadevergoeding tegenover deze burger~ 
lijke partij veroordeelt : 

Overwegende dat het beroe]Jen vonnis 
uitspraak doende over de vordering der 
burgerlijke partij Ballmert tegen aanleg
ger en tle me<lebeklaagde Muylle, aanleg
ger veroordeeld had tot het herstellen van 
de helft der schade te weten de helft van 
6.8'11 frank en de medebeklaagde Muylle 
tot het betalen van de wederhelft van 
deze 6.841 frank; 

Dat de burgerlijke partij Balbaert geen 
hoger beroep ingestel<l ;had; 

Dat hoger beroep ingesteld werd door 
aanlegger (beklaagde) door de medebe-· 
klaagde Muylle en door het openbaar mi
nisterie; 

Overwegentle dat het bestreden vonnis 
het beroepen vonnis wijzigt in deze zin 
dat het de eis der burgerlijke partij Bal
baert tegen medebeklaagde Muylle niet 
ontvankelijk verklaart en aanlegger ver
oordeelt tot betaling van- het totaal lle
drag, en niet van de helft van de som van 
6.841 frark; 

Overwegende dat de rechter in hoger 
beroep aldus <le toestand van aanlegger 
verzwaard heeft tegenover de burgerlijke 
partij Balbaert die geen hoger beroep in
gesteld had; 

Dat het bestreden vonnis derhalve arti
kel 202 van het Wetboek van strafvorde· 
ring en het advies van de Raad van 
State van 28 October 1806 goedgekeurd 
op 12 November 1806 heeft geschonden; 

Dat het middel gegrond is; 

Aangaande de voorziening van aanleg
ger in zijn hoedanigheid van burgerlijke 
partij : 

Overwegende dat het niet blijkt dat 
aanlegger ·zijn voorziening betekend heeft 
aan de partijen waartegen zij gericht is 
zoals bij artikel 418 van het W etboek van 
strafvordering voorgeschreven wordt; 

Waaruit volgt dat de voorziening niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het eerste middel, verbreekt het 
bestreden vonnis doch enkel in zover bet 
uitspraak doet over de vordering der 
burgerlijke partij Guillaume BaUmert; 
verwerpt tle voorziening voor het ove
rige; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brugge en dat melding m' van zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerder Guillaume Balbaert tot een 
vierde en aanlegger tot de drie vierden 
der kosten; verwijst de alzo beperkte 
zaak naar de Rechtbank van Veurne, ze
telemle in aanleg van beroep. 

12 Januari 1953. - 2e kamer. - Voor
zitter, H Wouters, voorzitter. - Ve?·slag
gever, H .. de Clippele. - Gelijlclttidende 
conclu.sie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 12 Januari 1953 

l\HDDJDLEN 'I'OT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - VOORZIENING GERICH'!' 'l'E
GEN ·EEN VONNIS VAN DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK WAARBI,T AAN DE AANLEGGER 
AK'l'E WORD'J' VERLEEND VAN Zl.JN AFS'l'AND 
VAN HE'l' DOOR HEM 'l'EGEN HE!' VONNIS VAN 
DE POLITIERECHTBANK INGES'l'ELD HOGER BE
ROE!\, - J\IIIDDELEN ENKEL HET VONNIS BE
DOELENDE HETWELK HE'l' VOORWERP VAN HE'l' 
HOGER BEROEP IS. - NIET ONTVANKELI.JK
HEID. 

Zijn niet ont1'anTcelijlc tot staving ener 
voorziening ingesteld tegen het vonnis 
van de correctionele rechtbanlc waa?·
bij aan de aanlegger alcte van z·ijn at
stand van het doo1· hem ingesteld ha
ger beroep wo1·dt veTleend, de midde
len die slechts het vonnis ·van rle poli
tierechtbanlc bedoelen hetwellc het 
voonve1'p van het ho,qe1· bemep is. 

(NEEFS.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 October 1952 in hoger beroep 
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gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel; 

Over de vier middelen samen : het eer
ste : schending van- de artikelen 11, 16, 
31, 37 en 41 van de wet van 15 Juni 1935, 
doordat de dagvaarding in het Frans aan 
aanlegger betekend werd wijl het origi
neel dezer dagvaarding uitgaande van het 
openbaar ministerie om voor de politie
rechtbank te verschijnen in het Vlaams 
was opgesteld; het tweede, schending 
van artikel 78 van het Wetboek van 
strafvordering, doordat verschillende stuk
ken van de· bundel van de rechtspleging 
v66r • de politierechtbank doorhalingen 
zonder goedkeuring bevatten; het derde, 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat niet duidelijk bepaald werd 
waar het misdrijf. gepleegd werd vermits 
het vonuis van de politierechtbank de da
tum van 20 Augustus 1951 opgeeft dewijl 
de dagvaarding voor de rechter in hoger 
beroep en het bestreden vonuis de datun1 
van 18 Januari 1952 opgeven; het .vierde, 
schending van artikel 153 van het Wet
boek van strafvordering, doordat de zit
tingsbladen van de terechtzitting van de 
politierechtbank op 29 Augustus en op 
25 September 1952 de naam vermelden 
van een griffier terwijl zij door een an
dere griffier getekencl zijn : 

Overwegende dat de vier middelen 
vreemd zijn aan het bestreden vonnis dat 
er zich toe beperkt aan aanlegger akte 
te verlenen van zijn afstand van het 
door hem tegen het vonnis van de politie
rechtbank ingesteld hoger beroep en aan
legger tot de kosten van het hoger beroep 
te veroordelen; 

En ov('rvegende dat de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

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

12 Januari 1953. - 2e kamer. - Voor
zitte1·, H Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. de Clippele. - Geli,ilcl1tidende 
concl1tsie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 Januari 1953 

VERKEER. - VoonRANG. - AR'l'IKEL 55 
VAN DE vVEGCODE. - WEGGEBRUIKER DIE 
VAN RECHTS UI'l'KOMEND NAAR LINKS WIL 
AFDRAAIEN OP EEN KRUISING. - 0MSTANDIG
HEID WELKE DE VAN RECRTS UITKOMENDE 
WEGGEBRUIKER VAN DE DOOR ARTIKEL 55 
OPGELEGDE VERPLICH'l'lNGEN NIET ONTLAST. 

De weggeb·ru'ilwr die in een door arti
lcel 55 van de Wegcode voorziene geval
len een spUtsing, aansltt'oting ot krui
sing inrijdt wo·rdt niet vrijgesteld van 

de vet·plichtingen d·ie hent doo1· · deze be
pal-ing jegens de weggebntilcer die •van 
rechts 1Nitlcomt wo1·den opgelegd door· 
het feit da.t deze laatste naar links w-il 
afdraaien (1). (Kon. besl. van 1 Fe
bruari 1934, art. 55, gewijzig·d door het 
besluit van de Regent van 16 October 
1947.) 

(COUSSEMEN'l' EN NAAMLOZE VENNOO'l'SCRAP· 
·LOUIS 'l'ANT EN cie, T. VERENIGING ZONDER 
WINSTGEI'END ,DOEL << LICH'l' EN LIEFDE VOOR 
ONZE BLINDEN )).) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 Juli 1952· in hilger beroep ge
wezen door de Correctionele Rechtbank 
te Kortrijk; 

I. vVat betreft de voorziening van 
Coussement beklaagde; 

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over cle publieke vor
dering : 

Over het n1iddel, schending van de arti
kelen 55 en 57, 2, van het Algemeen Re
glement op de politic van het vervoer en 
het verkeer, doordat het bestreden vonnis 
aanlegger op grond van artikel 55 van 
voornoemd reglement veroordeelt, dan 
wanneer de bij de telastlegging omschre
ven feiten uitsluitencl onder de toepas
sing van artikel 57, 2, kunnen vallen : 

Overwegende dat het Dliddel erop neer
kolllt te beweren· dat de weggebruiker die 
krachtens artikel 55 van de Wegcode 
voorrang geniet omdat hij van rechts 
komt, deze voorrang verliest wanneer hij 
op de kruising links wil afclraaien; 

Overwegende dat krachtens bovenge
meld artikel, de weggebruiker die, bij sa
mentreffing van hool'dwegen of· in al de 
bij het verkeersreglement niet voorziene 
gevallen, een splitsing, aansluiting of 
kruising nadert, zich ten opzichte van de· 
gene die van rechts komt als de wegge
bruiker van een secondaire weg moet ge
clragen en der·halve verplicht is de door
gang· vrij te laten voor de bestuurder clie 
over de hoofdweg rijclt en deze weg 
slechts mag oprijden indien er geen an
dere weggebruiker aankomt of indien er 
geen gevaar voor aanrijcling bestaat (arti
kel 54 van de Wegcode); 

Overwegende dat deze verplichtingen 
niet ophouclen wanneer de weggebruiker 
die over de hoofdweg rijdt, of die van 
rechts kon1t, aan de kruising links wil 
afdraaien; 

Dat het Dliddel naar recht faalt; 

(1) Zie verbr., 8 December 1952 (Bull. en 
PASIC, 1953, I, 239). 
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En overwegende dat de substantHHe of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
uitgesproken beslissing wettelijk is; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de vordering 
van de burgerlijke partij : 

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

II. Wat betreft de voorziening van de 
naamloze vennootschap Weduwe Louis 
Taut en Compagnie, burgerlijk aanspra
kelijke partij; 

Overwegende dat uit geen stuk der pro
cedure blijkt dat eiseres de voorziening 
betekend heeft aan cle partijen tegen wel
ke zij gericht is; 

Dat de voorziening derhalve, luidens 
artik_el 418 van het Wetboek van strafvor
dering, niet ontvankelijk is; 

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

12 J'anuari 1953. - 2e kamer. - Voor
zitte·r, I-I Wouters, voorzitter. - Verslag
gever·, H. Dm·eel. - Geli_iklnidende con
clttsie, H. Roger ;Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. -- 12 Januari 1953 

1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOlVIST ONTSTAAN). 
- VEROORDELING TOT SCHADEVERGOEDING 
VAN DE DADER VAN EEN ONGEOORLOOFD FElT 
WEGENS AAN HE'l' SLACH'l'OFFER BEROKKENDE 
S'l'OFFELIJKE SCHADE. - ARRES'l' VAS'l'Sl'EL
LEND DAT DE DOOR HET SLACH'l'OFFER OPGE
LOPENE VERWONDil'iGEN EEN DEFINI'l'IEVE EN 
VOORTDURENDE VERMINDERING VAN ZIJN AR
REIDSi'ERMOGEN HERREN VEROORZAAKT. -
WETTELIJK GEMOTIVEERDE RESLISSING. 

2° KOSTEN. - STRAFZAKEN. - BURGER
LIJKE PARTIJ NIE'l' IN RET ONGELIJK Zl.JNDE 
GES'l'ELD NOCH AFS'l'AND VAN HAAR. EIS HEB
RENDE GEDAAN DOOR SLECH'l'S HE'l' INSTELLEN 
VAN EEN NIEUWEN EIS HERRENDE VERZAAKT. 
- VEROORDELING VAN DE REKLAAGDE TOT 
DE DOOR DE RUlWERLIJKE PAR'l'IJ GEDANE 
KOSTEN. - WET'l'IGHEID. 

1° Mot-iveert wettelijlc zijn beslissing 
waarbij rle darler van een ongeoorloofd 
feit tot heTstel cler rloor· de btwgeTlijlce 
pn-rtij opgelopen stoffelij lee scharle ver
oorrleeld wor·dt, het arTest dat vast
steU dat rle aan het slachtoffer· toege
bmchte verwond·ingen een rlefinitieve en 
voo-rtrlH.-rende verminrle-ring van zijn ar·
be·iclsve·rmogen hebben ver·oor·zaalct. 

2° Is wettelijlc de veroordeling van de 
belclaagde tot rle lcosten gedaan door de 
brtrger-lijlce par·t·ij d·ie niet in het onge-

lijlc werd gesteld en geen afstand van 
haar eis heeft gedaan rloch en/eel het 
insteZlen van een nieuwen eis heeft ver
zaalct. (Wetboek van strafvordering, 
art. 162 en 194 gewijzigd door de wet 
van 25 October 1950.) 

(VAN DEN RULCKE, 'l'. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
((LA PATRIOTIQUE ll EN VAN VAERENBERG.) 

ARHES'f. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 October 1952 door het Hof 
van beroep de Gent gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest enerzijds vaststelt 
dat geen betwisting over de vermogens
schade meer bestaat, maar enkel over de 
niet stoffelijke schade, en, na vastgesteld 
te hebben dat verdachte een deel van de 
veroordeling betwistte, die ten onrechte 
stoffelijke schade werd benoemd, niettemin 
verdachte tot het herstellen van dit deel 
van de geeiste vergoeding heeft veroor
deeld dan wanneer, luidens artikel 1382 
van het Durgerlijk Wetboek, aileen ver
oordeling mag uitgesproken worden voor 
de schade die zeker vaststaat en dan 
wanneer de motieven van een vonnis het 
beschikkend gedeelte ervan niet mogen 
tegenspreken, of minstens, tussen deze 
motieven geen tegenstrijdigheid mag be
staan, of eindelijk, dan wanneer de be
streden beslissing niet op dubbelzinnige 
wijze mag gemotiveerd zijn : 

Overwegend'e dat aanlegger aanvoert 
dat het bestreden arrest ten onrechte, 
« wegens de samengevoegde stoffelijke en 
zedelijke schade ,,, aan de burgerlijke 
partij Van Vaerenberg een vergoeding, 
groot 50.000 frank, toekent, dan wanneer 
er geen actuele, vaste stoffelijke schade 
bestaat, vermits, volgens eiser, het hof 
van beroep « zelf vaststelt dat de mo
gelijkheden van de burgerlijke partij 
om een werk nit te oefenen niet verhin
derd zijn '' en het enkel gaat om « een 
louter hypothetische schade, bestaande 
in de beperking om in de toekomst van 
beroep de veranderen '' ; welke onder de 
toepassing van artikel 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek niet valt; 

Overwegende dat nit de bestreden 
beslissing blijkt dat « het slachtoffer een 
verkorting van hoogstens 2 centimeter 
van het linker onderlidmaat vertoont '' 
en « dat een aantal bedieningen daardoor 
totaal ontzegd is aan de burgerlijke 
partij, die in de toekomst met een niet 
te betwisten physische minderwaardig
heid zal behept zijn ''; 

Overwegende. dat nit deze beschouwin
gen volgt dat de door de burgerlijke par-
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tij opgelopen letsels een definitieve f'n 
voortdurende vermindering van zijn ar
beidsvermogen hebben medegebracht; 

Dat zulke vermindering een stoffelijke 
en actuele schade aan de burgerlijke 
partij veroorzaakt vermits zij haar de 
mogelijkheid ontneemt om tal van werk
zaamheden nit te oefenen die zij, v66r' 
het ongeval, had ku:rinen verrichten; 

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

de artikelen 66, 162 en 194 van het Wet
hoek van. strafvordering, gewijzigd door 
de wet van 25 October 1950, doordat het 
bestreden arrest de verdachte tot de kos
ten van de burgerlijke partij naamloze 
vennootschap « La Patriotique » veroor
deelcle, dan wanneer deze partij, ten ge
volge van de uitslag van de door de ver
dachte gevorderde onderzoeksmaatregel, 
tot afstand van haar ·eis genoopt werd : 

Overwegende dat, volgens artikel 162 
van het Wetboek van strafvordering, ge
wijzigcl door artikel 1 van de wet van 
25 October 1950, de burgerlijke partij en
kel tot de kosten moet worden veroor
deeld indien zij in het ongelijk wordt ge
stelcl, wat hier het geval niet is; dat rle 
burger·Iijke partij, naamloze vennootschap 
«La Patriotique Jl, geen afstand van haar 
eis heeft gedaan, noch ervan afgewe
zen wercl, cloch enkel een nieuwe eis, be
treffende de hoofclsom, heeft verzaakt; 

Dat het midclel dus naar recht faalt; 
Over het derde middel '> schending van 

artikel 202 van het Wetboek van straf
vordering, doordat, nadat het eerste von
nis de kosten van het deskundig onderzoek 
niet ten laste van verdachte h!id gelegd, 
het bestreden arrest niettemin, op beroep 
van venlachte aileen, deze kosten ten 
zijnen laste heeft gelegd : 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
aanlegger en De Vleeschouwer hoofdeli.ik 
verooi·deelcl heeft tot de kosten waarin 
namelijk die van het deskundig onder
zoek begrepen waren; 

Dat het midclel dus in feite niet op
gaat; 

Om clie redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

12 Januari 1953. - 26 kamer. - Voor
zitter·, I-I Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. De Bersaques. - Gelijlclui
dende conclusie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

2c KAMER. - 12 Januari 1953 

VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN 
OVER.ffiENKOMST ONTSTAAN). 
STRA~'ZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. 

- FOUT VAN DE BEKLAAGDE OORZAAK VAN DE 
SCHADE. - FoUT VAN EEN DERDE. - BE
KLAAGDE NIETTEMIN . JEflENS HET SLACHTOF
FER TOT VOLLEDIGE SCHADELOOSS'l'ELLING 
VERPLICHT. 

Wanneer de doo·r hern begane tout oor
zaalc is van de aan de bnrgeTlijlce 
partij berolclcende schacle, is cle be
lclaagcle volledig herstel van cle schacle 
aan het slachtojfeT veTsch~tlcligd, zelfs 
wanneeT een sarnenlopencle fo~tt van 
een clercle tevens oolc oor·zaalc van cle 
schacle is geweest (1). (Burg. Wetb., 
art. 1382 en 1383.) 

(VANDEN BULCK, T. NAA:M:LOZE VENNOOTSCHAP 
(( IIANDELSMAATSCHAPPIJ HANSEEUW >l.) 

ARRES1'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 Juli 1952 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat de voorziening enkel 
tegen het bestreden arrest gericht is 
in zover het aanlegger heeft veroor
deeld om aan de burgerlijke partij, de 
naamloze vennootschap Handelsmaat
'schappij l-Ianseeuw een schadevergoe
ding, groot 61.625 frank, te betalen; 

Over het enig middel, schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1382, 
1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest de eis van 
de burgerlijke partij, Handelsmaatschap
pij Hanseeuw, ontvankelijk heeft ver
klaard en aanlegger veroordeeld heeft 
tot vergoeding van de gehele schade, 
voortkomende van de diefstal en de heling 
van het voertuig van cle lmrgerlijke par
tij en eiser aileen voor deze schacle ver
antwoordelijk heeft verklaard, clan wan
neer het verlies van gezegd voertuig ins
gelijks te wijten is aan Dewit en aan cle 
clerde, vierde, negende en dde en twintig
ste verdachten, die, wegens diefstal en he
ling van dat voertuig, geinterneerd of ver
oorcleeld werden, en cle burgerlijke partij 
tegen deze personen geen vordering heeft 
ingesteld, zodat eiser van elk verhaal te
gen hen beroofcl wordt : 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
niet beslist dat eiser aileen verantwoor
delijk is voor cle door de burgerlijke 
partij geleclen schade, doch er op wijst 
dat << betichte door het kwestige vo'ertuig 

(1) Verbr., 23 Januari 1950 (A1T. Ye1·b1·., 
1950, blz. 329; Bull. en PAsic., 1950, I, 352); 
31 Maart 1952 (A1T. Ye1·br., 1952, blz. 424; 
Bull. en PASIC., '1952, I, 491); zie ook verbr., 
10 October 1952 (Ar1·. Ye1'b1·., 1953, blz. 47; 
Bull. en PASIC., 1953, I, 48 en nota alsook 
nota 3 onder verbr., 28 April 1941 (B11,ll. en 
PASIC., 1941, I, 163). 
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te helen en het zodoende aan de opzoe
kingen van de burgerlijke partij te ont
trekken, de gehele schade heeft veroor
zaakt die het verlies van het voertuig 
voor de burger lijke partij betekent ll; 

Overwegende dat, wanneer, zoals ten 
deze, talrijke personen medegewerkt hell
ben aan een bedrieglijk feit dat schade 
aan iemand heeft berokkend, elkeen de
zer personen tot herstel van de gehele 
schade gehouden is; 

Overwegende daarenboven, dat, vermits 
de rechter over de grand souverein heeft 
vastgesteld dat de gehele schade aan i!e 
ongeoorloofde daad van aanlegger te wij
ten is, artikel 1382 hem in de mogelijk
heid stelde eiser tot de volledige vergoe
ding dezer schade te veroorclelen; 

Dat deze beslissing aanlegger niet be
let een verhaal nit te oefenen tegen de 
personen die voor dezelfde schade aan
spr•akelijlr zouden zijn; 
' Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt nanlegger tot de kos
ten. 

12 Januari 1953. - 2e kamer. - Voo1'
zitter, H V\Touters, voorzitter. - Verslag
gever, H. De Bersaques. - Gelijlclui
rlende conclnsie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 Januari 1953 

VOORZIENING. - TERMIJN. - STRAFZA
KEN. - BESLISSINO VAN VEROORDELING BlJ 
VERS'l'EK GEWEZEN. - VOORZIENING DOOR 
RET OPENBAAR MINIS1'ERTE BINNEN DE GE
WONE TERMIJN VAN VERZET. - NII!;r-ONT
VANKELIJKHEID. 

De voorziening rloor het openbaar minis
terie b'innen de gewone te1·mijn van 
verzet tegen een bij ve1·stelc gewezen 
vonnis van •/Jet'oordeUng ingesteld, is 
niet ontvanlcelijlc (1). (Wetboek van 
strafv., art. 413; wet van 9 Maart 1908, 
art. 3.) 

(PROOUREl'R DES KONINGS 'l'E GENT, 
T. BRODEN.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het · bestreden 
vonnis, op 21 October; 1952 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Gent; 

Over de ontvankelijkheid van de voor
ziening : 

(1) Verbr., 7 October 1946 (Arr. Verbr., 
1946, biz. 325; B"ll. en PASIC., 1946, I, 352); 
8 September 1949 (A1·r. Ve,·br., 1949, biz. 507; 
Bull. en PAsrc., 1949, I, 580). 

VERBR., 1953. ~. 19 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
bij verstek tegen verweerder gewezen, de 
door de eerste rechter uitgesproken ver
oordelingen van verweerder tot een ge
vangenisstraf, tot geldboeten, en tot ver
bod een voertuig of luchtschip te bestu
ren of een rijdier te geleiden, bevestigt; 

Overwegende dat . voornoemd vonnis 
eerst op 31 October 1952 op verzoek san 
aanlegger werd betekend; 

Dat de op 30 October 1952 ingestelde 
voorziening voorbarig en niet ontvanke
lijk is (art. 413 van het Wetboek van 
strafvordering, aangevuld door artikel 3 
van de wet van 9 Maart 1908); 

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

12 Januari 1953. - 2e kamer. - Voot'
zitte1-, H Wouters, voorzitter. - Verslag
geve1·, H. Bareel. - Gelijlcl·nidende con
clnsie, H. Roger .Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 Januari 1953 

REGELING VAN RECH'L'SGEBIED. -
STRIJDIGREID TUSSEN EEN CONTRA VENTIO
NALISEREND BEVEL VAN DE RAADKAMER EN EEN 
YONNIS VAN DE POLITIEREOHTBANK. - VON
NIS VAN ONBEVOEGDVERKLARING GEGROND OP 
DE SAMENHANG VAN RET NAAR DE POLITIE
HEOHTBANK VERWEZEN MISDRIJF EN FEN 
VOOR DE CORREO'l'IONELE RECHTBANK AAN
HANGIG GEMAAK'l' WANBEDRIJF. - 0NDER
ZOEK DOOR RET HOF. - VONNIS VAN ONBE
VOEGDRElD' GEllROND BLIJKEND. - VERNIE
TIGING VAN HE'l' BEVEL. - BEPERKING. 

Tot t"egeling van het t"echtsgebied, wan
neet' de politie-rechtbanlc zich onbe
voegd heeft ve-rlclaard om lcennis te ne
men van een door de ·raadlcamet' gecon
t-raventionali8eenl mis(kijf en van een 
tot zijn bevoegdheid liehomnd misd-rijf 
omdat deze miscl-rijven met een bij de 
co·r'rectionele t·echtbanlc in ee-rste aan
leg aanhangig gemaalct wanbed,rijf sa
menhangend zijn, ondet·zoelct het H of 
of d'it laatste wanbedri.if t'egelmatig 
aanhanqig uernaakt werd bij de cot'
t'ectionele rechtbanlc en of al de rnis
drijven samenhangend blijken; zo ja 
vern;ietigt het het bevel van de -raadlca
me·r doch slechts in zove1· het de poli
tierechtbank als bevoegd zi:inde rechts
macht aanwijst, en verwijst het de aan 
rle pol-itierechtbanlc opgedragen mis
rlri'iven naar de con·ectionele 1'echt
banlc waat'bij het wanbed1'ijf aanhan
gig gernaalct werd (2). 

(2) Verbr., 19 November 1951 (Arr. Ve·rbr., 
1951, biz. 129; B1<ll. en PASIC., 1952, I, 143). 
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'(PROCUREUR DES KONINGS 'l'E ANTWERPEN, 
' T. VAN NOTEN.) 

ARRES'l'. 

HE'.r HOF; - Gelet op het verzoek
. schrift tot regeling van rechtsgebied in
gecliend door de procureur des konings 
bi.i de Rechtbank van eerste aanleg te 
Antwerpen; 

Overwegende llat, bij beschikking van 
23 .Juni 1952, de Raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Antwer
pen, na aanneming van verzachtende om
standigheden, Godfried-Theodoor-Lode
wijk Van Noten, autovoerder, geboren t.e 
Berchem de 14 Septeinber 1926, wonende 
te Antwerpen, Lange Zavelstraat, nr 22, 
naar de bevoegde rechtbank van politic 
heeft verwezen nit hoofde van te Ant
werpen, op 4 Februari 1952, bij gebrek 
aan vooruitzicht of voorzorg, doch zon
der het inzicht cle persoon van een ander 
aan te randen, onvrijwillig aan Raymond 
Hogge verwonding·en of slagen veroor
zaakt te hebben; 

Overwegende dat, benevens nit hoofde 
van voormeld misdrijf, Van Noten v66r 
de Rechtbank van politie te Antwerpen 
gedaagd werd om, in dezelfde omstandig
heden van plaats en tijd, weggebrui
ker zijnde die een splitsing, aansluiting 
of kruising nadert, bij samentreffing van 
hoofdwegen zich, ten opzichte van degene 
clie van rechts komt, niet als de wegge
bruiker van de secundaire weg gedragc>n 
te hebben; dat het « Voorlopig Beheers
comite cler tramwegen van Antwerven en 
omgeving >> als burgerlijk verantwoorde
lijke partij voor Van Noten gedaagd 
werd; 

Overwegende dat, bij exploot van 
10 September 1952, Pierre-Yves-Robert
Joseph Hertogs, bediende, geboren te Ant
werpen op 4 Mei 1927, wonende te Schaar

. beek, Generaal Eisenhowerlaan, nr 89, ten 
verzoeke van voormelcl beheerscomite 
rechtstreeks v66r de Correctionele Recht
bank te Antwen1en gedaagd werd, ·uit 
hoofde van, te Antwerpen in de nacht 
van 3 op 4 Februari 1952, ct) bij gebrek 

· aan vooruitzicht of voorzorg, doch zonder 
het inzicht om de persoon vim een ander 
:ian te randen, onvrijwillig slagen of ·ver
wondingen aan Raymond Hogge te heblwn 
toegebracht, en b) bij samenhang : 1 o op 
de openbare weg een voertuig bestuurd te 
hebben met een snelheitl of op een wijze 

'die gevaar voor het publiek of hinder 
voor ·het verkeer kon opleveren, 2° op de 
·openbare weg, bestuurder zijnde van een 
voertuig, niet voortdurend meester geble
ven te zijn van · zijn snelheid en deze 
niet derwijze geregeld te hebb.en dat hij 
v66r zich een voldoende vrije ruimte be-

. hield oin v66r een hinclernis zijn voertuig 
tot stilstand te brengen; dat de naam-

loze vennootschap << JDtablisselllents Bo
herman-I\'Ioens >> als burgerlijk verant
woordelijke partij voor Hertogs gedaagd 
werd; 

Overwegende dat de Cm'rectionele 
Rechtbank te Antwerpen nog geen uit
spraak heeft gedaan over deze laatste 
vervolging; 

Overwegende dat, bij vonnis van 
29 September 1952, de Rechtbank van po
litie te Antwerpen zich onbevoegd heeft 
verklaard om kennis te nemen van de ou
blieke vorclering gericht tegen Van No
ten, alsmede van de tegen hem door de 
naamloze vennootschap << Etablissements 
Boherman-Moens >> ingestelde burgerlijke 
vordering, om reden dat de bij haar aan
hangig gemaakte feiten en deze aanhan
gig gemaakt bij de correctionele recht
bank verknocht schijnen te zijn; 

Overwegende dat zo de beschikking van 
de raadkamer als het vonnis van de 
rechtbank van politie in kracht van ge
wijsde zijn gegaan; llat nit hun strijdig
heid een negatief geschil van rechtsge
bied is ontstaan, hetwelk de gang van 
het gerecht belemmert; 

Overwegende dat de feiten ten laste 
van Van Noten, welke aan de Rechtbank 
van politic te Antwerpen werden onder
worpen, en cliegene welke ten laste van 
Hertogs werden gelegcl en welke, door de 
rechtstreekse dagvaarcling, bij de Correc
tionele Rechtbank te Antwerpen aanhan
gig werden gemaakt, verlmocht schijnen 
te zijn; 

Dat een goede rechtsbedeling vergt dat 
eenzelfde rechter tegelijkertijd kennis 
van beide zaken zou nemen; 
· Om die redenen, het rechtsgebied rege

lende, vernietigt de beschikking van de 
Raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen dd. 23 Juni 1952, 
doch enkel in zover zij de rechtbank 
van 11olitie heeft aangeduid als zijnde be
voegd om kennis .te nemen van het regel
matig gecontra ventionaliseerd wanbedrijf 
dat ten laste van Van Noten voornoemcl 
wordt gelegd; beveelt dat onderhavig ar
rest zal overgeschreven worden in de re
gisters van de Rechtbank van eerste aan
leg te Antwerpen en clat melding er van 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietig-de beslissing; ver
wijst de aldus beperkte zaak ten laste 
van Van Noten uaar de Correctionele 
Recht bank te Antwerven, . zetelende in 
eerste aanleg-, opdat uitspraak erover zou 
worden gedaan tegelijkertijd als over cle 
zaak ten laste van de hogergenoemde 
Hertogs, welke er door rechtstreekse dag
vaarding aanhangig werd gemaakt. 

12 Januari 1953. - 2e kamer. - Voor
'zitter,· H ·Wouters, voorzitter, · ~ Verslag
gever, H. Belpaire. - Gelijlchl'i.clende con-
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clu.sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 Januari 1953 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - MILI'l'IE. - HOGER llE
ROEP VAN DE MILIOIJCN TEGEN ENE BESLISSING 
VAN DE MILITIEHAAD. - BEVESTIGING YAN 
DE BESLISSING DOOR DE HOGE ];[ll,l'l'IERAAD. 
- GEBREK AAN ANTWOORD OP HE'l' IN DE 
AKTE VAN HOGER BEROEP VOORGESTELD MID
DEL. - NIET GE~IO'l'IVEERDE BESLISSING. 

Is niet .aemotiveerd de beslissing van de 
hortc militieraad die op het doo1· de mi-

' licien ingesteld hager bel"Oep de oeslis
sing ·!Jan de mf.litiel·aad bevesUgt zon
der op het in de alcte van hager beroep 
aangevoe'/'Cl middel antwoor·d te ver
strelclcen (1). ) Grondwet, art. 97; wet 
van 15 Juni 1951, art. 38, paragraaf 4.) 

(MERLAEN.) 

ARREST. 

IIET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing; op 27 October 1952 door de 
hoge militieraad gewezen; 

Over het enig mid del : schending van 
de artikelen 97 van de Gronclwet en 10, 
paragraaf 2, 1 o, van de wet van 15 Jnni 
1951 betreffende de dienstplicht, doorda.t 
de bestreden beslissing het door eiser in 
zijn alde van hoger beroep vooi·gestelcle 
middel niet heeft beantwoord : 

Overwegende dat eisers aanvraag om 
uitstel van dienst op mm:ele groncl door 
de militieraad werd verworven om reden 
dat er nog een ongehnwde, inwonende 
zoon is die voor het onclerhoud van zijn 
ouders kan instaan en eiser dns niet als 
onmisbare steun kan woi·den beschouwd; 

Dat, in zijn akte van hoger beroep, 
eiser onder meer deed gelden dat in strijd 
met de beslissing van de mili tieraad, zijn 
broeder niet als een normaal mens kan 
aangezien worden daar hij lijdt aan een 
zware hartkwaal waardoor hij indertijd 
definitief van legerdienst werd vrijge
steld, zodat eiser wel de enige en olliJlis
bare. steun van zijn ouders en broecler is; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing eisers hoger beroep afwijst om de 
enkele red en da t het door hem ingeroe
pen bedrijfsinkomen niet · Ollillisbaar is 
voor het onderhoud van zijn onders; dat 
zij alclus geen passend antwoord op het 

(:(} Gevestigde rechtspraak. Zie onder meer 
verbr., 24 November 1952 (A1T. Ve.·b1·., 1953, 
biz. 163; B·ull. en PAsrc., 1953, I, 183). 

door eiser voorgestelde mid del verstrekt; 
Om <;lie 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. 

12 Januari 1953. - 2e kamer. - Voor·
zitte·r, H Wouters, voorzittcr. - TTerslag
gever·, H. Belpaire. - GeU.jlcl·uidenae con
clnsie, H. Roger Janssens cle Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 Januari 1953 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
BESLISSIKGEN WELKE NIE'l' VATBAAR ZI,JN 
VOOR VOORZIENING. - MILITIE. - BESLIS
SING VAN DE REORUl'ERlNGS- EN SELEO'l'IEOEN
'l'RUM. - NIET ON'l'VANKELIJKE VOOR.ZIE
NING. 

De voor-zien·ing tegen ene beslissing va.n 
de r·ecnttel·ings- en selectiecentnr.m -is 
niet ontva.nkelij lc. 

(VAN :M:ANSHOVEN.) 

ARREST. 

HJDT HOF; - Overwegende dat aan
leg-ger verklaart hoger beroev in te stel· 
len teg-en een beslissing van het recru
terings- en selectiecentrum; dat echter 
zulke beslissing niet vatbaar is voor 
voorziening; 

vVaaruit volgt dat de voorziening niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt cle voorzie
ning. 

12 Januari 1953. - 26 kamer. - TTo:.w
zitte·r, H Wouters, voorzitter. - V ersla.gr 
geve·r, H. de Clippele. - Gez.ijklnidenae 
concl·us·ie, H. R,oger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 Januari 1953 

VOORZIENING IN VERBR]JKING. -
MILITIE. - VERZOEK OM EEN LICHTE 
DIENST. - JVI.HK'f GEEN VOORZIENING UI'l'. 

lvia.alct geen voorziening wit het verzoelc 
wa.ar·oij een voor rle rl·ienst geschikt 
verlcla.a.rde milicien zich er toe beperlct 
om een lichte · dienst te verzoelcen. 
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(HUYBEN.) 

AU.RES'l'. 

HET HOF; - Gelet op de beslissing, 
op 12 Mei 1952 door de herkeuringsraad 
van de provincie Antwerpen gewezen; 

Overwegende dat eiser die als geschikt 
voor de dienst werd aangewezen, enkel 
verklaart om een lichte dienst te verzoe
ken; 

Dat dergelijk verzoek geen. voorziening 
in verbreking uitmaakt; 

Om die redenen, verwerpt het verzoek. 

12 .Januari 1953. - 2" kamer. - Voor
zitte1·, H Wouters, voorzitter. - Ve•rslag
gever, H. Belpaire. - G.elijlclwirlende con
clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 12 Januari 1953 

1° MIDDEJI,EJN 'l'OT VjjJRBREKING. -
JY!ILI'l'IE. - MIDDELEN GEGROND OP ENE FEI
'l'ELIJKE BEWERING WELKE GEEN STEUN VINDT 
IN DE BESpSSING. - MIDDEL DAT FEI'l'E
LI.JKEN GRONDSLAG MJS'l'. 

I 
2° MIDDELEN TOT VERBREJKING. -

JY!ILITIE. - GEBREK AAN AANWI,JZING DER 
GESCHONDEN WETSBEPALINGEN. - NIET ONT
VANKELIJK MIDDEL. 

1° Mist feUelijlce gmndslag het tot sta
ving van ene in militiezalcen ingestelde 
voo·rz·iening aange·uoerd middel dat op 
'een feitelijlce bewering bentst wellce 
in de bestreden beslissing geen stettn 
vindt, (1). 

2° Is niet ontvnnlcelijlc het tot stnving 
ene1· vooTziening in militieznl,;en annge
voenl middel rlat de wetsbepalingen 
niet aandttidt waaTvan de schendin,q 
woTdt ingm·oepen (2). (Wet van 15 Juni 
1951, art. 52.) 

(VAN !SACKER.) 

ARHEST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 14 Juli 1952 door de hoge 
militieraad gewezen; 

Over het middel : schending van arti
kel 12, 1°, lid 3, van de wet van 15 Juni 
1951 betreffende de clienstplicht, doordat 

(1) Verbr., 2 September 1952 (A1'1'. Ye1·b•·., 
1952, biz. 683; Bull. en PASIC., 1952, I, 772). 

(2) Verbr., 24 November 1952 (Arr. Yerbr., 
1953, biz. 162; Bull. en PASIC., 1953, I, 182). 

de bestreden beslissing eenvoudig het 
bruto inkomen als basis heeft weerhou
den, dan wanneer de wet uitdrukkelijk 
voorziet dat het netto bedrag als basis 
dient weerhouden : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing vaststelt << dat het gecumuleerd in
komen der ouders van beroeper (hier aan
legger) voor het kalenderjaar vooraf
gaande aan de datum waarop de aan
vraag om vrijlating wordt ingediend het 
wettelijk maximum overtreft ll; 

Dat nit die beslissing niet blijkt dat 
niet het netto bedrag van het inkomen in 
aanmerking werd genom en; 

Dat het middel dus feitelijke grand
slag mist; 

Overwegende llat, in zover aanlegger 
de onvoldoende motivering van de bestre
den beslissing doet . geld en, de voorzieJ 
ning niet ontvankelijk is lJij gebrek aan 
aanduiding van de wetsbepaling waarvan 
de schending wordt ingeroepen (art. 52 
van de wet van 15 Juni 1951); 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

12 Januari 1953. - 26 !ramer. - VooT
.zitter, H Wouters, voorzitter. - VeTslng
ueve1·, H. Bareel. - Gelijklu.-idende con
conclttsie, H. Roger .Janssens de Bistho
ven, ad vocan t -gerieraal. 

2" KAIVIER. - 14 Januari 1953 
I 

1° VERKIDBRSBEJLASTING. - VERMIN
DERING DER BELAS'I'ING TOT EEN DERDE OF EEN 
TWAAL~'DE VAN HAAR BEDRAG VOOR HET GE· 
HELE JAAR. ---,-- VoORWAARDEN DEZER VER
MINDERING. 

2° WET EN KONINKLIJK BEJSLUI'l'. 
- WET VAN 10 AUGUSTUS 1950 BE'fREF
FENDE DE VERKEEllSBELAS'l'ING OP DE AU'fO
VOERTUIGEN. - TERUGWERI(ENDE KRACHT 
DEZER vVE'f. 

1 o ·De ve'rlceersbelasUnu wo1·dt respectie
velijlc tot een de·rrle of tot een twnalfde 
van hnn1· 1Jerlrnu 1J001" het ,qehele jnwr 
teTuuuebracht t:ooT rle 1JOeTt'u.i,qen die 
we,qens httn nwrr/., hnn ·bestemrnin,q of 
hun specinle nnnwending slechts ten 
hoouste gedu,renrle negentig of twnnlf 
dngen per jnat' op de openba1·e weu en 
slechts voor het 'VervoeT vnn enigerlei 
,qoede1·en of voonoerpen met nitsl1titing 
van peTsonen ,qebn/iilct worden. (Wet 
van 10 Augustus 1950, art. 5.) 

2° De wet van 10 Angttst1r,s 1950 hon
dende wi,jz,i,qtnu vnn de verlcee,rsbelas
ting op de nutovoertu.iuen heeft tentg
werlcende lcnwht op 1 J amtMi 1950 da
turn hnTet' ·inwe1·Mngtreding. 
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(RELGISCHE S'J'AA'l', MINIS'l'ERIE VAN FINANCIEN, 
'1'. ALLEGAEH'l'.) 

ARRES'f. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arest, op 5 Maart 1952 <loor het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet 
en 5 en· 7 van de wet van 10 Augustus 
1950 houdende wijziging van de verkeers
belasting op de autovoertuigen; doordat 
het bestreden arrest beveelt dat de bijko
mende aanslag in de verkeersbelasting 
voor de gemente Lichtervelde, jaar 1950. 
artikel 684541 op 2.805 frank zal vermin
uerd worden, omdat de bij artikel 5 der 
gezegde wet van 10 Augustus 1950 voor
ziene belastingvermindering voor het 
jaar 19ii0 gehandhaafd blijft voor diegenen 
die ze vroeger genoten en deze slechts ge
houden zijn tot de betaling van een sup
plement tot beloop nm een derde 
der nieuwe verkeersbelasting; dan wan
neer ten overstaan van de formele tekst 
van artikel 7 van de wet van 10 Augus
tus 1950, de toepassing van de verminde
ring der belasting op een derde van 1 .Ta
nuari 1950 af slechts onder de bij arti
kel 5 derzelfde wet gestellle voorwaarden 
kan geschieden : 

Overwegende, enerzijds, dat, naar luid 
van artikel 5 van de wet van 10 Augus
tus 191JO, de verkeersbelasting tot een 
derde of tot een twaalfde .van ham· be
drag voor het gehele jaar wordt terug
gebracht voor de voertuigen die wegens 
hun aard, hun bestemming of hun spe
ciale aanwending slechts gedurende ten 
hoogste negentig dagen of ten hoogste 
twaalf dagen per jaar op de openbare 
weg worden gebruikt en slechts voor het 
vervoer van enigerlei goederen of voor
werpen, -met uitsluiting van personen, 
gebrnikt worden; dat, anderzijds, arti
kel 7 van gezegde wet beschikt dat zij op 
1 .Jannari 1950 in werking treedt; 

Overwegende dat, door aan verweeruer 
de vermindering van belasting voor 1950 
toe te staan om reden dat hij vroeger een 
belastingvermindering heeft genoten en 
zonder na te gaan of hij de bij artikel 5 
van de wet van 10 Augustus 1950 gestelde 
voorwaarden vervulde, het bestreden n.r
rest de in het miduel aangeduide wets
bepn.lingen geschonden heeft; 

Om die redenen verbreekt het bestreden 
arrest en verwijst verweerder in de kos
ten; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers 

(1) Aanvangspunt van de termijn om recla
matie in te dienen : datum vermeld op het 
uittreksel. Verbr., 31 Januari 1950 (Arr. 
Ve1·b1·., 1950, blz. · 349; Bull. en PASIC., 1950, 
I, 374); raadpl. verbr., 10 Juni 1952 (Arr. 

van het Hof van beroep te Gent en dat 
melding er van zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissin.g; 
verwijst de zaak naar het Hof van be
wep te Brussel. 

14 J'anuari 19ii3. - 2• kamer. - Voo·r
zitte1' en venlct,qgeve·r, H. cle Clippele, 
raadsheer waarnemend voorzitter. - Ge
lijklwidenrle concl·nsie, H. Ganshof van 
cler Meersch, aclvocaat-generaal. - Ple-i
tm·, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 14 Januari 1953 

1° MIDDELEN '~OT VERBREKING. -
ZAKEN VAN DIREC'l'E RELAS'l'INGEN. - .MID
DEL WAARDOOR AAN HE'l' ARRES'l' WOIW'l' 
VERWETEN 'l'E HERREN RESLIS'l' DA'l' DE HECLA
lVIA'l'IE TE LAA'l' WAS INGEDIEND GEWEES'.r OM 
REDEN DA'l' ZIJ, BINNEN DE DOO!t DE WE'l' 
REPAALDE 'l'EIUU,JN, BI,T DE DIREC'l'EUR NIE'l' 
'l'ImECJHTGEKOMEN WAS. - ARHES'l' ENKEL 
V AS'l'STELLEND OP WELKE DA'l'UM DE 'l'EHMIJN 
IS BEGINNEN 'l'E LOPEN. - JVliDDEL FEI'l'E
LIJKE GRONDSLAG MISSEND. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. - RE
CJLAMA'l'IE. - BEPALING VAN DE TERMIJN OM 
REZWAAR IN 'l'E DIENEN. - UI'l'LOPEN VAN DE 
'l'ERMIJN. - AANVANGSPUN'l' VAN DE 'l'ER
MIJN. 

1 o Mist feitelij7cen gronrlslag het mirldel 
waa1·door aan een in za7cen van di1·ecte 
belast-ingen gewezen an·est verweten 
worrlt te hebben beslist dat rle 1·eclama
t-ie van de belastingplichtige te laat 
was ingedienrl geweest om 1·eden dat, 
hoewel zij binnen rle rloo1· de wet be
pa.alde tennijn opgestmwrl werd; zij 
niettemin binnen deze termi.in bij de 
directeur niet terechtgekomen was, 
-uJannem· het a·rrest u.itsl·u-itend de da
t-um heett bepaalrl waamp rle terrnijn 
om 1·ecT-amat-ie ·in te flienen (Htnvanrt 
harZ genomen. • 

2° 'l'ot vaststellinrJ van rle tennijn .om 1'e
c.lamatie in te d·ienen, is het heel wat 
anrle·rs te onderzoelcen of het bezwaa1· 
binnen de rloor de wet bepanlrle ter
·mijn moet te1·echtlcornen rlan na te (faan 
op wellce rlatu.m rle tenn·ijn om recla
matie in te dienen aanvang heeft yeno
men (1). (Wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 61, paragraaf 3.) 

T'erb1·., 1952, biz. 575; Bull. en PASIC., 1952, 
I, 656). 

V erlopingspunt van de termijn om recla
matie in te dienen : datum van het terecht
komen bij de directeur. Verbr., 13 Mei 1946 
(B1tll. en PAsrc., 1946, I, 192); 31 Januari 1950 
(Arr. Ve1·b1'., 1950, biz. 349; Bull. en PASIC., 

1950, I, 374). 

I 
I 
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(GYSELEN, 
'I'. BELf;!SCHE STAAT, MINlS'I'ERIE VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

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

Over het enig milldel : schending van 
artikel 61, paragraaf 3, van de samenge
schakelcle wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, . cloordat het bestreden 
arrest ten onrechte beslist heeft dat eiser 
zijn verhaal tegen zijn aanslag in lle 
rechtstreekse belastingen niet tijdig bij 
de bevoegde directeur had ingecliend om
dat cUt verhaal slechts verzonden werd 
binnen de termijn voorzien in bovenge
melcle wets be paling en niet door de direc
teur binnen die termijn ontvangen werd, 
dan wnnneer het indienen van het ver
haal door de verzending van het verhaal 
van de belastingvlichtige geschiedt : 

Overwegende dat het middel het be
streden arrest verwijt beslist te hebben 
dat het hezwaarschrift van aanlegger, 
hetwelk, alhoewel in de wettelijke ter
mijn verzonden, niet binnen die termijn 
bij de directeur is terechtgekomen, als te 
laat ingediend moet !Jpschouwd worden; 

Maar overwegende dat het bestreden 
arrest, om het door de beslissing van de 
directeur aangenomen verval te bevesti
gen, enkel heeft nagegaan op welke da
tum de termijn om reclamatie in te die
nen aanvang neemt en de vraag niet heeft 
opgelost tt' weten wanneer het bezwaar
schrift voor ingediencl moet worden ge
houden; 

Dat het middel derhalve feitelijke 
grondslag mist; 

Om· die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroonleelt aanlegger tot de kos
ten. 

14 Januari 1953. - 2e kamer. - Voor
z·itter en verslaggeve1·, H. de Clippele, 
raadsheer waarnemencl voorzitter. - Ge
lijkln·iclencle concl1tsie, H. Ganshof van 
cler Meersch, arlvocaat-generaal. - Plei
teT, H. Van I,eynseele. 

l" KAMER. - 15 Januari 1953 

~ HANDELSHUUROVEREEN~O~ 
STEN. - WET VAN 30 APRIL 1951. -
AR'l'IKEL 33. - RECHT VAN DE VERHUUR
DER AAN DE HUUROVEREENKOMS'l' EEN EINDE 
'I'E .Mo~KEN. - HUUROVEREENKOMS'I'EN WAAR
OP HE'l' 'l'OEPASSELIJK IS. 

2" HANDELSHUUROVEREENKOi\1-
STEN.- HERNIEUWING. - RECH'l' VAN DE 
VERHUURDER DE HEHNIEUWING 'fE WElGE-

REN. - WET VAN 30 APRIL 1951, AR'l'I
KEL 16, l, 1°.- VOORNEllilEN VAN DEVER
HUURDER HE'l' VERlfUURDE GOED PERSOON
LIJK EN WERKELIJK 'l'E BETREKKEN. - ZIN 
DEZER TERMEN. 

3° HANDELSHUUROVEREENKOi\1-
STEN. - UI'l'WINNING VAN DE lfUURDEH 
DOOR DE VERHUURDER. - VERHUURDER 
ZICH BERUS'l'E~D OP AR'l'IKEL 16, I, 1o OF 
OP AR'l'IKEL 3u, ALINEA 4, VAN DE WE'l' \'AN 
30 APRIL 1951. - GEVAL WAARIN EEN UI'l'
WINNINGS VERGOE!JING VERSCHULDIGD IS. 

1 o H et recht aan een hanclelshwtwoveT
eenkomst een eincle te malcen, aan de 
verh·wunle1· toegekencl cloor het a?·ti
kel 33, Ull 4, van lle wet van 30 Apr-il 
1951 OJI (le hnnllelshu.urove?·eenlcomsten 
en het enig art-ilcel V(tn cle wet van 
24 Decembet· 195.1, tot ver7cla1"ing vnn 
voormel(le wet, ·is vnn toepwssing op 
(le hmwove-reenlcomsten nwt 1Jepnal-. 
cle clntM" (l-ie ~vettel-i.ilc werclen vm·lengll, 
op (le hmtTovereenlcomsten met onbe
paalcle ll·uur en op cle hmwovet·eenlcom
sten (l-ie het voorwerp ener st-ilzwi:i
rJencle weclerinh·wr~ng zijn ge1veest. 

2° H et artilcel .16, I, 1°, van cle wet van 
30 ApTil .195.1 op cle han(lelshu.it-roveT
eenlcomsten, lcrachtens hetwellc cle veT
huurller zich tegen cle hern,ieuwing vnn 
cle h1t1tTovereenlcomst mng vet·zetten 
~vnnneer hij voo,rnemens is het vet·
hwwrcle goefl pe-rsoonlijlc en wet·lcelijlc 
te betrelclcen, mag inge-roepen wo1·clen 
zowel floor cle verh1t1trcler clie u.itsl·ui
tencl zijn woonst in het verhmwcle goecl 
wil vesti_qen en clerhnlve het persoon
lijk wil bet·relclcen zoncle-r een hnnclel 
e1· ·in te (lrijven, nls clooT cle vet.·hmtTcle1· 
clie voot·nemens is het tot lcoophanclel 
te cloen rlienen (1) . 

3° Wanneer cle verh·lt1wcler het ve1·h1t1wcle 
goell van cle hu;u .. rller 1titwint, het.'!fij 
lcrachtens artilcel .16, I, 1°, vnn cle wet 
van 30 April 195.1 op rle hrmllelsh1twr
overeenlcomsten, hetzi.i lc·rachtens at·U
lcel 33, licl 4, clerzel.fcle wet, en lcrach
tens (le wet tot 'uerlclarinrt van 24 De
cembeT 195.1, om reclen clat hij het ve·r
hn-nrlle goecl pe·rsoonlijlc en we1·1celiik 
wa betrelcken, zonrZer om het even wel
lcen hanclel o.t een gelij kaaTclige hanllel 
eT in rle rZri.jven, is hij noch cle rlom· 
a·rt'ikel 25, .1°, van lle wet vwn 30 April 
1951, vom·ziene nitwinningsve1·goecling 
noch cle cloor a·rtilcel 25, 2°, vooTziene 
vergoerling verschu.lrligcl; h'ij is cleze 
lantste ve-rgoelling ve-rsch·ulrZigcl wan-

(1) Verslag van de Verenigde commissies van 
justitie en economische zaken, Pa,·l. Doc., 
Senaat 1949-1950 n' 36, ·blz. 11; Verslag van 
de Commissie van justitie, Parl. Doc., Senaat, 
1951-1952, n' 30, blz. 4. 
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nee1· hi:i voornemens is ·in het goed een 
met deze van de hmrrder gelijlcaardige 
handel te d1·ijven (1). · 

(GOUFFIOUL, T. DOUCET.) 

ARHF:S'l'. 

HET HOF; .:.__ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 Maart 19ti2 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Dinant; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 16, inzonderheid I, 1 o en 2°, 
25, inzonderheid 1 o, 27 e:d 33 van de wet 
van 30 April 1951 op de handelslmurover
eenkomsten met het oog op de bescherming 
van het handelsfonds, en van het enig 
artikel van de wet van 24 December 1951 
tot verklaring van voormelde wet van 
30 April 1951, doordat het bestreden von
nis, na beslist te hebben dat aanleggers, 
eigenaars van een tot het drijven van 
koophandel verhuurd om·om·end goed, op 
geldige wijze opzegging hadden opgegeven 
door hun wil in te roepen om persoon
lijk het goed te betrekken en erin 
geen handelsonderneming te drijven, des
niettemin aanleggers ertoe veroordeeld 
heeft aan verweerster een uitwinnings
vergoeding gelijk aan een jaar huur te 
betalen, en voor recht zegt dat verweer
ster bijgevolg het gehuurde goed in ge
bruik zal mogen houden zonder huur be
hoeven te hetalen zolang haar deze uit
winningsvergoeding niet ten volle zal ge
kweten zijn geweest, dan wanneer naar 
luid van artikel 25 van de wet van 30 April 
1951, de uitwinningsvergoeding slechts 
verschuldigd is indien de verhuurder de 
bedoeling heeft het goed voor andere 
doeleinden dan het drijven van handel 
in huur te geven of wanneer hij, zelf 
het goed betrekkend, daarin een gelijk
aardige handel drijft, dan wanneer het 
recht op een vergoeding aan de huur
der dus niet wordt toegestaan wanneer 
de verhuurder de bedoeling heeft het on
roerend goed « burgerlijk >> te bewonen, 
dan wanneer de wet van 24 December 
1951 . tot verklaring van de wet van 
30 April 1951, geen andere uitwerking 
heeft gehad dan het twistpunt te beslech
ten hetwelk zijn oorsprong had in de 
vraag of de uitwinningsvergoeding waar
in bij deze wet was voorzien verschuldigd 

(1) PATERNOSTRE, Ba"x comme1·cia"x et .li'onds 
de commerce, no 200; TSCHOFFEN en DnBRU, 

Les baux com/rrW1'Ginux, n" 92 ; V erslag van de 
Commissie van justitie van de Senaat, Pa,.z. 
Doc., Senaat, 1951-1952, n' 30, blz. 4 en 6. 

Hieruit volgt dat het lid 2° van artikel 16, I, 
van de wet van 30 April 1951 naar hetwelk 
verwezen wordt door het · artikel 25, 1 o, het 
geval bedoelt waar de verhuurder voornemens 

was ingeval de verhuurder aan de huu~ 
overeenkomst een einde had gemaakt 
door daarvan zes maanden te voren ken
nis te geven binnen drie maanden na de 
inwerkingtreding van bedoelde wet, en 
dan wanneer voormelde interpretatieve 
wet het bij artikel 25 van de wet van 
30 April 1951 bepaalde van kracht heeft 
gelaten, wijl zij het bevestigt; 

Overwegende dat uit de v66r het Hof 
overlegde stukken blijkt dat aanleggers, 
steunende op artikel 33, alinea 4, van de 
wet van 30 April 1951, op 9 .Tuni 1951 aan 
verweerster opzegging hebben gegeven van 
de huur van het tot koophandel bestemde 
onroerend goed hetwelk zij nit kracht 
van een verlengde huurovereenkomst iri 
gebruik had; dat de Rechtbank van eer
ste aanleg te Dinant bi.j een eerste von
nis van 13 Februari 1952 de opzegging 
geldig maakte, terwijl zij meteen aan ver
weerster· het recht verleende tot 1 Mei 
1952 het verhuurde in gebruik te houden; 

Dat de rechtbank bij het bestreden 
vonnis van 6 Maart 1952, aan verweer
ster het recht toekende op een uitwin
ningsvergoeding van 20.000 frank, over
eenstemmende met een jaar huur, nadat, 
volgens de in het vonnis vervatte vast
stellingen, aanleggers verklaard hadden 
dat zij de bedoeling hadden het goed per
soonlijk te betrekken zonder het tot koov
handel te doen dienen; 

Overwegende dat het vonnis verklaart 
zijn oplossing te steunen op de artike
len 16, 25, 27 en 33 van de wet van 
30 April 1951 en op het enig artikel van 
de wet van 24 December 1951 tot verlda
ring van artikel 33,· alinea 4; 

Overwegende dat artikel 16, I, 1 o en 2°, 
waarnaar het bestreden vonnis verwijst, 
aan de verlmurder toelaat zich tegen 
de hernieuwing van de huurovereenkomst 
te verzetten, 1 o ten einde persoonlijk ·m· 
werkelijk het verhuurde goed te betrek
ken, of het dusdanig te doen betrekken 
door zijn afstammelingen, zijn aangeno
men kinderen of zijn bloedverwanten in 
de opgaande linie ... ; 2° ten einde het on
roerende goed aan te wenden tot een be
stemming waarbij elke handelsonderne
ming wordt uitgesloten; 

Overwegende dat artikel 25 van de
zelfde wet aan de uitgewonnen huurder 
het recht toekent op een uitwinningsver
goeding in verscheidene gevallen waar
in de verhuurder << bij toepassing van het 

is niet het goed persoonlijk en werkelijk te 
betrekken of het derwijze te Iaten betrekken 
door een der in 1 o van het artikel I opge
somde personen aan bet goed een andere be
stemming geven waaruit elke handelsonderne
ming werd uitgesloten, bij voorbeeld door het 
tot vreemd aan de handel zijnde doeleinden 
aan derden te verhuren. 
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2° van artikel 16, I ll opzegging heeft ge
geven ten einde het goed tot andere doel
einden dan het drijven van handel te be
stemmen terwijl artikel 27 het recht 
vestigt voor de huurder om de lokalen 
te behouden totdat de vergoeding volledig 
is afbetaald; 

Overwegende dat artikel 33 in een over
gangsbepaling het recht van de verhum·
der regelt om einde te maken aan de 
wettelijk verlengde huurovereenkomsten, 
aan de huurovereenkomsten met onbe
paalde duur en aan de huurovereenkom
sten die stilzwijgend verlengd werden; 

Overwegende dat uit geen dezer tek
sten blijkt dat de huill'der recht heeft 
op een vergoeding ingeval de verhuurder 
het goed wil terug nemen om het zelf 
werkelijk te betrekken of het clusdanig 
te doen betrekken door een van de per
sonen aangedui<l in artikel 16, I, 1 o, met 
b.et oog op een andere bestemming dan 
het drijven van een gelijkaardige koop
handel; 

Dat integendeel uit het samentreffen van 
de artikelen 25 en 16, I, 1° en 2o, blijkt 
dat de wetgever het recht op een vergoe
ding ten bate van de uitgewonnen huur
der heeft uitgesloten wanneer de ver
huurder de bedoeling heeft gehad aan de 
huurovereenkomst een einde te maken 
om persoonlijk het verhuurde goed te be
trekken of het te doen betrekken door 
zijn nabestaanden, hetzij zonder bestem
ming tot koophandel, hetzij. met het oog 
op het drijven van een koophandel welke 
niet gelijkaardig is met de door de uit
gewonnen huurder gedreven handel, zulks 
op voorwaarde dat het in het vooruit
zicht gestelde betrekken een werkelijk 
betrekken wEze; 

Overwegende dat, om de meningsver
schillen te beslechten die ter oorzake van 
de opstelling van artikel 33, alinea 4, wa
ren opgerezen, de intervretatieve wet 
van 24 December 1951 bij haar enig arti
kel bepaalt dat de uitgewonnen hunrder 
enkel recht heeft up een vergoeding in de 
gevallen en volgens de modaliteiten om
schreven bij de artikelen 25 en 27; 

Dat bedoelde wet van 24 December 
1951, evenmin als die van 30 April 1951 
welke z;ij verklaart, dns tot gevolg heeft 
aan de nitgewonnen huurder een recht 
op een vergoeding toe te kennen in het 
geval waarin de verhnnrder opzegging 
heeft gegeven met het oog op een per
soonlijk en werkelijk betrekken van 

~ het onroerend goed, hetzij door hem 
zelf, hetzij door zekere nabestaanden, 
zonder bestemming ervan tot een gelijk
aardige koophandel; 

(1) Verbr., 17 Maart 1938 (B·ull. en PAsiC., 
1938, I, 131); verbr. Fr., 23 Juni 1890 (lii•·ey, 
1903, I, 519). De rechter mag nochtans van 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, door er anders over te beslissen, 
de in het middel aangeduide wetsbepa
lingen geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre- . 
den vonnis; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registei·s 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Dinant en clat meld-ing er van zal wor
den gemaakt op de kant van het verniec 
tigde vonnis; veroordeelt verweerster tot 
de k_osten van het gecling in verbreking, 
daarm begrepen de kosten van de uit
gifte van het bestreden vonnis; verwijst 
de zaak naar de Rechtbank van eerste 
aanleg te Namen, zitting houdend in hu
ger beroep. · 

15 Januari 1953. - 1" kmner. - Voor
zittet·, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggeve•·, H. Piret. - Gelijlcl7tidende 
eonel·ttsie, H. Raoul Hayoit de 'J'ermi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Struye. 

l" KAMER. - 15 Januari 1953 

1° BEVOEGDHEID. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - VOORWERP EN OORZAAK VAN EEN 
~;IS. - WORDEN IN PHINCIPE DOOR DE DAG
VAAHDIN!l BEPAALD. - WI.TZIOINGEN VOORT
KO;I!ENDE UIT DE CONCLUSIES VAN DE EISENDE 
PAUTIJ. - VEHEISTE VOOHWAARDEN TOT 
KENNISNEMING EHYAN DOOH DE RECH'l'ER. 

2° BEWIJS. - SCHENDING VAN HET AAN DE 
AKTEN VERSCHULDIGD GELOOF. - SCHEN
DING VAN HET AAN DE DAGVAARDING EN AAN DE 
CONCLUSIES VERSCHULDIGD GELOOF. -GRIEF 
ZONDER WE'l"l'ELIJKE RECH'l'V AARDIGING IN 
AR'l'IKELEN 1134 EN 1135 VAN HET BURGER
LIJK WETBOEK. 

1° Indien het voo·rwe,·p en de oo•·zaalc van 
een bij de ·reehter aanhangig gemaalcte 
e·is in pt·ineipe doo•· de dagvaat·ding 
worden bepnald. het voo•·we•·p niette
min mag wo·rden nitgebreid en de oor·
zaalc gewijzigd doo•· de eonelusies ener 
pwrtij 'Wanneer cle tegenpartij de ont
vanlceli.ilcheid dezer 7titbi"eiding of dezer· 
wijz·iging niet betwi.st en m·ove1· heeft 
ueeonelu.dee1·d (1). 

2° Geen wetteli.:i lee grondsla,q wo1·dt door 
de ar·tilcelen 1134 en 1135 van het Bu.r
gei·lijlc Wet/weT" versehaft aan de g·rief 
waarbi:i ann de reehte•· wm·dt ve•·we
ten aan de dagvaarcling en aan de con
elu.s1:es een draagwijdte te hebben ge
geven welke .~i:i niet hebben en der-

ambtswege het voorwe1·p en de oorzaak van 
een eis wijzigen (fr. verbr., 29 April 1927, 
Dall. Per., 1929, I, 88). 
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halve het geloof dnt er nan verschnl
digd ·is te hebben (feschonden {1). 

(VEHMUYTEN, 'l'. LEGIES'l'.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 Februari 1952 door het Hof 
van beroep te Brussel gewczen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 1134, 1135. 1317, 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijke Wetboek 61 
e~ inz?_nder~eid_61, 3°, 77 en 78 (ge~ij
Zlgd biJ art1kel o van het koninklijk be
sluit nr 300 van 30 Maart 1936) 79 80 
81bis (art .. 6 van het koninklijk be~luit 
n~. 300 yan 30 Maart 1936), 141 (gewijzigd 
biJ arbkel 1 van het koninklijk besluit 
n~ 224 van 24 .december 1935), 453, 
-!v7, 46±, 470 (gewijzigd bij artikel 22 
van ·het koninklijk besluit nr 300 van 
ilO Maart 1936) van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering 69 van 
het keizerlijke decreet van 30 Maart 
1808 houdende het reglement voor de poli
tie en de tucht nm de hoven en recht
banken, doordat het bestreden arrest om 
de exceptie van niet-ontvankelijkheid af 
te wijzen door aanlegster in lirn·ine lUis 
afgeleid hieruit dat wijlen Julienne Rosy 
afstand van tie gemeenschap Legiest-Rosy 
hn<l g~daan en het midtiel gegroml op 
het felt dat geen vortiering tot vernieti
ging van deze afstand bij de eerste rech
ter aanhangig was gemaakt geweest, ver
klaart « dat al is het hoofdvoorwerp van 
de oorspronkelijke eis de vernietiging 
niet geweest van de afstand door dame 
Rosy van de gemeenschap welke tusseh 
haar en de heer Legiest had bestaan, de 
eis er evenwel impliciet toe strekt te ho
ren zeggen dat deze afstand voor nie
tig en van gener waarde client te wor
den gehouden, dat deze eis er onte
gensprekelijk toe strekt te horen zeggen 
dat de rechtsvoorgangster van aanlegster 
misleid is geweest door de bedrieglijke 
handelingen van haar man, welke tot 
gevolg zouden gehad hebben voor hanr 
de werkelijke samenstelling van het ge
meenschappelijk bezit verborgen te hou
den; dat aanlegster haar stelling gron(lt 
op het feit dat, ware <le instemming van 
dame Rosy door deze handelingen niet 
gebrekkig gemaakt geweest, zij niet 
zou nagelaten hebben te bekwamer tijd 
haar rechten te doen gelden met het oog 
op een billijke verdeling van het gemeen
schapsbezit; dat zij eruit afleidt dat, aan
gezien Rosy door aanwending van he-

(1) Verbr., 13 Maart 1947 (A·n·. Ferb1·., 
1947, biz. 81; Bull. en PASIC., 1947, I 111); 
2 Juli 1948 (A1T. Verb1·., 1948, biz. 366; Bull. 
en PASIC., 1948, I, 425) en nota 3. 

drieg!ijke middelen is misleid geweest, 
de afstand welke is af te leiden uit haar 
verzuim handelend op te treden geduren
de de haar door artikel 1463 van het Bur
gerlijk Wethoek toegekcnde termijn ins
gelijks door nietiging is aangetast en bij
gevolg voor van gener waarde client te 
word~n gehouden; ... dat de appellante 
zich niet heeft kunnen vergissen omtrent 
het voorwerp van de eis noch omtrent de 
draa_gwijdte van tie door aanlegster tot 
stavmg yan lmar stelsel ingeroepen juri
dische middelen, dan wanneer, naar ·luid 
van het exploot van rechtsingano· de vor
dering enkel ten doel had de ve~~ietiging 
van de zogezegde vermomde schenking 
toegestaan bij akte van 18 lVIaart 1932 e1~ 
de voortzetting van tie vereffening van de 
g;emeenschap Legiest-Rosy, welke vereffe
ning, naar verweerster, niet ten einde 
was kunnen gevoerd worden, en de ver
effening van de nalatenschap van Ju
lienne Rosy; <lan wanneer dergelijke vor
dering geenszins, zelfs bijkomstig of im
plieiet, ten doel had, de vernietiging van 
een afstand van hewuste gemeenschaD, 
en dan wanneer het pxploot van rechtR
ingang timtr011 niet de minste toesDe
ling maakte; waaruit volgt dat het 
bestreden arrest, 1 o het geloof heeft ge
schonden hetwelk aan het gerechtelijk 
contract client gehecht, en inzonderheid 
aan de vermeldingen van het exploot van 
rechtsingang, met betrekking tot de doe1-
einden van de vordering (schending van 
de artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek); 2° bovendien, 
de uitwerkselen van bewust contract 
heeft miskend (schending van de artike
len 113±, 113i:i van het Burgerlijk Wet
hoek, fil, 3°, 77, 78, 79, 80, 81bis, 141, 453, 
-±i:i7, 4G±, 470 van het Wetboek van bur
gerlijke rechtsvordering, 69 van het de
creet van 30 Maart 1808) ; 

Overwegende dat nit de rechtspleging
stukken blijkt dat de door · verweerster 
Juliette Legiest, dochter van tweede ver
weerrler .Jean Legiest, ingestelde vortit.>
ring ertoe strekt een vervreemding van 
een onroerenrl goed, in 1932 aan dame 
Vermuyten, aanlegster in cassatie, toege
staan door .Jean Legiest voornoemd nie
tig te doen verklaren, en te doen zeggen 
dat de vereffening van de gemeenschap 
welke tussen .Jean Legiest en wijlen zijn 
echtgenote .Julienne Hosy heeft bestaan 
zal worden voortgezet, het in 1932 ver
vreemde goed dienende deel uit te maken 
van de te verdelen gemene boedel; 

Dat dame Vermuyten, het feit inroc~
l1ende dat, natiat de gemeenschap Legiest
Rosy door de el'htscheiding was ontbon
den geweest, dame Hosy de gemeenschap 
niet hinm"n de wettelijke termijn had 
aanvaar<l, v66r de rechter over de grond 
had staande gehonclen dat de vorderin!! 
niet ontvankelijk was, daar dame Ro..-;y 
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geac~1t was afstand van de gemeenschap 
te hebben gedaan en haar dochter Ju
liette Legiest niet meer rechten dan haar 
rechtsvoorgangster kon hebben; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de exceptie van niet-ontvankelijkheid af
wijst welke werd afgeleid uit de afstand 
van de gemeenschap door dame Rosy, 
alsook het middel hieruit afgeleid dat !Jij 
de eerste rechter geen vordering aanhan
gig wercl gemaakt strekkende tot vernie
tiging van de afstand, om de reden dat 
de eis insloot <lat Ol~ZP afstancl voor 
nietig en van gener waanle diende te 
worden gehouden wegeus de bellrieglijke 
handelingen die hem hadden veroorzaakt; 

Overwegende dat de voorziening als 
grief tegen het bestreden arrest opwerpt 
het geloof te hebben geschonclen hetwelk 
aan het « gerechtelijk contract 11 en in
zonclerheid aan het exploot van rechtsin
gang client gehecht en de uitwerkselen van 
!Jecloeld contract te hebben miskencl; dat 
het doet gelden dat door het exploot van 
rechtsingang geenszins om vernietiging 
van de afstand werd verzocht, daar deze 
zelfs niet impliciet, in een der door de 
vordering nagestreefde doeleinden was 
begrepen; 

Ten aanzien van het eerste onderdeel 
van het middel, )letwelk op cle schending 
van het aan de akten te hechten geloo£ 
gegrond is : 

Overwegende dat verweerster Legiest, 
ter antwoorcl op de door aanlegster Ver
muyten voorgebrachte exceptie van niet
ontvankelijkheid, in haar v66r de eerste 
rechter genomen conclusies beweerde dat 
het bij artikel 1463 van het Burgerlijk 
Wetboek ingevoerde verval haar niet kon 
worden tegengeworpen, evenmin als zij 
aan haar moeder, dame Rosy, had kun
nen worden tegengewon1en, om reden dat 
de oorzaak van het niet aanvaarden van 
de gemeenschap llinuen de wettelijke 
termijn in de lledrieglijke verzwijgingen 
van Legiest was te vinden; 

Dat aanlegster de ontvankelijkheid 
van de aldus aan het debat gegeven uit
breicling niet !Jetwistte en zelf over deze 
uitbreiding concludeerde; 

Dat de rechter over de grond dienvol
gens, zonder het aan de akten te hechten 
geloof te miskennen, heeft kunnen ver
klaren dat Jean Legiest en dame Ver
muyten het verval aan dame Legiest niet 
konden tegenwerpen, en daaruit heeft 
kunnen afleiden dat laatstgenoemde ont
vankelijk bleef om de vernietiging van 
de in 1932 tot stand gekomen verrichting 
na te streven; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del feitelijke grondslag mist; 

'l'en aanzien van het tweede onderdeel 
van het middel, hetwelk op het misken
nen van de uitwerkselen van de dag
vaarding en van de ci:mclusies gegrond is; 

Overwegende dat de in het middel aan
geduide wetsbevalingen, inzonderheid de 
artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek, enkel op de contracten van toe
passing zijn en geen wettelijke· recht
vaardiging opleveren van de grief waar
door aan het arrest wordt verweten aan 
een exploot van dagv.aarding of aan cou
clusies een andere clraagwijdte te hell
ben gegeven dan die welke zij hebben; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del naar recht faalt; 

Over het tweede middel : schending 
van de artikelen 1134, 1135, 1317, 1319, 
1320 van het Burgerlijk Wetboek 61 en 
i~~onderheid 61, 3°; 77 en 78 (ge;,.,ijzigd 
blJ artikel 5 van het koninklijk besluit 
nr 300 van 30 Maart 1936), 79, 80 81bis 
(artikel 6 van het koninklijk besluit 
nr 300 van 30 Maart 1936), 141 (gewij
zigd !Jij artikel 1 van het koninklijk oe
sluit nr 22! van 24 December 1935), 
453, 457, 1 464, 470 (gewijzigd bij arti
kel 22 van het koninklijk besluit nr 300 
van 30 Maart 1936) van het W etboek 
van burgerlijke rechtsvordering, 69 van 
het keizerlijk decreet van 30 Iviaart 
1808 houden'de ' het reglement voor de 
politie van hoven en recht!Janken, door
dat het bestreden arrest het vonnis 
a qtw bevestigt hetwelk de liti
gieuze verrichting ann eiseres, verweer
ster in cassatie, niet tegenwerpbaar ver
klaart, als uitmakende een oprechte ver
koop, voortspruitende nit verweerders 
voornemen om zijn echtgenote van een 
deel cler gemene goederen te beroven, 
dan wanneer, naar luicl van het ex
ploot van rechtsingang en van de door 
''erweerster v66r de rechtbank geno
men conclusies, de vordering er enkel 
toe strekte te doen zeggen dat de ver
koop van 18 Maart 1932 een vermomde, 
nietige en van gener waarcle zijnde vrij
gevigheid uitmaakte, als ,_ hebbende een 
ongeoorloofde oorzaak, waaruit volgt dat 
het bestreden arrest, 1 o het geloof heeft 
geschonden dat client gehecht aan het ge
rechtelijk contract en inzonderheid aan 
de vermeldingen van het exploot van 
dagvaarding en van bedoelde conclusies 
van eiseres hier verweerster, met betrek
king tot oorzaak en het doel van de eis 
om vernietiging (schending van de arti
kelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek), 2° bovendien de 
uitwerkselen van bedoeld contract heeft 
miskencl (schending van de artikelen 1134, 
1135 van het Burgerlijk Wetboek, 61, 3°, 
77, 78, 79, 80, 81bis, 141, 453, 457, 470 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsple
ging; 69 van het decreet van 30 Maart 
1808) : 

Overwegende dat het middel het be
streden arrest verwijt het « aan het 
gerechtelijk contract 1> te hechten geloof 
te heb!Jen geschonden en de uitwerkselen 
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van dit contract te hebben miskend door 
de venichting welke het arrest als op
rechte verkoop bestempelt niet aan clame 
Legiest tegenwerpbaar te verklaren, om
dat zij met bedrieglijke verkorting van 
de rechten van dame Rosy was geschied, 
dan wanneer door het exploot van rechts
ingang . en de v66r de eerste rechter ge
nom en conclusies ·de vernietiging van be
wuste verrichting op de enkele groncl van 
de ongeoorloofdheid of de onzedelijkheid 
van de oorzaak ervan werd nagestreefd; 

Ten aanzien van het eerste onderdeel 
van het middel, hetwelk op schending 
van het aan de akten te hechten geloof 
gegrond is; 

Overwegende enerzijds dat, ook al riep 
dame Legiest in het exploot van rechts
ingang als enige grondslag van haar vor
dering de ongeoorloofdheid of de onzede
lijkheid in van de oorzaak der vrijgevig
heid welke, volgens haar stelling, de in 
1932 tot stand gekomen verkoop vermom
de, zij in haar conclusies v66r de eerste 
rechter een tweede grondslag voor haar 
eis heeft opgegeven door aan te voeren 
dat bedoelde handeling << nog >> nietig was 
wijl zij met bedrieglijke verkorting van 
de rechten harer moeder, dame Rosy, ver
richt werd; dat zij in het dispositief van 
voormelde conclusies opnieuw de twee
voudige grondslag heeft doen geltlen 
waarop zij aldus haar vordering steunde; 
dat aanlegster de ontvankelijkheid !lezer 
uitbreiding geenszins heeft betwist en 
dienaangaande heeft geconcludeerd; dat 
de rechter over de grand dienvolgens, 
zonder het aan de akten te hechten ge
loof te schenden, ofschoon hij de eis niet 
inwilligde voor zoveel deze op ongeour
loofdheid of onze!lelijkheid van de oor
zaak der beweerde schenking gegrond 
was, hem heeft kunnen inwilligen voor 
zoveel hij op de bedrieglijke verkorting 
van de rechten van dame Rosy gegrond 
was; 

Overwegende anderzijds dat het bestre
den arrest, in strij d met hetgeen in het 
middel wordt beweerd, niet beslist dat 
·de litigieuze verrichting een oprechte 
verkoop heeft uitgemaakt; 

Dat het eerste ondenleel van· het mid
del niet kan worden aangenomen; 

Ten aanzien van het tweede onderdeel 
van het middel, hetwelk op de miskenning 
van de uitwerkselen van de dagvaarding 
en de conclusies gegrond is; 

(1) Betreffende het toezicht van het Hof 
over de beslissing van de rechter over de 
grand waarbij verklaard wordt dat een feit 
de kenmerken van een ongeoorloofde daad 
naar de zin van artikelen 1382 en 1383 van 
het ·Burgerlijk Wetboek vertoont, zie verbr., 
12 Juni en 9 October 1947 (Arr. Verbr., 1947, 
biz. 202 en 312; Bull. en PAsrc., 1947, I, 264 

Overwegende dat, zoals ter antwoord 
op het tweede onderdeel van het eerste 
middel is gezegd geweest, de in het mid
del aangeduide wetsbepalingen, inzonder
heid de artikelen 1134 en 1135 van het 
Burgerlijk Wetboek, enkel van toepas
sing zijn op de contracten en geen wette
lijke rechtvaardiging uitmaken van de 
grief waardoor aan het arrest wordt ver
weten aan het exploot van dagvaarding 
en aan de conclusies een andere ch·aag
wijdte te hebben gegeven dan cUe welke 
zij hebben; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del naar recht faalt; 

Om die redenen, dame Vermuyten ertoe 
niachtigend in rechte op te treden, ver
werpt de voorziening; veroordeelt aan
legster tot de kosten en tot de vergoeding 
van 150 frank jegens elk der verweer
ders. 

15 Januari 1953. - 1e kamer. - Yoor
zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Yerslag,qever, H. Piret. - Gelijlclu,idende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Simont en Van Ryn. 

le KAMER. - 15 Januari 1953 

VEJRANTWOORDELIJKHiiJID (BUITEN 
OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
AANGES'fELDE DIE KINDEREN OP EEN GEV AAR
LIJKE WERKPLAA'l'S TOELAA'l'. - WERK
PLAA'l'S ONDER DE BEWAKlNG VAN DE AANGE
S'l'ELDE. - AANGESTELDE DIE ONACH'l'ZAAM 
IS GEBLEVEN VOOR. WA'l' HE'l' KIND DEED. -

KIND SLACH'l'OFFER VAN EEN ONGEI'AL. -
FOU'l' VAN DE AANGESTELDE. - VERAN'l'
WOORDELIJKHEID VAN DE AANSTELLER. 

Is wettelij lc de. beslissing waat·bij ver
lclaaTd tlJOTdt dat een ongeooTloofde 
daad waaTVOor de nansteUet· b'!f.t·ge·rlijlc 
veTantwooTdelijlc is, wet·d [Jepleegrl 
dam· rle aangestelde die, in feite de be
walc·i.ng ovet· een gevanrlijlce wet·Jcplaats 
hebllenrle, op z·ich heett genom.en de 
rtanwezi{}heid van een 1cind. et· op toe 
te laten, en ve·rvol{}ens onachtzaam is 
ge7Jleven voor W££t het lcind cleed, dat 
a.ldt£s slachtojfer vam een on{}e·wl. ·is fle
·weest (1). 

en 404); 16 December 1948 (Arr. T' et•bt·., 1948, 
.biz. 643; Bull. en PAsrc., 1948, I, 727); 21 Fe
brnari 1949 (Arr. T'erbr., 1949, biz. 138; Bull. 
en PAsrc., 1949, I, 154), evenals de nota 3 
onder verbr., 9 Mei 1939 (Bull. en PAste., 
1939, I, 235), en verbr., 12 December 1952 
(ibid., 1953, I, 251). 
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(THOMAS, T. MATHY.) 

ARUEST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 April 1950 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het micldel : schem1ing van lie 
nrtikelPn 1165, 1382, 1383 en 1384, ali
nea's 2, 3 en G, van het Burgerlijk ~Wet
hoek en voor zoveel als nodig, 97 van de 
Gronclwet, doordat, om te lleslissen dat dP 
arlleitle~r LPfort tijdens zijn dienst en in 
verllaml <laarnw<le een onvoorzichtigheid 
of ePn nalatighei<l lweft !Jegaan waarvoor 
aanlegger, als zijn aanstt>ller, dient in te 
staan, het lJestredPn arrest zich ertoe lle
perkt, als nitrnakende een door Lefort 
gestelde ongeoorloofde dnad, aan te stip
pen 1° het feit kimleren de werkplaats 
te he!Jben laten lwtreden dan wmnwer tle 
!Jeweenle l"erplicllting om tlit lJetrPrlen te 
verhinderen, volgens het arrest zelf, niet 
uit een uitdrukkelijk of stilzwijgend 
wetsvoorschrift, doch enkel uit de door 
aanlegger ann <le nrheitler Lefort gegeven 
onderrichtingen voortsvroot, Pn dan wan
neer het enkel eventnelP tt" lwrt komen 
nan dit bevel in hooftle van de arlwi
tler slechts een contractuele font jegens 
de werkgever kon uitrnaken, tloch geen 
delictuPle of quasi-dPlictuele font jegens 
de derden, ten opzichte van welke de ~r
lleider a lleen a an tle hem door de wet m t
tlrnkkelijke of stilzwijgend opgelegde 
verplichtingen gehouden was; 2° het feit 
niet te hellllen gelet ov de riehting welke 
de kinderen zijn uitgegaan, dan wanneer 
dt>ze nalatigheid slechts een font naar de 
wettelijke zin van het woord, kan uit
maken in verhand met een wettelijkt> 
toezichtsverplichting waarvan het arrest 
het bestaan niet aanvoert en welke im
mers ten laste van et>n al'heider niet kon 
llestaan ten opzichte van mimlerjarige 
kinderen waarover ht't toezieht op hun 
ond:ers rustte; 

Ove~ het tweede micldel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

erop wijst clat << Lefort, zich er niet mede 
vergenoegemle de kinderen op de wer.~
plaats toe te laten, nog erkent dat hlJ, 
nn hun het lletreden van een gevaarlijk: 
plaats te hebben verboclen, niet gelet heeft 
op de riehting welke zij uitgingen; dnt 
inteo-encleel hij hierover des te meer 
moe~t llekommerd zijn daar hij, op eigen 
gezag en niettegens,taancle de ontvangen 
!Jevelen, ht't risico had genomen hun 
aanwezigheid te dulden ll; 

Overwegende derhalve dat het arrest, 
in strijd met ltetgeen het middel beweert, 
aanleggers aangesteltle niet het enkele 
feit niet te hellben g<~let op de richting 
welke het slachtoffer, het kind Mathy, is 
uitgegaan als font aanmerkt, .~och het 
feit zodoende onachtzaam te ZlJn geble-

ven voor wat het kind deed, dan wan
neer hij het ov zich had genomen de aan
wezigheid ervan te dulden op de werk
plaats waar gevaar heerste en waar het 
feitelijk onder de llewaking van de aan
gestelde stoll(l; 

Dat het arrest de font van aanleggers 
aangestelde evenmin afieidt nit een 
vooraf bestaande wettelijke verplichting 
van toezicht over het slachtoffer, doch 
nit het nalaten de maatregelen te treffen 
welke hij nit voorzichtigheid diende te 
nemen zoclra hij, door het in het arrest 
vastgesteld dulden, cle persoon van het 
kind aan een gevaar lllootstelde; 

Overwegencle dat de overwegingen van 
het arrest het dispositief wettelijk recht
vaardigen, waarbij aanlegger voor het 
ongeval gecleeltelijk _ verantwoordelijk 
wordt gesteld, naar lni<l van de in het 
middel aangeduide artikelen 1382, 1383 en 
1384 zelve van het nurgerlijk Wetboek; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, vermits het disposi

tief van het arrest wettelijk gerechtvaar
digd wordt door tle ter antwoord op het 
tweecle omlerdeel opgegeven overwegin
gen, het eerste omlerdeel, hetwelk enkel 
tegen een overtollige grond opkomt, niet 
ontvankelijk is; 

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

15 Jannari 1958. - 1° kamer. - Voor
.~itter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
TTe·rsllt.qgever, H. Bail. - Geli:ilclu.idende 
conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, een;te advocaat-generaal. - Ple·i
ters, HH. Van Ryn en Simont. 

le KAMER. - 15 Januari 1953 

1 o ARBEIDSONGI<TV AL. BEDRIJFS-
HOOFD HEBBENDE EEN OVEREENKOMST GE-
SLO'l'EN :MET EEN 
HINGSMAA'l"CIIAPPI.T. 

HE~IACHTIGDE VERZEKE
HECHTSTREEKSE 

VORDERING VAN HE'l' SLACHTOFFER TEGEN DE 
I'ERZEKERAAU. 

2o MIDDELEN TOT Vl<JRBREKING: 
NrETnv :MrnDEL. - WEERLEGHING VAN EEN 
DOOH DE RECHTER A~fBTSHALVE VEHS'l'REKTE 
RECHTSGROND. - NIEUW MIDDEL. 

p,o
1 

ARBEIDSONGl<JVAL. - GEMACHTIGDE 
VERZEKERAAR VAN RET BEDRIJFSHOOFD. -
YERVALLENVERKLARINGSBEDING NIET AAN RET 
SLACHTOFFER 'l'E3ENOVEl-tS'l'ELBAAR. 
DRAAGWIJDTE VAN DI'l' VEBBOD. 

3o TUSSl<JNKOMST. - ilURGERLIJKE ZA
KEN. - HOOFDYORDERING DOOR DE RECH
'l'ER OVER DE GUOND NIE'l' ONT\'ANKELIJK VER-
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KLAARD. - AANLEGGEI~S \'ORDERING TOT 
VRIJWARING VERVOLGENS ZONDER VOORWERP 
YERKLAARD. - AANLEGGERS VOORZIENING 
ONTVANKELIJK VERKLAARD. - DOOR DE 
VERWEERDER INGESTELDE VORDERING TO'!' 
BINDENDVERKLARING VAN HE'l' ARREST. -
VORDERING WELKE DIEN'l' 'l'E WORDEN INGE
WILLIGD. 

1 o De arbeide·r, slachtoffei· vnn een onye
val, beschikt ove1· een rechtstreelcse 
vordering teyen de gemachtiyde verze
lcem,ars wnarmede het bedrijfshoofd 
een overeenlcomst heett yesloten tot be
tnliny van de lcrachtens de door het 
lconinklijlc besluit van 28 September 
1981 snrnenyeonlende wetten verschul
digde vergoedingen (1). (Art. 9 en 25, 
liu ~. ller bij koninklijk besluit van 
28 September 1931 samengeordende 
wetten.) 

2° Is geen nieu.w middel, het rniddel dat 
strelct tot weerlegging van een arnbts
halve rloor ae rechter, tot stnving zijner 
besUssiny ten opzichte van rle. aanleg
gei·, inyeroepen rechtsgrona (2). 

3° De bepaling van artilcel 15 aer· snrnen
geo1·aenae wetten betreffenae ae ver
goeding rler schade voortlcomende uit 
arbeirlsongevallen, naar M~id waa·rvan 
geen beding van vervnllenverlclaring 
door de gemachtigfle ve·rzekeraar, waar
merle het berlrijfshoofd ene oveTeen
lcomst heett gesloten, iwn de schulaeisers 

·rler vergoed·i.ngen of aan h1m 1'echtheb-
benrlen vermno te wonlen tegenoestela, 
berloelt om. het even wellce vervallenvei·
lclaTingsbedingen en nnmelijk aeze 
wellce volot 1~it het gebrelc nan beTicht 
van het ongeval, door het berZTijfshootd, 
ann de veTzelceTanr, binnen ae aooT de 
veT'!Jelceringsovereenlcomst bepaalde ter
mijn (3). 

4° Wnnneer de rechter over rle gTonrZ de 
hoofdeis niet ontvnnlceUjlc, en .Qevolg~ 
lij k ae doo1· cle verwee1·ae·r teoen een 
aerae inoestelde eis tot waaTboTgino 
zonrle·r voorweTp heeft ve·rlclaard, ver
lclani·t het Hot, wanrbi:i de voorz·ienin17 
van de aanlegyer betreffende de hoofd- · 
eis en tevens een tegen een derrle infle
stelae vorderin.Q tot b-iiulendverlclnring 

(1) Raadpl. verbr., 29 October 1936 (Bull. 
en PASIC., 1936, I, 401); 14 Juli 1937 (ibid., 
1937, I, 227) en 5 Mei 1949 (Arr. Ye1·br., 1949, 
biz. 298; Bull. en PASIC., 1949, I, 335). 

(2) Verbr., 16 Februari 1951 (Ar1·. Ye1·br., 
1951, biz. 330; Bull. en PASIC., 1951, I, 391). 
Zie ook nota 1 onder verbr., 29 October 1931 
(Bull. en P ASIC., 1931, I, 271) en nota 2 onder 
ver br., 22 Octo her 1942 ('ibid., 1942, I, 256). 

(3) Zie de verklaringen van de Minister van 
nijverheid ter zitting van de Kamer van volks
vertegenwoordigers, Ann. parl. Kamer, zitting 
1903, biz. 1263, kol. 2; DE PAGE, d. II, n' 721; 

·vnn het ar·rest aanhnngig we·rden ge
nwnlct, deze laatste vorderin.Q ontvan
lcelijlc, wnnneer het de voorz·iening ge
yrond verlclanrt (4). 

(GEU'l'EN, T. CAISSE PA'l'RONALE 
DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
VQnnis, op 26 Februari 1951 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik; 

Overwegende dat de op de algemene rol 
onder nrs 1056 en 1129 ingeschreven za
ken samenhangend zijn; 

I. In de zaak nr 1056 : 
Over het eerste middel : schending van 

de artikelen 1, 9 (inzonderheid alinea ::!) 
en 25 van de wetten op de arbeidsonge
vallen, zoals zij zijn samengeordend bij 
het koninklijk beslttit van 28 September 
1931, en van artikel 6 van het Burger
lijk Wetboek, doordat de rechtbank, 
waarbij een vordering aanhangig was 
waardoor aanlegger slachtoffer van een 
arbeidsongeval, van de verzekeraar van 
zijn werkgever de ten gevolge van dit on
geval verschuldigde vergoedingen eiste, 
deze vordering niet ontvankelijk heeft ver
klaard op grond dat de verzekeraar niet 
de rechstreekse, en nog minder de enige 
schuldenaar van het slachtoffer is, dan 
wanneer- de wet inderdaad de verzeke
raar tot de enige, althans de rechtstreekse 
schuldenaar van het slachtoffer maakt, 
en dan wanneer elke dezer hoedanigheden, 
zelfs afzonderlijk genomen, de tegen hem 
ingestelde eis, welke trouwens bij de wet 
in uitdrukkelijke bewoordingen is inge
voerd, rechtvaardigt : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de vordering tot betaling van de . ver
goedingen verschuldigd ten gevolge van 
een arbeidsongeval niet qntvankelijk ver
klaart, welke vordering door aanlegger 
tegen de verwerende kas werd ingesteld 
op grond dat het noch waar, noch juri
disch is, te stellen, zoals het vonnis a 
qu.o verklaart, dat de verzekeraar de 

Rep. p1·at. dr. belge, v' Accidents du travll;il, 
n' 296. -

(4) Verg., in geval van verwerping vail de 
voorziening, verbr., 11 October 1951 (Arr. 
Ye1·br., 1951, biz. 58; Bull. en PAsrc., 1952, I, 
63) en 23 October 1952 (Ar1·. Yerbr., 1952, 
biz. 88; Bull. en PASIC., 1953, I, 93). 

Over de eis tot bindendverklaring van het 
arrest, voor het Hof ingesteld raadpl. verbr., 
28 April 1950 (A,.,.. Yerb1·., 1950, blz. 542; 
Rull. en PAsrc., 1950, I, 604), en nota 2 onder 
verbr., 10 Juni 1948 (Ar1·. Yerb1·., 1948, 
blz. 320; Bull. en PASIC., 1948, I, 370). 
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rechtstreekse en de enige schuldenaar i.s 
van het slachtoffer, dat niet deze het is 
die de verzekering heeft aangegaan en 
die de bij het contract bepaalde premien 
heeft gekweten; 

Overwegende dat, volgens artikel 9 van 
de bij koninklijk besluit van 28 Septem
ber 1931 samengeordende wetten, het be
drijfshoofcl hetwelk tot betaling van ue 
vergoeding·en waarin bij bedoelde wetten 
is voorzien, met een overeenkomstig de 
bepalingen van hoofdstuk II gemachtigde 
verzekeringsmaatschappij een overeen
komst heeft gesloten, van de last de
zer vei·goedingen is ontslagen en dat zijn 
verplichtingen van rechtswege op de ver
zekeliaar overgaan; 

Dat artikel 25, alinea 2, luidt dat het 
slachtoffer of zijn rechtverkrijgenden een 
rechtstreekse vordering tegen de verzeke
raar hebben; dat claaruit volgt dat het 
vonnis, door zijn dispositief te doen rus
ten op de grond dat verweerster niet de 
rechtstreekse schuldenares van aanleg
ger is, de in het miclclel aangeduide bepa
lingen geschonden heeft; 

Over het tweede middel : schending 
van de artikelen 1, 15 (inzonderheid de 
laatste alinea) en 25 van de wetten op de 
arbeidsongevallen, samengeordend bi.i ko
ninklijk besluit van 28 September 1931, 
en schending van artikel 6 van het Bur
gerlijk W etboek, doorclat het bestreclen 
vonnis de weigering van verw:eerster om 
aanlegger schacleloos te stellen, is bijge
treclen, welke weigering was gesteund 
hierop dat de aangiften waarbij haar of
ficieel het ongeval werdgemeld haar slechts 
twee jaar later door de werkgever Niesten 
waren toegezonden geweest, in weerwil 
van de in het contract vervatte clausule·, 
volgens welke de aangifte van het onge
val binnen clrie dagen diende te worden 
overgemaakt, clan wanneer dergelljke 
clal~Sule een werkelijk verval verwekt, 
hetwelk de verzekeraar aan het slacht
offer niet vermag tegen te werpen : 

Over de door verweerster ingeroepen 
exceptie van niet-ontvankelijkheid, ge
steund hierop clat het middel nieuw is 
wijl het niet aan de rechter over Lie 
grond is onc1erworpen geweest : 

Overwegende dat verweerster zich v66r 
de rechter in hoger beroep op de clausule 
van het contract bij welke aan het be
(lrijfshoofd worclt opgelegd binnen drie 
dagen het ongeval te melden, enkel heeft 
beroepen om haar eis tegen de partij 
Niesten te rechtvaardigen; dat de rech
ter in hoger beroep ambtshalve deze clau
Sl}le van het contract tegen aanlegger 
heeft laten gelden en daaruit de niet
ontvankelijkheicl van cliens vordering af
geleid heeft; 

Overwegende dat het ter staving van 
. de voorziening voorgebrachte middel 
slechts de weerlegging is van de door de 

rechter tot rechtvaardiging van zijn t>e
slissing ambtshalve verstrekte rechts
grond; clat het dienvolgens niet nieuw ls; 
clat de exceptie van niet-ontvankelijkheid 
niet gegrond is; 

Over het middel : 
Overwegentle clat, luidens artikel 15 

laatste alinea, van de wetten op de ar: 
beidsongevallen, samengeordend bij ko
ninklijk besluit van 28 September 1931, 
geen enlrele ])epaling van vervallenverkla
ring door de gemachtigde verzekeraars 
mag worden ingeroepen tegen hen die een 
vergoecling te vorcleren hebben of tegen 
hun rechtverkrijgenclen; dat dit verbod. 
hetwelk ten doel heeft de betaling van de 
forfaitaire vergoeclingen aan het slacht
offer of aan zijn rechtverkrijgenclen te 
verzekeren, een absoluut verbod is · en 
clerhalve van toepassing is op de clausule 
van de polis volgens welke wanneer de 
in de verzekering begrepeJl personen door 
ongevallen worden getroffen, de werkge
ver uiterlijk binnen clrie dagen aan het 
fonds, een op het reglementaire formu
lier gestelde aangifte tlient te la ten ge
worden; dat het vonnis, in de mate waar
in het zijn dispositief steunt op de in het 
midclel aangehaalcle gTond, artikel 15 van 
bovengemelde samengeorclende wetten ge
schonden heeft; 

II. In de zaak nr 1129 : 
Overwegende clat het bestreden vonnis 

de tegen verweerster ingestelde vorclering 
tot betaling van vergoedingen aan aan
legger Geuten niet ontvankelijk en bijge
volg de vordering tot vrijwaring door 
verweerster ingesteld tegen haar verze
kerde verweercler Niesten zonder voor
werp heeft verklaard; 

Overwegende dat er, om reden van de 
hierna uit te spreken verbreking, · grond 
aanwezig is om. de eis tegen Niesten inge
stelcl door de Patroonkas voor handel en 
nijverheid tot gedwongen tussenkomst en 
voor hem binclenclverklaring in te willi
gen; 

Om die reuenen, voegt de onder nrs 1056 
en 1129 op de algemene rol ingeschreven 
zaken; verbreekt het bestreden vonnis; 
beveelt dat onderhavig· arrest zal over
geschreven worden in de registers van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik, 
en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigt'le 
beslissing; veroorcleelt verweerster tot de 
kosten gevallen op de zaak nr 1056; zegt 
dat onclerhavig arrest bindend zal ziiu 
voor verweerder Niesten; veroordeelt 
hem tot de kosten gevallen op de zaak 
nr 1129; verwijst de zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Hoei, zitting 
houdend in hoger beroep. 

15 Januari 1953. - 1° kamer. - Voot·
zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
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Verslaggeve1·, H. Fettweis. - Gelijklui
dende concl·usie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. 
Pleite1·s, HH. Demeur en Simont. 

l c KAMER. - 16 Januari 1953 

1° HUUR.. - VERKOOP VAN EEN WOONHUIS 
OF VAN EEN LANDELIJK ERF. - VERPLICH
TINGEN VAN DE KOPER JEGENS DE HUURDER. 
- ARTIKEL 1743 VAN RET BURGERLIJK 
WETJlOEK. 

2° HUUR. - VERKOOP VAN EEN WOONHUIS 
OF VAN EEN LANDELIJK ERF. - HANDHAVEN 
EN ONDERHOUD VAN DE LOPENDE HUUR BE
DONGEN IN DE KOOPOVEREENKOMS'l'. - VER
PLICH'l'ING VAN DE KOPER DEZE HUUR 'l'E 
EEH!liEDIGEN. - WET'l'ELI.TKE GROND DEZER 
VERPLICH'l'ING. 

1" Dam· het artilcel 1743 van het Blwger
lijlc lVetboelc worrlt een vet·moeden in
gesteld lcrachtens hetwelk de ve·rlwper 

· van een woonh-nis of van een landelijlc 
erf, (t-ie z·ich het recht niet heeft voo·r
behou.den in geval v.nn ve'l'lcoping de 
hu.unler u.it te dri,iven, ten dezes ·voo·r
dele het handhaven en het onde·rhoud 
van de lopende h·um· heeft bedonyen, 
en b·innen dezelfde beperking zijn 
sch·u.ldvordering terJen de lmu.rder aan 
de leaper heett afgestaan. De toepas
sinrJ vnn d'it' vennoeden wm·dt nochtnns 
door nrtikel 17 43 beperlct tot de gevnl
ten waar de hu.ltr altthentielc is of vaste 
datum heeft (1). 

2° lVnnneer de lcoopovereenlwrnst betref
fende een woonhnis at een landelijlc e·rt 
een uitdntlclcelijk beding van handha
ving en onde1·ho·u.d van de lopende hunr 
ten voordele vnn de lw·urder bevnt, is 
de leaper verplicht de hmtr te eerb·iedi
gen zelfs wnnneer zij niet n·uthentielc 
is en geen vnste dnt-nm heeft. Deze ve·r
plichting vnn de koper heeft hnn1· wet
telijlce gmndsln_q n·iet ·in nrtilcel 1748, 
doch wel in de n·rt-ikelen 1121 en 1165 
vnn het B·wrge!'lijlc Wetboelc (2). 

(BEIRNAER'l', '1'. CREVE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 Februari 1951 door de Vre
derechter van het kanton Hamme gewe
zen· 
O~er het enig middel: schending van 

(1) Verbr., 27 Juni 1946 (Ar~·. Yer·br., 1946, 
biz. 249; Bull. en PAsrc., 1946, I, 267) en 
nota's 2 en 3 onder dit arrest; DE PAGE, t. IV, 
n' 763, !itt. B. 

de artikelen 1121, 1157, 1165, 13~9 en 1320, 
(geloof aan de akten verschuldrgd), 1743,. 
1774 (art. 6 van de wet van 7 Maart 1929) 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden vonnis alle kracht ontzegt aan 
een clausule van de verkoopsakte van 
2i:i September 1948, waarbij de verkoper 
van de verweerder bedongen heeft, ten 
voordele van eiser, dat hij vooraleer het 
vrij gebruik van het gekochte goed te ge
nieten de rechten van de huidige ver
bruiker zou moeten eerbiecligen, zodat 
de bestreden beslissing eiser heeft be
roofd van de rechten welke artikel 1743 
van het Burgerlijk Wetboek in geval van 
eerste ingebruikneming bepaalt : 

Overwegende clat het bestreden vonnis 
vaststelt dat cle verkoopakte van 25 Sep
tember 1948, waarbij verweerder het per
ceel grond heeft verkregen <lat tot cle be
twisting aanleicling geeft, de volgende clau
sule bevat << De koper zal onmiddellijk 
in eigemlom en genot van het verkochte 
goecl treden vanaf heden. In het vrij ge
bruik zal hij treden bij het eindigen der 
rechten van de huidige gebrniker, mits
doende zo noclig en ten zijnen koste wet
tigen opzeg en alle vervolg tot ruiniing 
en inbezitstelling ... met inachtneming dat 
de koper samen met de rechten de ver
plichtingen van verkoopster overneemt, 
wat cle lnmr of pacht betreft ll; 

Overwegemle dat artikel 1743 van het 
Burgerlijk vVetboek een wettelijk vermoe
clen instelt krachtens hetwelk, wanneer 
een woonhuis of een landelijk erf, welke 
het voorwerp zijn van een lopende pacht, · 
verkocht worden, cle verpachter die zich 
het recht niet !weft voorbehouden de 
pachter nit te clrijven, ten dezes voor
clele het handhaven en het onderhoud 
van de pacl1t heeft beclongen, en binnen 
·aezelfde beperking aan de koper zijn 
sclmldvordering tegen de pachter heeft 
afgestaan; 

Overwegemle nochtans c1at, ten einde 
cle koper tegen beclrog te beschermen, 
voormelcl artikel de toepassing van het 
vermoeden beperkt tot de gevallen waarin 
de vacht authentiek is of vaste datum 
heeft; 

Overwegencle niettemin dat wanneer, 
zoals in het onderhavig geval, de ver
koopakte zelf uitdrukkelijk dergelijke af
stand ten laste van cle koper en clergelijk 
beding ten voorclele van de pachter in
houdt, deze, afgezien van artikel 1743 
van het Burgerlijk Wetboek, krachtens. 
artikel 1121 en 1165 van hetzelfde Wet
hoek dat. beding tegenover de koper ver
mag in te roepen; dat hij derhalve in dit 
geval het voorhanclen zijn van cle bij ar-

(2) Raadpl. DE PAGE, t. IV, n' 766; PLANIOL 
en RrPERT, t. X, n' 649; BEUDANT, n' 569; 
BAUDRY-LACANTINERIE, Louage, t. I", n' 1282. 
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tikel 174g voorziene voorwaarden niet be
hoeft te bewijzen; 

Overwegende dat, waar het bestreden 
vonnis er anders over heeft · beslist, het 
de in het middel bedoelde artikelen 1121, 
1165 en 174g heeft geschonden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat onderhavig ar
res zal overgeschreven worden in de re
gisters van het Vredegerecht van het kan
ton Hamme en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van de ver
nietigde beslissing; veroordeelt verweer
der tot de kosten; verwijst de zaak naar 
de Vrederechter van het kanton Dend~r-
monde. · 

16 Januari 195g_ - 1• kamer. - VoOI-
zitte·r, H. Bail, raadsheer waarnemend·, 
voorzitter. - Verslaggevi.w, H. Vander
mersch. Gelijlclu.idende eoncl~tsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - PleUm·, H. Van 
Leynseele. 

l" KAMER. - 16 Januari 1953 

1° EXEQUATUR. - REGELMATIG IN HE1' 
BUITENLAND GEWEZEN VONNIS. - VONNIS BE
T!l.ED'FE:I'DE DE STAA1' VAN DELGEN. - VONNIS 
ENKEL TEN BEWIJZE VAN DEZE STAAT INGE
ROEPEN. - GEEN EXEQUATUR VEREIST. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. - IN 
HET BUITENLAND GEWEZEN VONNIS. - VON
NIB BETREFFENDE DE STAA'l' DER PERSONEN. 
- BEWIJSKRACHT IN BELGIE. - VOOR
WAARDEN. 

go EXEQUATUR. ---'- IN HET BU!TENLAND GE
WEZEN VONNIS WAARDOOR DE ECH'l'SCHEI
DING WORDT UI'J'GESPROKEN. - DAAD VAN 
DWANG OP DE PERSONEN OF VAN 'l'ENUITVOER
LEGGING OP DE GOEDEREN. - BEGR.IP. 

4° GEWIJSDE. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
AR-REST ONVERENIGBAAR ME'l' EEN BEWEEG
REDEN VAN EEN VROEGER. GEWEZEN ARREST. 
- VROE3ER GEWEZEN ARREST VASTSTEL
LENDE DAT DEZE BE WEEGREDEN VREE:~m IS 
AAN HET AAN DE RECHTER ONDERWORPEN GE
SCHIL. - GEEN SCHENDING VAN RET GE
WIJSDE. 

1 o Een regelm.atig in het b~titenla.nd, 
ove1· de staat der personen, zelfs van 
personen van Belgische nationaliteit, 
gewezen vonnis dient niet in Belgi/3 ~tit
voerbaar te worden verlclaard, wanneer 
het enlcel tot bewiis van doze staat 
door een partij wor:dt ingeroepen, met 
~titslniting van om het even wellce daad 
van tenu.itvoerlegging op de goederen 
of tJan flwang op fle personen (1). (Wet 

(1) (2) (3) Zie verder de conclusie van het 
openbaar ministerie. 

van 25 1\'Iaart 1876, art. 10 en 52, 7°.) 
2° Een in het buitenlanfl ove1· de staat 

fler personen gewezen vonni.s, wordt 
slechts in Belgie· aansohou.wfl als zijnde 
ref!elmaUg gewezen en als er lcnwht van 
bewi,is hebbende van fle staat der· par
tijen wanneer het aan fle ·in a1·tilcel 10, 
alinea 2. 'l'an de wet 1lan 25 Maa.r-t 1876 
vermelfle tJe·reisten bea.nt·woon.lt (2). 

go 8telt geen da.acl van dwang op de per
sonen of van tenuUvoerlegf!inf! op de 
goefleren, wa.a.r·toe een vo6Tafgaande 
exequa.tttT wordt vm·eist vtm een in het 
bnitenland gewezen vonnis, waarbij de 
eohtsolwiflin[! wordt tt.itf!CStJrOlcen, de 
in flit vonnis betr-olclcene partij die na
der·hand in BelgW, tot eohtsoheiding 
geflagvaa.rd, beweert flat hij de sta.at 
vnn geh,u.wde per-soon niet rneer· be
zit (3). 

4° 8chendt het gewijsfle n·iet van een 
m·oeger in een andere zaalc, tloeh tu,s
sen cle.zelfde personen gewezen a.rrest, 
het nrYest dat niet verenigbaaT is met 
een beweeg1·eflen vnn het vor-i,q an·est_. 
wanneer· flit lantste zelf vaststelt dat 
voonnelde beweegreclen een vTnagst'ltlc 
IJetTeft wanTove1· ueen besp?·elcin,q wer·fl 
aa.ngeknoopt en derhalve aan rle be
sehilclcing vmemtl is ( 4) . 

(DE PEE!.LAER1'.• T. BREYDEL.) 

De volf!enfle conolttsies worden in fleze 
zaalc; genom.en floor fle heer eerste advo
caat-r;ener·aal Ra.onl H a.yoit fle Termi
cmwt. 

Verweerster heeft ov 7 Januari 19g5 
een vonnis llij verstek bekomen, vonnis 
door de Rechtbank van Boudry, in Zwit
serland, gewezen, waarbij de echtschei
ding tussen de echtgenoten werd uitge
sproken en hetwelk, in Zwitserland, 
kracht van gewijsde heeft verkregen. 

Dan heeft aanlegger de nietigverkla
ring van voormeld vonnis aangevraagd en 
v66r de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brugge en v66r het Hof van lleroep te 
Gent. Deze hoge rechtsmacht besliste, bij 
arrest van 29 April 1946, dat het vonnis 
van de rechtbank van Boudry niet nietig 
was, althans op grond van de door aan
legger aangevoerde redenen. 

In 19!8 stelde aanlegger een vordering 
in, waarbij hij de echtscheiding tegen 
verweerster aanvroeg. 

Het bestreden arrest verklaart die eis 
niet ontvankelijk, om reden dat, alhoewel 
het vonnis van de rechtbank te Boudry 
in Belgie niet uitvoerbaar was, dit von
nis toch het gezag van het gewijsde be
zat, zodat er tussen aanlegger eli ver-

(4) Verbr., 10 Maart 1932 (Bull. en PAsrc., 
1932, I, 98); 1 Juni 1944 (ibid., 1944, I, 365). 
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weerster geen lmwelijksband meer be
stond. 

* * * 
Naar luid vq.n het eerste middel der 

voorziening, kan een in het buitenland ge
wezen vonnis, wanneer het over de staat 
van Belgen uitspraak doet, niet erkend 
worden als het gezag van het gewijsde 
i.n Belgie hebbend, zolang het niet door 
een Belgische rechtbank uitvoerbaar 
wonlt verklaard. Het middel voegt er 
aan toe dut het iuroepen ;v66r het Bel
giselle gerecht van een vreemd vonnis. om 
nit dit vonnis een exceptie van· niet:ont
vankelijkheid tegen een eis · af te lei den, 
« de uitvoering van dit vonnis door de 
Belgische •rechter onderstelt » en, der
llalve, de toepassing van artikel 10 der 
wet van 25 .Maart 1876 medebrengt. 

Het aldus opgeworpen vraagstuk is van 
bijzonder belang, daar het en in de 
rechtsleer en in de rechtspruak tot me
ningsverschil aanleiding heeft gegeven. 
In verlmnd hiermede heeft LAURENT ge
schreven «Notre seience est un ocean de 
doutes » (1). 

Btiiten kijf staat dat in het buitenland 
gewezen vonnissen geen uitvoerbare 
kracht hebben in Belgie, tenzij zij 
met exequatur worden bekleed. Wanneer 
dus, in BelgH~, een daad van materiele 
tenuitvoerlegging op de goederen of een 
daad van dwang op personen op grond 
l'an een in het buitenland gewezen vonnis 
wonlt gevorderd, client het exequatur 
van <lit vonnis . vooraf uangevraagd te 
worden overeenkomstig artikel 10 van de 
wet van 25 Maart 1876 en met in achtne
ming van het bij clit artikel gemaakt on
derscheid, naar gelang een verdrag aan
gegaan of niet aangegaan werd tussen 
Belgie en het land waar het vonnis wercl 
gewezen. 

Wordt het exequatur ook vereist - al
dus cle door de voorziening opgeworpen 
vraag - wanneer het vonnis, gewezen in 
een land waarmede geen verdrag werd 
aangegaan, aileen over de staat van per
sonen uitspraak cloet en uitsluitend om 
die staat te bewijzen in Belgie ingeroe
pen worclt, inzonderheid in verbancl met 
een v66r het Belgische gerecht ingesteld 
geding? 

Alvorens die vraag te beantwoorden, 
wens ik de uitwerking te bepalen dat 

(1) Droit c·ivil intemational, b. VI, n' 87. 
(2) Boek II, n' 951. 
(3) Droit international 1n·ivl:, n" 497 en ·t98. 
(4) Belg. jud., 1879, biz. 1583. 
(5) Conclusie voor verbr., 25 Juni 1903 (Bull. 

en PASIC., 1903, I, 317). 
(6) Boek V, v' Derisions Ptrange·res, n' 80. 
(7) Arresten van 11 April en 1 Mei 1945 

(Dall. hebd. 1945, biz. 245). 
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aan een vreemd vonnis zou moeten toege
kend worden, opdat die beslissing zonder 
voorafgaand exequatur zou kunnen inge
roepel\ worden. 

Professor DE PAGE (2), POULLET (3), 
DE ;"'AEPE. (4), proc.-gen. JANSSENs (5), het 
<< Repe1·towe de dmit international >> door 
DE LAPRADELLE en NIBOYE1', (6) en de op
steller van een noot onderaan twee ar
resten van het Hof van verbreking i.n 
Frankrijk (7) zijn van oordeel dat aldus 
« gezag van het gewijsde >> aan voor
melde vreemde vonnissen wordt toege
kend. 
Pi~rard, echter, wijst hierop dat het 

begnp « gezag van het gewijsde >> on
nauwkeurig is : (( la decision etrangei·e 
ne pourra jamais s'imposer a titre de ve
rite legale et absolue; constituant la fin 
de non-recevoir peremptoire, tit·ee de 
!'exception de chose jugee ... Dans le sens 
juridique attribuee a ces mots par les 
articles 1350 et 1351 O.u Code civil une de
cision judiciaire n'aura pas l'autorite de 
la chose jugee, puisque le juge belge aura 
toujours le droit de techercher si la de
cision n'est pas contraire a l'ordre pu
blic belge >>. Volgens Pierard gaat het 
om « une autorite ad probationen~, une 
preuve de l'etat, de la qualite ou de la 
capucite de la personne >> (8). 

In dezelfde zin BATIFFOL (9) « Il ne 
s'agit que d'une autorite precaire, cate
gorie inconnue dans la procedure civile 
int~rne >>. ~'une « autorite immediate, 
ma1s precmre, puree que suspendue au 
contr6le du juge frunc.;ais et definitive 
seulement apres ce contr6le >>. 

LEREBOURS-PIGEONNIERE spreekt van « ef
ficacite immediate du jugement etran
ger )) (10), dan wunne~r NIBOYE1' na hierop 
te hebben gewezen dat << l'autorite de la 
chose jugee est un aspect de la force exe
cutoire d'une decision. Tout effort pour 
dissocier les deux notions est illusoire », 
er aan toevoegt dat het )lier gaat om 
« les effets du jugement qui ne supposent 
pas ou n'exigent pas la force · execu
toire >> (11). 

In de rechtspraak treffen wij hetzelfoe 
meningsverschil aan. 

Het Hof heeft. gewag gemaakt van 
<< het gezag van het gewijsde », in zijn 
arresten van 19 Januari 1882 (12) en 
21 Maart 1883 (13), dan wanneer zijn ar-

(8) Boek III, n' 901. 
(9) 'P,·aite elementai>·e de dj'(Jit inte;·national 

p1·iue, 1949, n" 771 en 781. 
(10) Prceis de d1'oit inte1·national 1wi·vc, 

1946, n' 310. 
(11) Noot onderaan verbr., Fr., 9 Maart 

1930 (Si1·ey, 1930, I, 377). 
(12) Bull. en PAsrc., 1882, I, 40. 
(13) Bull. en P ASIC., 1883, I, 72. 



-- 306-

rest van 25 Juni 1903 (1) spreekt over 
« la force probante et obligatoire, .. la re
gularite du titre ll in tegenstelling met 
« la force executoire ll. 

Het Hof van verbreking in Frankrijk 
wiist, in zijn arrest van 22 Januari 
1951 (2), op « les effets du jugement au
tres que ceux qui comportent coercition 
sur les personnes ou execution sur les 
biens ll (3), dan wanneer hetzelfde Hof 
Jn 1908 (4) en in 1945 (5) van eei:l andere 
uitdrukking gebruik maakte « Le juge
ment a en France la meme autorite que 
dans le pays ou il a ete rendu ll. 

Hier weze opgemerkt dat reeds op 
12 Januari 1828 het Hof van beroep te 
Brussel het artikel 546 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering en het 
besluit van 9 September 1814 in deze zin 
had gei:nterpreteerd « que la. loi empeche 
seulement qu'on execute dans le Royaume, 
au nom tl'un Souverain etranger, et via 
emecutori(~, des jugements et titres obte
nus dans les Etats de ce souverain etran
ger, mais qu'il ne resulte ni du texte lli 
de l'esprit de ces dispositions legislatives 
que de tels jugements doivent etre consi
deres dans le Royaume comme ne pou
vant avoir pour effet de tJro·uver l'etat 
des personnes, regle par les memes juge
ments ll (6). 

Uit die uiteenzetting blijkt, naar mijn 
om·deel, clat er hier geen spraak is van 
aan de vreemde vonnissen het gezag van 
het gewijsde de plano te erkennen, naar 
de zin van artikelen 1350 en 1351 van het 
Burg·erlijk W etboek, doch wel een be
wijslc-mcht; met andere woorden, de 
vreemde vonnissen kunnen een bewi.is
tUel uitmaken van de staat in welks be
zit een persoon is getreden. 

* * * 
Nu rijst de vraag op of vonnissen, ge

wezen in een Staat, waarmede Belgie 
geen verdrag dienaangaande heeft geslo
ten, dergelijke bewijskracht kunnen heb
ben. 

Op 10 September 1869 (7) heeft het 
Hof op die vraag een duidelijk antwoord 
gegeven : (( un jugement etranger, de
pourvu de la ratification de la justice 
beige, n'a aumtn efjet en Belgique, a 

(1) Bull. en PASIC., 1903, I, 317. 
(2) Dall. hebd., 1952, biz. 35. 
(3) Zie oak verbr., Fr., 9 Maart 1930 (Si1·ey, 

1930, I, 377). 
(4) 11 November 1908 (PAsrc., 1910, IV, 56). · 
(5) 11 April 1945 (Dall. hebd., 1945, biz. 245). 
(6) PASIC., 1828, blz. 14. 
(7) B"ll. en PAsrc., 1869, I, 480. 
(8) Sirey, 1860, 1, 210. 
(9) BLtll. en PAsrc., 1882, I, 40. 

moins de dispositions contraires resul
tant des lois ou de traites ll. 

Die beslissing was echter in strijd met 
die welke enige jaren vroeger, in 1S60 (8) 
d_o_or het Hof van verbreking in Frank
riJk gewezen was geweest : << Attendu 
g.u'une epouse divorcee par un jugement 
etranger, et presentant l'acte civil etran
ger mentionnant le clivorce, justifie a 
l'Officier d'etat civil fran~:;ais de ·la disso
lution de son precedent mariage ll. Het 
arrest bepaalde dat het in 't buiten- -
land gewezen vonnis was << un jugement 
rendu · par un tribunal etranger sur une 
question d'etat concernant la personne 
d'un de ses nationa'nx ll. . 

Op 19 Jannari 1882 (9) heeft het Hof 
van verbreking in Belgie zich bij de
zelfde rechtsleer aangesloten : << Qrie les 
dispositions d'un jugement remlu dans nn 
pays etranger, sur le statut personnel 
d'ttn citoyen de ce pays, ont force de 
chose jugee en Belgique ... a moins qu'el
les ne soient contraires a l'ordre public ll. 
En op 21 Maart 1883 (10) wercl door het 
Hof herhaald : << Que les tribunaux bel
ges doivent considerer comme failli 
l'etranger qui a ete declare en faillite par 
les tribunaux cle son 1J(LYS; mais que ni 
la legislation belge, ni le ch·oit des gens 
n'autorisent les tribunaux de notre pays 
a reconnaitre l'autorite de la chose jugee 
au jugement, rentlu en Ih~ance, qui a de
clare la faillite d'un lielge, tant qu'il n'a 
pas ete rendu executoire dans re 
Royaume ll. 

Later spreekt het arrest van 25 Juni 
1903 (11) van << la force probante du juge
ment, la foi due au jugement ll. 

In Frankrijk werden nog in 1908 (12) in 
1930 (13) in 1933 (14) en in 1945 (15) door 
het Hof van verbreking arresten gewe
zen, waaruit volgt dat << les jugements 
rendus par un tribunal etranger et rela
tifs a l'etat ou a la capacite des person
nes produisent en France leurs effets, in
dependamment de toute declaration 
d'exequatur, sauf si ces jugements doi
vent donner lieu a cles actes d'execution 
materielle sur les biens ou de coercition 
sur les personnes ll. Edoch, in al die ge
vallen, waren de betrokkenen van een 

(10) B1tll. en PASIC., 1883, I, 72. Zie oak 
verbr ., 23 Mei 1889 (ibid., 1889, I, 229). 

(11) Bull. en PASIC., 1903, I, 317. Er dient 
echter opgemerkt dat het arrest een persoon 
van Franse nationaliteit betrof en dat de wet 
van 25 Juli 1900 een Conventie had goedge
keurd, die op 8 J uli 1899 tussen Belgie en 
Frankrijk gesloten was geweest. 

(12) 11 1'\fovember 1908 (PAsiC., 1910, IV, 56). 
(13) 9 ~aart 1930 (Si1·ey, 1930, I, 377). 
(14) 21 Februari 1933 (Siny, 1933, I, 361). 
(15) 11 April 1945 (Dall. hebd., 1945, 

biz. 245). 
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andere nationaliteit dan de Franse natio
nnliteit. 

Daarentegen hebben de arresten van 
1 Mei 1945 (1) en van 22 Januari 1951 (2) 
dezelfde regel toegepast op beslissi'ngen 
tegenover personen van Franse nationa
liteit in het buitenland gewezen. De door 
dPze arresten gehuldigde leer werd eens 
te meer bekrachtigcl door een op 19 Fe
bruari 1952 door hetzelfcle Hof gewezen 
arrest in ene zaak waar het ging om 
een echtscheicling uitgesproken tussen 
Franse echtgenoten door een rechtscollege 
van Oalifornie (3). 

"rat aangaat de rechtsleer : 
Op enige uitzonderingen na, kent de 

rechtsleer llewijskracht toe aan de vreem
de vonnissen betref!'ende de staat of de 
bekwaamheid. Aldus DE PAGE (4), LAU
RENT (5), PiitRABD (6), POULLET (7), 
PLANIOL en RIPERT (8), BA'.riFFOL (9), 
LEREBOURS-PIGEONNIERE (10), AUBRY en 
RAu (11) en de Repe1·toire pratique du 
droit belge (12). 

Professor SAVA'l'IER deelt dezelfde me
ning, doch voegt er aan toe dat die oplos
sing ook geldt voor andere in 't bu!ten
lancl gewezen vonnissen clan de vonnis
sen betrefl'ende de staat of de bekwaam
heid (13). 

Daarentegen houden GARSONNET en Oi1:
ZAR-BRu staande dat de vreemde vonnis
sen, zelfs gewezen over de staat of de 
bekwaamheid van vreemdelingen, geen 
kracht hebben in Frankrijk, tenzij een 
verdrag aangegaan of het exequatur ver
leend werd (14). 

BAHTIN (15) is ook van oordeel dat de 
vreemde vonnissen over de staat en de 
bekwaamheid in Frankrijk van het ge
zag van het gewijsde ontbloot zijn, wijl 
NIBOYET zijn rnening met bescheidenheid 
heeft uitgeclrukt. Die rechtschrijver heeft, 
inderdaad, gedoceerd (16) clat, in geval van 
v1··ijwillige toepassing of uitvoering, geen 
exequatur van de vreemde vonnissen over 
de staat en de bekwaamheid wordt ver
eist zodat die vonnissen bewijskracht 

(1) Dc,ll. hebd., 1945, biz. 245, 2' arrest. 
(2) Dall. hebrl., 1952, biz. 35. 
(3) SiTey, 1952, I, 201, en de noten. 
(4) Boek III, n' 958. 
(5) D-roit civ·il intemational, b. VI, n" 88 

tot 90. 
(6) Boek III, n' 901. 
(7) D1·oit intenwtional prive, n" 498 en 499. 
(8) Boek II, n' 634. 
(9) Tmite elhnentaii·e de d1·oit international 

p1·ive, n'" 771, 772 en 781. 
(10) PTI;cis de droit international p•·ive, 

n' 310. 
(11) Boek VII, paragraaf 488 en de noten 5 

en 10. 
(12) V' Divo1·ce et separation de corps, n' 904. 
(13) Oours de d1·oit intemational pri·ve, n' 355. 

hebben indien zij tot geen betwisting aan
leiding geven. Hij erkent, echter, clat de 
tegenovergestelde mening traditioneel is 
en clat, wanneer een vreemd vonnis, 
waarbij een echtscheicling regelmatig werd 
uitgesproken, tot afwijzing van een nieu
we eis tot echtscheiding v66r het Frans 
gerecht wordt ingeroepen, geen voor
afgaand exequatur door de rechtspraak 
vereist wordt. Waaruit hij besluit « Du 
point de vue vratique il y a la certes nne 
simplification et, apres tout, des !'instant 
oil il ne s'agit que d'apprecier, eu egard 
au- proces en cours, si un divorce existe 
ou non, on peut dispenser les interesses 
de la 'necessite d'un exequatur... Mais 
bien entendu le tribunal fran\;ais doit 
apprecier si le jugement etranger satis
fait aux diverses conditions auxquelles la 
loi fran(;aise subordonne l'efficacite inter
nationale d'un droit >> (17). 

* * * 
Uit die breedvoerige uiteenzetting kan 

afgeleid worden dat, zowel door !le 
rechtsleer als door de rechtspraak, door
gaans aangenornen wordt dat een vreemd 
vonnis, gewezen over de staat of de be
kwaamheid der personen, in Belgie zon
der voorafgaand exequatur bewijskracht 
lean- hell ben alhoewel geen verdrag dien
aangaande tussen Belgie en de Staat 
waar het vonnis werd gewezen gesloten 
werd. 

Edoch, de grond van die bewijskracht 
en de vereiste voorwaarden, opdat die 
bewijskracht door het Belgisch gerecht 
zou erkend worden, blijven te bepalen. 

I. Het Hof (18), evenals professor DE 
PAGE (19), heeft de bewijskracht van ver
melde vonnissen op artikel 3 van het 
Burgerlijk Wetboek gegrond, met dit ge
volg dat die bewijskracht alleen kon er
kend worden wanneer het vonnis de 
staat betreft van personen die omlerho
rigen zijn van de Staat waar het vonnis 
gewezen wercl. Waarop LAUHENT (20) heeft 

(14) Boek VII, n' 333. 
(15) Principes de droit inte1·national z1rive, 

paragraaf 193, biz. 509. 
(16) ilfanuel de droit inte1•nat·ional prive, 

door PILLET en NrBOYET, n" 630 en 634; zie 
ook de noot onderaan verbr. Fr., 9 Maart 
1930 (Sirey, 1930, I, 377). 

(17) Noot onderaan verbr. Fr., 21 Februari 
1933 (Si?·ey, 1933, I, 361) ; Repertoi1·e de d1·oit 
inte1·natiohal door DE LAPRADELLE en NrBoYET, 
b. V, v' Decisions de j·uridictions et?·anglwes, 
n" 80 en SR. 

(18) Verbr., 19 Januari 1882 (B11-ll. en PAsiC., 
1882, I, 40); 21 Maart 1883 (ibid., 1883, I, 72). 

(19) Boek III, n' 958. Zie ook DE PAEPE. Dis
com·s de rentree, Belg. jurl., 1879, blz. 1583. 

(20) D1'0it civil international, b. VI: n' . 90. 
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geantwoord « Le statut personnel, tel 
qu'il est determine par la loi nationale 
d'une personne, le suit partout : voili1 ee 
que dit l'article 3 du Code civil. Mais, 
dans notre debat, il s'agit d'un jugement 
et non de la loi. .. C'est l'article 546 du 
Code de procedure civile, combine avec 
l'article 2123 du Code civil et avec !'or
donnance de 1629, qui est le terrain llu 
debat JJ. BATmFoL (1) wijst ook hierop 
dat de gelijkstelling van de vreemde wet 
met het vreemd gerecht geen grond heeft 
en, trouwens, niet meer staande gehou
den wordt. In dezelfde zin LEREnouns
PIGEONNIERE (2), DE LAPRADELLE en NI
BOYET (3). 

Waarop berust dan de grond van lie 
bewijskracht van de vreemde vonnissen 
die over de staat van personen uitspraak 
doen? 

LAURENT (4) roept de traditie in : 
« Dans l'ancien droit on ne songeait pas 
it appliquer !'ordonnance de 1629 aux 
questions d'etat JJ. En hij voegt er aan toe 
dat de tekst van het artikel 546 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering 
evenmin dergelijke toepassing mede
brengt (5). « Le systeme anquel s'est ar
retee notre jurisprudence s'explique sim
plement par l'histoire. Il s'agit d'un veri
table droit coutumier, qui a pu s'etablir 
en !'absence de tout texte positif precis JJ, 

aldus het Repertoire van DE LAPRADELLE en 
NIBOYE1' (6). 

BA'l'IFFOL :wijst bovendien hierop dat 
« ces jugements ont cree un etat que nul 
ne pent meconnaitre. L'etat et la capa
cite des personnes appellent, plus que 
toute autre matiere, l'autorite generale 
des jugements qui les fixent JJ (7). En 
LEHEBOURS-PIGEONNIERE (8) laat eveneens 
opmerken << qu'il. est naturel et indispen
sable d'accorder nne efficacite immediate 
aux jugements etrangers... qui creent en
tre les plaideurs un etat nouveau (tel. 
celui de divorces) ... Ce sont les jugements 
auxquels le droit interne est tente d'at
trilmer des eff'ets absolus en faisant in
tervenir la notion cl'un contradicteur legi
time, parce que leur relativite n'est pas 
en harmonie avec la situation JJ. 

Naar mijn bescheiclen mening zijn die 
overwegingen gegrond. 

De Ordonnantie van Januari 1629 luid-

(1) Op. cit., n' 771. 
(2) Op. cit., n' 310. 
(3) Op. cit., v' Decisions de iuridictions 

etrangeres, n'" 55 en 56. 
(4) Op. cit., b. VI, n'" 88 en 89. 
(5) In dezelfde zin conclusie van Procureur

generaal Janssens v66r verbr., 25 Juni 1903 
(Bull. en PASIC., 1903, I, 317); PouLLOT, op. 
cit., n: 498 (!'article 546 du Code de P·roce
durc civile, n'envisage que !'hypothese d'une 
execution materielle). 

de : « Les jugements rendus, contrats et 
obligations re(;US es-royaumes et souve
rainetes etrangeres, pour quelque cause 
que ce soit, n'auront hypothequ.e, ni eme
C1ttion en notre clit royaume; ainsi tien
dront lieu de simples p1·omesses, et, non
obstant les jugements. Nos sujets contre 
lesquels ils auront ete rendus pourront 
de nouveau debattre leurs droits comme 
entiers par devant nos officiers JJ (9). Uit 
die bewoordingen zelf schijnt wel te vol
gen dat vermelde Ordonnantie geen toe
passing kon vinden, wanneer het vreem
de vonnis of de vreemde akte alleen de 
staat van een versoon tot voorwerp had 
en wanneer de edcenn·ing aileen van die 
staat in Frankrijk aangevraagd was. 

Dezelfde opmerking geldt voor arti
kel 5i6 yan het Wetboek van burgerlijli'e 
rechtsvordering « Les jugements rendus 
par les tribunaux etrangers et les actes 
re(;us par les officiers etrangers ne seront 
susceptibles d'emecuUon en France que 
de la maniere et clans les cas prevus par 
les articles 2123 et 2128 clu Code civil JJ. 

Hierhoven hebben wij er trouwens aan 
herinnerd dat het Hof van Brussel, in 
1828, beslist hml dat (lie tekst geenszins 
be11aalde dat de vreemcle vonnissen m 
Belgie « ne pouvaient avoir pour eff'et de 
prouver l'etat des personnes regie par 
eux JJ. Men mag dus met Laurent bewe
ren dat de Ordonnantie van Januari 1629 
en artikel 546 van het Wetboek van bur
gerlijke rechtsvordering niet toepasselijk 
waren ov de vreemcle vonnissen, gewezen 
over de staat der personen. Welnu, 
artikel 10 van de wet van 25 Maart 1876 
heeft geenszins tot voorwerp de formali
teit van het exequatur uit te breiden tot 
vonnissen die vroeger zoncler tussen
komst van de Belgische rechter bewijs
kracht haclden. 

'l'erecht, evenwel, leggen DATIFFOL en 
. LEnEBOUR<>-PIGEONNIERE ·tie naclruk hierop 
dat die hewijskracht niet aileen OJ) de 
traclitie is gegrond; zij wordt ook hier
door gerechtvaarcligd dat, in beginsel, een 
persoon die, krachtens een regelmatige 
rechtstitel in het bezit worclt gestelcl van 
een staat, deze meclevoert, naar welke 
plaats ook hij zich begeven zou (10). 

II. Welke zijn nu de vereiste voor-

(6) V' Decisions rles iuridiction.• et>·angh·es, 
n' 88. Zie ook .de noot onderaan verbr. Fr., 
11 April en 1 Mei 1945 (Dall. hebd., 1945, 
biz. 245) : « ce principe fait partie de notre 
droit coutumier ». 

(7) Op. cit., n' 772. 
(8) Op. cit., n' 310. 
(9) Zie GARSONNET en C:~:zAR-BRu, Op. cit., 

b. VII. n' 329. 
(10) Zie ook RoLAND en WouTERS, Guide pm

tiq"e de l' o!ficie·r de l' Etat ci'Vil, n' 1013. 
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waarden opdat die bewiiskracht door de 
Belgische rechter zou erkend worden ? 

Het bestreden arrest beslist dat die 
voorwaarden die zijn welke door arti
kel 10, 1 o tot en met 5°, van de wet van 
25 Maart 1876 zijn bepaald, daar zij door 
de wetgever als essentii~le geldigheids
voorwaarden van om het even welk von
nis worden beschouwd. 

Die zienswijze wordt algemeen beaamd 
en is door BATIFFOL (1) · aldus uiteenge
zet « Le controle des jugements etran
gers, non soumis a !'exequatur, porte sur 
!'ensemble des conditions requises pour 
!'exequatur, mais i'l l'exclusion du droit 
de revision )) . 

Dient bij die voorwaarden een aanvul
lende voorwaarde gevoegd te worden, in
zonderheid dat het vreemde vonnis over 
de staat van personen van eenzelfde na
tionaliteit als die van de rechter uit
spraak zou doen, of althans over de staat 
van personen die niet van Belgische na
tionaliteit zijn ? 

Dit stelsel wordt verdedigd door de 
rechtschrijvers (2) die het gezag van het 
vreemde vonnis op artikel 3 van het Bur
.gerlijk \\Tetboek gr0nden, en zij werd, om 
dezelfde reden, door het Hof · gehul
digd (3). 

Eens aangenomen, daarentegen, dat de 
bewijskracht van het vreemde vonnis 
niet op vermeld artikel 3, maar wel op de 
hierboven opgegeven redenen is gegrond, 
dan dient zij logisch erkend te worden 
zelfs aan het vreemde vonnis dat over 
de staat van Belgische onderhorigen uit" 
spraak doet en dat de bij artikel 10 van 
de wet van 25 Maart 1876 bepaalde voor
waarden vervult. Die voorwaarden zou
den niet vervuld worden (4), indien bij 
voorbeel<l de vreemde rechtbank geen toe
passing van de Belgische wet had gemaakt, 
wat de grond der zaak betreft, of onbe
voegd was. Maar een regelmatig door een 
bevoegde vreemde rechtbank over de staat 
van personen gewezen .vonnis heeft be
wijskracht in BelgH~, zelfs ingeval die 
personen van Belgische nationaliteit zijn. 
Aldus AUBRY en RAU (5) PLANIOL en Rr
PER'J' (6), PIERARD (7), POULLET (8), BATH'
FOL (9) en het Reperto-ire pratique dm 
droit belge (10). 

(1) Op. cit., n' 780. Zie oak PouLET, op. 
cit., n' 503; PrERARD, op. cit. n' 901, IV en 
VI; LEREBOURs-PIGEONNIERE, op. cit., n' 310; 
Verbr. Fr., 9 Mei 1900 (Dall. per., 1905, I, 
101); 21 Februari 1933 (Sirey, 1933, I, 361\; 
22 J anuari 1951 (Dall. hebd., 1952, blz. '35), en 
de noot onderaan verbr. Fr., 11 April 1945 
(Dall. hebrl., 1945, blz. 245). 

(2) DE PAGE, b. III, n' 958; DE PAEPE, Dis
cours de rentree, Belg. jttd., 1879, blz. 1583. 

(3\ Verbr., 19 Januari 1882 (Bu.ll. en PAsrc., 
1882, I, 40) ; 21 Maart 1883 (ibid., 1883, I, 72). 

Ter gelegenheid van het onderzoek 
naar het vierde middel zullen wij nagaan 
of de bepalingen van de artikelen 264 en 
266 van het Burgerlijk Wetboek al dan 
niet in verband zijn met de bewijskracht, 
in Belgil~, van een vreemd vonnis waar
bij de echtscheiding wordt uitgesproken. 

Uit hetgeen voorafgaat meen ik te kun-· 
nen besluiten dat het eerste onderdeel 
van het eerste middel van de voorziening 
naar recht faalt. 

* * 
Naar luid van het tweede onderdeel 

maakt het inroepen van een over de staat 
van personen gewezen vonnis, om nit dit 
vonnis een exceptie van onontvankelijk
heid tegen een eis af te leiden, «de uit
voering van dit vonnis door llet Belgische 
gerecht ll nit. 

Die bewering van llet middel mist 
reclltsgrond. De uitvoering van een von
nis, naar de zin van artikel 10 van de 
wet van 25 Maart 1876 alsmede van arti-

. kel 546 van llet Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, is de tenuitvoerlegging 
op de goederen of de dwang op de perso, 
nen. Welnu, in onderhavig geval, is er 
geen spraak van dergelijke tenuitvoerleg
ging of van om llet even welke dwang. 
Verweerster, tegen wie aanlegger een 
vordering tot echtscheiding had inge
stelcl, heeft er zicll toe beperkt staande 
te !louden dat zij door de banden van het 
lluwelijk niet meer gebonden was en, tot 
bewijs er van, heeft zij het definitief von
nis der R~chtbank te Boudry ingeroepen. 

* * * 

Het tweecle middel voert aan dat het 
bestreden arrest het aan een op '29 April 
1946 gewezen arrest gehecht geloof g·e
schonden lleeft, door te verklaren dat uit 
dit arrest volgde dat het vonnis der 
Rechtbank te Boudry in BelgH\ toepasse
lijk was, dan wanneer vermelcl arrest die 
draagwijdte niet heeft. 

Het middel is niet ontvankelijk, daar 
llet aileen een overbodige reden van het 
arrest van 12 Februari 1951 bestrijdt. 
Dit arrest, inderdaad, na de in het mid
del aangeduide redenen te hebben opgege-

(4) Zie ·artikel 10, 1", der wet van 25 Maart 
1876. 

(5) Op. cit., b. VII, n' 488, en de noot 2, 
blz. 327. 

(6) Boek II, n' 556. 
(7) Op. cit., b. III, n' 901, VI. 
(8) Op. cit., n' 503. 
(9) Op. cit., n' 771. 
(10) V" Di·vm·ce et separation de co·rps, 

n' 604. Zie oak DE LAPRADELLE en NIBOYET, op. 
cit., b. V, n'" 55 en56. 
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ven, verklaart dat << ware het zelfs an
ders, niettemin gezag aan de Zwitserse 
l1eslissing zou moeten worden erkenc1, 
claar zij over de staat. van cle partijen 
wercl gewezen >> en clat vermelcle beslis
sing de door artikel 10 van de wet van 
25 :Niaart 1876 bepaalde voorwaardeli ver
yult. 

Door deze laatste overwegingen, wordt 
zoals blijkt nit het onderzoek naar het 
eerste micldel der voorzie'ning, het dis
positief van het arrest wettelijk gerecht
yaardigd. 

Het micl<lel is dus niet ontvankelijk. 

* * * 
Denle middel : het arrest stelt vast dat 

geen verdrag tussen BelgH~ en Zwitser
land · werd gesloten en beslist, cleson
dauks, dat het vreemde vonnis, << aan Je 

, vijf punteu aangehaald in artikel 10 van 
de wet van 25 Maart 1876 moet voldoen, 
wat 'ter zake het geval is>>. Welnu, de 
tweecle alinea van vermeld artikel 10 on
tlerstelt het bestaan van een vertlrag en, 
1Jij afwezigheid van verdrag met Zwit
serlancl, was de rechter verplicht de 
groncl tler zaak te onderzoeken alvorens 
het vreemde vonnis in DelgH\ uitvoer
baar of toepasselijk te verklaren. 

Eerst eu vooral, worclt door het bestre
uen arrest geenszins beslist dat het von
nis der Rechtbank te Boudry in Belgie 
·u:it·1Joe1·1Jaa1· is. 

Bovenc1ien, naar luid van artikel 10 van 
de wet van 25 Maart 1876 wordt, bij af
wezigheid van verdrag, de Belgische rech
ter er toe verplicht de grond der zaak 
opnieuw te beoordelen, wanneer het gaat 
om een ~dtvoerbcta1·verklcwing van de 
vreemcle beslissing (zie art. 52, 7°). Wel
nu, nit het op het eerste middel gegeveii 
antwoord volgt dat zulks het geval niet 
is. 

Ten clercle, indien ilet arrest nagegaan 
heeft of het vonnis der Rechtbank te 
Boudry a an de l>ij artikel 10, 1 o tot en 
n1et 5° voorziene voorwaarden volcleed, dan 
is het niet omclat clit vonnis met het exe
quatur moest bekleed worden, doch wei 
omtlat die voorwaarden door de wetgever 
als essentiele geldigheidsvoorwaarden van 
alle vonnissen worden beschouwd. Het 
vreemde vonnis, zelfs niet voor het exe
quatur vatl>aar, moet een regelmatige 
rechtstitel uitmaken. Welnu, bij gebrek 
aan vervulling van vermelde voorwaar
d!in, kan een vonnis, naar de Belgische 
wetgeving, niet als een regelmatige titer 
beschouwcl woruen. 

Het dercle midclel is dus ongegrond. 

* * * 
Het vienle miclclel wijst er op dat door 

het bestreden arrest worclt beslist << dat 

de ontbinding van het huwelijk, uifge
sproken door die Rechtbank (te Doudry), 
niet afhankelijk is van het naleven, ni 
Belgie, van de door artikel 264 van het 
Burgerlijk Wetboek voorgeschreven for
maliteiten l>, zonder rekening te houdeh 
met het tussen partijen, op 29 April 19J6, 
door het Hof van beroep te Gent gewe
zen arrest, dan wanneer clit arrest « het 
tegenovergestelde verldaard had>>. 

Er client opgemerkt dat het middel niet 
aanvoert dat vermelde beslissing van het 
bestreden arrest (van 12 Februari 1951) 
op zich zelf onwettelijk is, en dat artike
len 2ui, 265 en 266 van het Burgerlijk 
Wetboek ter zake noodzakelijk moesten 
nageleefd worden. De voorziening houdt 
enkel en aileen staande dat het bestreden 
arrest het aan het eerste arrest (van 
29 April 1946) verschuldigd geloof heeft 
miskend. 

Is eli t bezwaar gegrond ? 
Ziehier de tekst van het eerste arrest, 

waarnaar het middel verwijst : 
« Attendu que ces dispositions legales 

(art. 26± en 266 van het Burgerlijk Wet
boek) concernant l'etat des personnes en 
cas de divorce et qui peuvent entnliner 
la decheance du benefice du jugement 
accordant le divorce, sont d'ordre pu
blic en Belgiq·ue; 

Que toutefois, dans le litige actuel, le 
clebat n' a pas ete lie sur I' application des 
dispositions legales susvisees ... >> Ook 
wordt in het dispositief van het arrest 
hoegenaamd geen woord over dit vraag
stuk gerept. 

Bovenvermeld motief van het arrest 
dd. 29 April 1946 maakt dus geenszins 
een beslissing uit en kan evenmin als 
« noodzakelijk verbonclen met het dispo
sitief beschouwd worden>> (1). 

Door een beslissing te treffen, die wel
licht niet met een. overbodige overweging 
van het arrest dd. 29 April 1946 overeen
stemt, heeft het bestreden arrest dd. 
12 Februari 1951 het geloof dat aan het 
arrest dient gehecht niet kunnen misken
nen. 

* * * 
Volledigheidshalve, en alhoewel dit 

vraagstuk door het middel niet wordt op
geworpen, wens ik na te gaan of de bepa
lingen van artikelen 264 tot 266 van 
het Durgerlijk Wetboek nooclzakelijk be
horen nageleefd te worden, opdat een 
huwelijk, ten opzichte van cle echtgeno
ten, zou ontbonden worden door een 
vreemd vonnis, waarbij de echtscheiding 
tussen Belgische onderhorigen werd u.it
yesp·roken. Ik voeg er echter aan toe dat 

(1) Verb1·., 10 Maart 1932 (Bull. en PAsrc., 
1932, I, 98); 1 Juni 1944 (A1-r. Vm·b,·., 1944, 
blz. 168; Bull. en PAsiC., 1944, I, 365). 
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uit het bestreden arrest b.lijkt dat, in 
het onderhavige geval, het door de Recht
bank te Boudry gewezen vonnis in de re
gisters van de burgerlijke stand van de 
laatste gemeenschappelijke woonplaats 
der partijen, in Belgie, werd overgeschre
ven, doch buiten de termijn die bij 
vermelde artikelen 264 en 265 wordt be
paald. 

Op de hierboven gestelcle vraag dient, 
m.i. een ontkennend antwoord gegeven 
te worden, daar de door die bepalingen 
voorziene overschrijving, ten opzichte van 
de echtgenoten, de laatste formaliteit 
uitmaakt van de Belgische t·echtszJleging 
betreffende een eis tot echtscheiding (1). 
Welnu, de rechtspleging wordt naar de 
lea: for-i gevoerd, d.w.z. naar de wet van 
de Staat waar het vonnis wordt gewe
zen. Wanneer die wet de ontbinding .van 
het huwelijk, tussen de echtgenoten, van 
het vonnis zelf en van het vonnis aileen 
afhankelijk maakt, met andere woor
den, wanneer de rechter zelf de ontbfn
ding uitspreekt, dan volgt deze nit het 
vonnis, en een overschrijving van uit 
vonnis in Belgie is, ten opzichte van <le 
echtgenoten, zonder uitwerking op de out
binding van het huwelijk. .Aldus AUBRY 
en RAU (2), PLANIOL en RIPERT (3), BAR
TIN (4), PONSARD (5) en ROLAND en Wou
TERS ·(6). 

Wat aangaat <le uitwerking van de 
echtscheiding ten opzichte van de derden, 
wordt algemeen aangenomen dat de over
schrijving, maatregel van bekendmaking, 
verplichtend is. 

Nopens de vraag of de overschrijving 
van het vreemde vonnis, in de maat 
waarin zij vereist is, het voorafgaand 
exequatur van de beslissing · onderstelt, 
zijn de meningen uiteenlopend (7). 

Edoch, al die vragen vallen buiten de 
perken van de voorziening. 

Beslttit : verwerping van de voorzie
ning. 

AHREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 Februari 1951 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 

(1) La derniere formalite de Ia procedure 
fran9aise (beige) du divorce (AuBRY en ·RAu, 
op. cit., b. VII, biz. 330 en de noot 7); le der
nier acte de procedure pour obtenir le divorce 
(PLANIOL en RrPERT, b. II, n' 628). Zulks staat 
nog meer vast naar aanleiding van de aan 
artikelen 252 en 264 van het Burgerlijk Wet
hoek door artikelen 2 en 3 der wet van 
21 Mei 1951 gebrachte wijziging. 

(2) (3) Zie de voorafgaande noot. 
(4) Op. cit., I, paragraaf 192, biz, 501, 

noot 12. 

de artikelen 10 en 39 van de wet del. 
25 Maart 1876, 52, 234, 239bis, 264, 265, 
266 oud en nieuw (wet del. 14 December 
1935, art. 6), 1349, 1350, 1351 van het 
Burgerlljk Wetboek, doordat het bestre
den arrest beslist dat een vreemd vonnis, 
door een Zwitserse Hechtbank gewezen 
en dat de echtscheiding uitSlJl'eekt tussen 
echtgenoten, die beiden van Belgische na
tionaliteit zijn, in afwezigheid van ver
drag op grondslag van wederkerigheid 
tussen Belgie en Zwitserland, afgezien 
van alle uitvoerbaarverklaring in Belgie, 
het gezag van het gewijsde bezit, met het 
gevolg dat het huwelijk ontbonden is en 
dat een in Belgie .naderhand ingestelde 
eis tot echtscheiding bij. ontstentenis van 
nog te ontbinden huwelijksbaml elke 
grand mist; 1° dan wanneer een vreemde 
rechterlijke beslissing (zelfs indien zij 
over de staat en bekwaamheid van Bel
gen uitspraak doet) door een Belgische 
Hechtbank uitvoerbaar dient verklaard, 
alvorens het gezag van het gewijsde er
aan kan erkend worden; 2° dan wan
neer het inroepen van een vreemd vonnis 
voor een Belgische Hechtbank, om uit dit 
vonnis een exceptie van onontvankelijk
heid tegen een eis af te leiden, de uitvoe
ring van clit vonnis door het Belgisch ge
recht uitmaakt en de voorafgaande nit
voerbaarverklaring welke overeenkomstig 
artikel 10 van de wet d<l. 25 Maart 1876 
vereist is : 

Overwegende dat noch de termen van 
de ordonnantie van .Jannari 1629, noch 
die van artikel 546 van het Wetboek van 
lmrgerlijke rechtspleging van toepassing 
waren wanneer door een lmitenlandse 
rechtlmnk gewezen vonnissen betreffemle 
de staat der personen enkel met uitslui
ting van om het even welke daad · van 
tenuitvoerlegging op de goederen of van 
dwang op de personen ten bewijze van 
deze staat waren ingeroepen; 
On~rwegende tlat artikel 10 van de wd 

van 25 Maart 1876 niet tot doel heeft de 
exequaturprocetlure nit te bi'eiden tot be
slissingen welke voorheen daaraan niet 
waren on(lerworpen; 

Overwegende trouwens dat een persoon 
welke uit kracht van een regelmatige ti
tel een staat verkrijgt, deze staat princi-

(5) Noot onderaan verbr. Fr., 9 Januari 
1951 (Dall. hebrl., 1952, biz. 34, 2" kol.). 

(6) Gnide pmtique de l' officie·r de l' Etat 
cinil, n' 1014. 

(7) Zie AuBRY en RAU, op. cit., b. VII, 
biz. 330 en de noot 7'; PLANIOL en RrPERT, 
b. II, n' 628; SAVATIER, op. cit., n' 355; LES 
NOVELLES, n,·oit ci,nil, b. II, v" Divo1"Ce et se-
1Ja1·ation de co1·ps, n' 1761bis; verbr. Fr., 
9 Januari 1951 (Dall. hebri., 1952, biz. 33); 
'PoNSARD, noot onderaan dit arrest. 
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pieel bezit, waar hij zich ook moge be
vinden; 

Overwegende llat de voorgaande be
schouwingen uitsluiten dat, zoals in het 
eerste onderdeel van het middel naar vo
ren wordt gebracht, er een onderscheid 
zou bestaan tussen de regelmatig in het 
buitenland over de staat van personen 
van vreemde nationaliteit gewezen von
nissen en die welke op de staat van Bel
gische onllerdanen betrekking 'hebben; 

Overwegende, ten aanzien van het 
tweede onderdeel van het middel, dat 
de bewering van verweerster, tegen wie 
aanlegger een vordering tot echtscheiding 
hall ingesteld, dat zij niet meer de staat 
van gehuwtle vrouw heeft, geen daad van 
tenuitvoerlegging ov de goederen no~h 
een daad van dwang op de personen mt
maakt; 

Dat het midllel naar recht faalt; 
Over het derde middel : schending van 

artikelen 10 van de wet dd. 25 Maart 
1876 bevattende de voorafgaande titel van 
het vVetboek van burgerlijke rechtsple
ging, en van artikel 97 van de Gro_ndwet, 
doon1at het llestreden arrest lleshst dat 
<< het gezug van de Zwitserse beslissing 
niettemin zou moeten erkend worden daar 
zij over <le staat van de partijen gewezen 
werd, op voorwaurde nochtans dat zij 
aan de vijf in artikel 10 van de wet van 
25 Maart i876 aangehaalde punten voldoet, 
wat ter zake het geval is ll, dan wanneer 
slechts in geval 'er, tussen Belgie en 
het land waar de beslissing geveld werd, 
een verdrag ov grondslag van wederke
righeicl llestaat, de rechter zich mal? v:er
genoegen na te gaan of de beshssmg 
aan gezeglle vijf punten voldoet, t:;n dan 
wanneer het bestreden arrest zelf vast
stelt dat de zaak dient beslist << in afwe
zigheid van verdrag op gr~~lClslag v~n 
wederkerigheid tussen Belg1e en Zwlt
serland ll, waaruit volgt dat de rechter 
verplicht was, alvorens het yreemde V?!l
nis in Belgie uitvoerllaar of toepassehJk 
te verklaren, de grond van de zaak te 
onderzoeken en weder te beoordelen : 

Overwegencle dat het arrest het vonnis 
van de Rechtbank te Boudry niet uitvoer
baar in Belgie verklaart, doch erkent dat 
het gezag en llewijskracht heeft; 

Overwegende dat, naar luid van de sa
mengevatte artikelen 10 en 52, 7°, van 
de wet van 25 Maart 1876, de grond van 
een door een buitenlandse rechtbank be
recht geding v66r de Belgische rechter 
enkel weder llehoeft te worden behan
deld, wanneer het geldt de vreemde be
slissing uitvoerllaar in Belgie te doen ver
klm·en, en er tussen Belgie en de vreemde 
Staat, geen verdrag op grondslag van we
derkerigheid gesloten werd; 

Overwegende dat indien, ook wanneer 

dergelijk verdrag is gesloten geweest, de 
tweede alinea van artikel 10 de beslissing 
van het buitenlandse gerecht slechts als 
uitvoerbaar erkent indien zij aan de in 
bedoelde alinea opgesomde vereisten be
antwoordt de reden daarvan is dat deze 
vereisten ~nkel de toepassing op de bui
tenlandse vonnissen uitmaken van rege
len waarvan de naleving door de wetge
ver als essentieel voor de geldigheid van 
ieder vonnis wordt aangezien; 

Dat clerhalve, door te beslissen dat het 
vonnis van de Itechtbank te Boudry, of
schoon het in onderhavig geval niet aan 
het exequatur was onderworpen, ten aan
zien van de staat. der partijen alleen een 
regelmatige titel uitmaakte en gezag van 
gewijsde of bewijskracht had indien het 
aan de in artikel 10, alinea 2, van de wet 
van 25 Maart 1876 opgesomde vereisten 
beantwoordde, het arrest geen van de in 
het middel aangeduide wetsbepalingen 
geschonden heeft; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede middel : schending 

van artikelen 1317, 1319, 1320, 1350, 
1351 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Gromlwet, doordat het bestreden 
arrest de door verweerst~r voorgestelde 
exceptie van het gewijsde, voortvloeiend 
nit het arrest van 29 April 1946, aan
neemt en beslist dat de door .dit arrest 
uitgesproken verklaring van ongegrond
heid van de alstoen ingestelde eis << im
pliciet doch noodzakelijk medebrengt dat 
lle voormelde buitenlandse beslissing wel 
in Belgie ll toepasselijk is, dan wanneer 
gezegll arrest dd. 29 April 1946 vaststelt 
dat de eis welke het ongegrond ver
klaart, slechts strekte tot «entendre dii·e 
pour clroit que le jugement rendu le 
7 janvier 1935 par le Tribunal de Bou_dry 
etait nul et de nul effet ll en dat e1ser 
<< postulait uniquement la nullite du ju
gement suisse ll, en uitdrukkelijk ver
klaarde dat verweerster gehouden was de 
toepassing te vorderen << des mesu~·t:;s 
d'execution prevues en matiere de di
vorce par les articles 264 et 266 du Code 
civil qui ont ete modifies ulterieurement 
par i•arrete royal du 7 fevrier 1936 et la 
loi clu 14 decembre 1935 ll, beschikkingen 
die - aldus het arrest - << peuvent en
trainer la decheance du benefice du juge
ment accordant le divorce et sont d'ordre 
public en Belgique ll : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na de in het middel nangehaalde beschou
wingen, erop wijst llat << ware he~ zelfs 
anders het gezag ll van het vonms van 
de Re~htbailk te Boudry << niettemin zou 
moeten erkend ll om de reden dat dit von
nis over de staat der partijen werd gewe-

. zen en dat het voldoet aan de vijf pun
ten opgegeven in artikel 10, alinea 2, van 
de wet van 25 Maart 1876; 

Overwegende dat deze redenen, zoals 
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blijkt nit het op ·het eerste en op het 
derde middel verstrekte antwoord, het 
dispositief van het bestreden arrest wet
telijk rechtvaardigen; 

Dat, vermits het dienvolgens enkel te
gen een overbodige reden· is gericht, het 
tweede middel niet ontvankelijk is; 

Over het vierde middel : schending van 
artikelen 26!, oud en nieuw, 265, 1317, 
1319, 1320, 1350, 1351, 1352 van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat het bestreden 
arrest beslist dat « de ontbinding van het 
huwelijk, uitgesproken door die recht
bank van Boudry) niet van het naleven 
in Belgie van de door artikel 264 van het 
Burgerlijk W:etboek (kon. besl. n" 239 van 
7 Februari 1936, art. 6)· voorgeschreven 
formaliteiten afhankelijk is ll, zonder 
rekening te houden met het tussen 
partijen, op 29 April 1946, door het Hof 
van beroep te Gent geveld arrest, dat 
het tegenovergestelde verklaard had, 
dan wanneer deze definitieve beslissing 
beschikt dat de door verweerster aan 
eiser gedane betekening van het Zwit
serse vonnis << peut aussi etre consideree 
comme devant preparer !'application ·des 
mesures d'execntion prevues en matiere 
de divorce par les articles 264 et 266 du 
Code civil, qui ont ete modifiees par l'ar
rete royal du 7 fevrier 1936 et la loi du 
14 decembre 1935; que ces dispositions 
legales eoncernanf l'etat des personnes 
en cas de divorce et qui peuvent entrai
ner la decheance du benefice du juge
ment accordant le divorce, sont d'ordre 
public en Belgique ll : 

Overwegende dat de motieven van het, 
op 29 April 1946, door het Hof van be
roev te Gent gewezen arrest, onvolledig 
door het micldel' worden opgegeven; dat, 
benevens de in het middel aangehaalde 
overwegingen, dit arrest bijvoegt dat 
niettemin, in de loop van het voorgedra
gen geding, geen debat betreffende de 
toepassing van de artikelen 264 en 266 
van het Burgerlijk Wetboek werd aange
knoopt; dat daaromtrent geen betwisting 
wercl ingesteld noch door aanlegger, die 
slechts de nietigverklaring van het Zwit
sers vonnis vervolgde, noch door ver
weerster; dat het · beschikkend gedeelte 
van het arrest daaromtrent geen beschik
king inhoudt; 

Overwegende dat aldus blijkt dat het 
vraagstuk betreffende de toepasselijk
heid, in het onderhavig geding, van 
artikelen 264 en 266 van het Burgerlijk 
Wetboek door het arrest van 29 April1946 
niet weru opgelost, en dat derhalve het 
bestreden arrest van 12 Februari 1951, 
zonder het geloof dat aan het arrest van 
29 April 1946 is verschuldigd noch het 
gezag van gewijsde dat het heeft ver
worven te miskennen, op grond van 
overwegingen die door het middel niet 
worden bestreden, heeft kunnen beslis-

sen dat de door de Zwitserse rechtbank 
uitgesproken ontbinding van het huwe
lijk tussen partijen niet afhing van de 
naleving in Belgie van de formaliteiten 
voorzien bij artikel 264 van het Burger
lijk W etboek; 

Overwegende · dat het middel dienvol
gens niet gegrond is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten en tot betaling van de vergoeding van 
150 frank aan verweerster. 

16 J.anuari 1953. - 1" kamer. - Voor
zitteT, H. Bail, raadsheer waarnemenu 
voorzitter. - l'et·slaggevet·, H. Vander
mersch. Gelijkluidende concl?tsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - PleiteTs, HH. della 
Faille d'Huysse en Simont. 

l" KAMER. - 16 Januari 1953 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - BEVES'!'IGING VAN 
DE BESCHIKKING VAN HE'!' BEROEPEN VON~IS 
DOOR DE RECH'l'ER IN HOGER BEROEP. -
1\IJIDDEL HIEROP GEGROND DAT DE RECHTER 

IN HOGER BEROEP DE BEWEEGREDENEN VAN 
DE EERSTE RECH'l'ER HEEF'l' OVERGENOMEN. -
BEVES'f!GING OP GROND VAN ONDERSCHEIDEN 
BEWEEGREDENEN. - AAN FEI'l'ELI.JKE GROND
SLAG ONTRREKEND MIDDEL. 

Mist feitelijke grondslag het rniddel rlat 
hierop is gegrond da'l de rechter in ha
ger beroep, bi,j overneming van de be
weegredenen van ae eerste rechtet·, de
zes beslissing heeft bevestigfl, wanneet· 
de t·echter in hoge1· beroep · deze beves
tig·ing op eigen beweegredenen steu.nL 

(DE ROOSTER, '1'. RELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet. op het bestreden 
arrest, op 14 Juli 1951 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 1134, 1167, 1318 tot 1322, en 
in het bijzonder artikel 1321 van het Bur
gerlijk ·wetboek, 7 en 8 van de wet dd. 
16 December 1851 en 97 van de Grondwet, 
doordat de motieven van het bestreden 
arrest, tot verwerping van de verdichting 
en tot gegrondverklaring van de herroe
pende voTdering, strijdig zijn met het dis
positief van ue beslissing; dat deze laat
ste dus r:iet overeenkomstig artikel 97 
van de Grondwet gemotieveerd is; door
dat, in ieder geval, de opstelling van het 
bestreden arrest aan het Hcif van ver
breking niet toelaat te onderscheiden wel· 
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ke gevolgen het arrest aan het aanvaarclen 
der herroep(;'ude vordering gehecht heeft 
en doorclat het bestreden arrest, alclus 
het toezicht over de wettelijkheid zijner 
beslissing onmogelijk , lweft gemaakt 
(schemling van art. 97 van de Grond
wet) : 

Overweg·ende dat nit het bestreden ar
rest blijkt dat de door verweerder inge
stelde vordering er toe strekte llepaalcle 
rechtshandelingen, gesteld door Maria 
Sels, echtgenote Jan-Baptist De Rooster, 
in hoofdorde, op grond van verdichting, 
en, in bijkomende orde, op grond van ar
tikel 1167 van het Burgerlijk Wetboek 
nietig te doen verklaren; 

Overwegende dat de eerste rechter de 
rechtshandelingen nietig had verklaard, 
jegens verweerders, om reden dat zij ver
dicht waren; 

Overwegende dat de redenen van het 
llestreden arrest hierop wijzen dat de 
vordering, in zover zij op een lreweerde 
verdichting steunt, niet is gegrond, maar 
dat zij gegrond is waar zij op artikel 1167 
van het BurgeTlijk Wetlloek steunt, daar 
de rechtshandelingen, waarvan spraak, 
tot cloel en gevolg hadden de Staat 
te schaden en de inning van dezes schuld
vordering voor een belangrijk gedeelte 
onmogelijk te maken; 

Dat het arrest daarna luidt : « Om deze 
redenen, verklaart het beroep niet ge
groncl; llevestigt het vonnis n qtw ll; 

Overwegende dat daaruit cluiclelijk volgt 
dat het arrest het vonnis a qtw bekrach
tigt, waar het de rechtshandelingen ge
steld door Maria Sels, nietig heeft ver
klaard jegens de verweerders, maar 
dtlt het arrest die beslissing op andere 
rechtsrederien steunt dan die welke door 
cle eerste rechter waren opgegeven; 

Dat het arrest derhalve noch tegen
strijdigheid noch dubbelzinnigheid in
houdt en dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

Om die redenen. verwen1t de voorzie
ning; veroordeelt eerste, tweede en zesde 
aanleggers alsook derde, Yierde en vijfde 
aanleggers qu.nlitute l]tta tot de kosten en 
tot een vergoeding van 150 frank jegem; 
verweerders. 

16 Januari 1953. - 1e kamer. - Voo·r
z'itte·r, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - VeTslaygeve1·, H. de Clip-_ 
pele. - Gelijlcltr.idende conclnsie, H. Ra
oul Hayoit de Termicourt, eerste advo
caat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van Ryn 
en Van r~eynseele. 

26 KAJ\IlER. - 19 Januari 1953 

REDEJNEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRIDSTE,N. - J\IIILI'l'IEZAKEN. - VER
ZOEK 0~1 VRIJS'l'ELLING V\TEGENS ZEDELIJKE 

GROND, - VERWERPlNG VAN DE BEWERING 
VAN JJE MILICIEN. - REDENEN WELKE ONZE
KEH LA'J'EN OF DEZE BEWERING FEl'J'ELIJKE 
llHONDSLAG MIS'!' OF IN RECH'l'E FAAL'l'. -
NIE'l' WE'l"l'ELI.TK GEMO'l'IVEERDE BESLISSING. 

Is n·iet 'l,vetteUjlc gemotiveerd de beslis
sing van cle hoge militieruad wellce, bij 
het ·ve·rwerpen van een bewering van 
een m:il·ic·ien tot stav·ing van een ver
zoelc om v?'ijstelUng wegens zedelijlce 
g1·ond, on:zelcer lc£nt of de hoge militie
•J'lH£d deze bewering·als feUeU}lce f!ronrl
slnfl missend heeft beschmtwd of be
slist heeft flat zi:i in 1·echte fanlde (1). 
(Grondwet, art. 97; wet van 15 Juni 
1951, art. 38, paragraaf 4.) 

(DEMAN.) 

ARR.ES'l'. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 5 September 1952 door tle 
hoge militieraad gewezen; 

Over het enig middel : · schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 10, pa
ragraaf 2, 12 en 38, paragraaf 4, van de 
wet van 15' .Tnni 1951 lletreffende de 
rlienstplicht, 35 en 44, paragraaf 2, van 
de sameng·eschakelde wetten betreffende 
de inkomstenllelastingen, doonlat de be
streden beslissing de verwerping, door de 
militieraacl van Brabant, van de door 
nanlegger ingediende aanvraag om vrijla
ting op morele groncl llevestigt, om de re
den dat « de beclrijfsinkomsten van aan
leggers moecler het wettelijk maximum 
overschrijden en dat de wisselvalligheden 
in cle door haar gedreven handelszaak, 
clank zij het in haar zaken belegd kapi
taal en de gelclmicldelen waarover zij op 
de bank lleschikt, niet van zulke aard 
zijn clat zij een weerslag op het bedrag 
harer inkomsten hebben ll, dan wanneer 
aanlegger bij conclusies, staande hield 
tlat zijn moeder v66r 1951 niet in de in
komstenbelastingen belast geweest was 
en clat het enige cloor haar genoten in
komen, opgebracht door onroerende en 
roerencle kapitalen, volkomen was besteell 
geweest aan het llekken van een verlies 
dat zij tijdens dntzelfde jaar in haar Ilia
ken had geleden; dan wanneer het in 
aanmerking te nemen inkomen het bedrag 
der in de lledrijfsbelasting belastbare lle
drijfsinkomsten omvat alsook alle andere 
<< netto-inkomsten ll, naar de zin die 
aan dat woorcl in de samengeschakelde 
wetten 011 de inkomstenbelastingen gege
Yen wordt, met nitsluiting van de kapita
len welke de ouders bezitten; dat de mo-

(1) Raadpl. verbr., 6 en 20 November 1950 
(111'1'. Ve·rb1·., 1951, blz. 95; Rnll. en PASIC., 

1951, I, 114 en 168. 
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ti vering van de bestreden beslissing dub
belzinnig is en, in elk geval, de verwer
ping Yan het door aanlegger ingeroepen 
middel niet rechtvaardigt : 

Overwegende dat de beslissing zich er
toe beperkt vast te stellen dat de be
drijfsinkomsten van aanleggers moeder 
het wettelijk maximum overschrijden on
der hetwelk aan aanlegger de aange
vraagde vrijlating had kunnen worden 
toegestaan; dat zij eraan toevoegt « dat 
de wisselvalligheden in de door haar ge
dreven handelszaak >> niet van zulke aard 
zijn dat zij op het bedrag harer inkom
sten een weerslag hebben, dank zij het 
in haar zaken belegd kapitaal en de geld
middelen waarover zij op de bank be
schikt; 

Overwegende dat de vaststelling, zon
der verder verduidelijking, dat de << per
soonlijke inkomsten >J van de moeder « .het 
wettelijk maximum overschrijden >> on
zeker laat of er in feite is beslist 
geweest dat aanleggers moeder het wet
telijk maximum overschrij den de bedrijfs-. 
inkomsten heeft verkregen, ofwel, naar 
recht, dat, ter bepaling van de netto-in
komsten naar de zin van de wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, en in
zonderheid naar de zin van artikel 44, 
paragraaf 1 (en niet paragaaf 2, als bij 
vergissing in het middel aangeduid) er 
geen rekening behoefde te worden gehou
den met het verlies dat de moeder in 
haar zaken heeft geleden; 

Dat het middel mitsdien gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt de bestreden 

beslissing; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de regis
ters van de hoge militieraad en dat mel
ding er van zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
wijst de zaak naar de hoge militieraad, 
anders samengesteld. 

19 Januari 1953. - 2e kamer. - V001'
zitte1", H. Wouters, voorzitter. - Ve1·sla_q
_qeve1", H. Demoulin. - Gelijlclnidende 
conclusie. H. Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleite1·, H. Vermeylen (van de balie bij 
het Hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 19 Januari 1953 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BURGER
LIJKE VORDERING. - VERKEERSONGEVAL. -
AANRIJDING. - VERDELING VAN DE ''ERANT
WOORDELIJKIIEID TUSSEN DE BEKLAAGDE EN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ. - :MoTIVERING. 

Is wettelijlc gernoUvee'l"d de beslissin_q die 
de ve1"antwoo1'dez.ijlcheid wegens een 
verkeerson_qeval t1tssen de beklaagde 
en de IJ'U•I"[terli:ilce pa1·tij verdeelt op 

grand van (le vaststelUng van het lle
staan van scwwngaande jo·uten de1· par
Ujen, van het verband van oo1·zaalc tot 
_qevolg tu.ssen cleze jouten alsoolc van 
rle venleling cle1· aanspralceli.ilcheicl wnt 
cle be·roklcenrle schacle betrejt (1). 

(LEFEVRE, T. QUINJ:IN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 Mei 1952 in boger beroep 
ge;vezen door de Uorrectionele Rechtbank 
te Charleroi; 

Overwegende dat de voorziening door 
aanlegger enkel gericht is tegen de over 
de door hem als burgerlijke partij inge
stelde vordering gewezen beslissing; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 31, ~o, 
van het alg·emeen reglement op de ver
keerspolitie van 1 Februari 1934, 3, 2°, 
van het besluit van de Regent van 18 Oc
tober 1946, doorclat, al maakt het niet 
« naar links nitwijken >> een font uit, 
strafbaar gesteld bij artikel 31, 2° van 
de Wegcode, de bestunrder op grond van 
dnsdanige font slechts voor aansprakelijk 
kan worden gehouclen indien de omstan
digheden van het ongeval aanwijzen dat 
zij de onmiddellijke en noodzakelijke oor
zaak van het ongeval is, wat de rechter 
over de grond ten deze niet vaststelt : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing vaststelt dat de lmrgerlijke partij 
een fontieve man<Puvre heeft verricht, 
dat zij getahnd heeft om linksaf te slaari 
of stil te houden, dat zij een zware on
voorzichtigheid begaan heeft door niet 
<< naar links nit te wijken )), zoals bij ar
tikel 31, 2°, vereist is, toen zij links won 
afslaan, wat zij op deze brede (llmSO) rij
weg gemakkelijk kon doen en wat het ge
beurlijk naderen van twee wagens uit 
tegengestelde richting haar niet kon be
letten; dat het ongeval te wijten is aan 
het samenvallen van de door de beklaag
de en de burgerlijke partij begane fon
ten; dat evenwel de font der burgevlijke 
partij zwaarder dan die van de beklaag
de voorkomt en dat er dienvolgens groufl 
aanwezig is om haar voor twee derden 
van de schade aansprakelijk te stellen; 

Overwegende dat deze motivering niet 
enkel de samengaande fonten der par
tijen, doch tevens het · verband van oor
zaak tot gevolg tnssen deze fonten en de 
aanrijding in het licht stelt alsmede cle 
verdeling van de aansprakelijkheid wnt 
de berokkende schade betreft; 

(1) Zie verbr., 7 Juni 1948 (Arr. Verbr., 1948, 
blz. 309; Bttll. en PAsrc., 1948, I, 357); 28 Mei 
1951 (A>T. Jle,·/n·., blz. 560; B·11.ll. en PASIC., 
1951, I, 651). 
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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 verweerder. 

19 Januari 1953. - 2° kamer. - Voo?·
zitt(J1', H. ~Wouters, voorzitter. -- Ve1·slag
,qever, H. Demoulin. - Gel'ijlcl1r,iclenrle 
conclusie, H. 111ahaux, advocaat-generaal. 

2c KAMER. - 19 Januari 1953 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BuR
GERLI.JKE YORDERING. - Col\'CLC'SIES rAN 
DE BEKLAAGDE EX VAN DE BURGERLIJK VER
AN'l'WOORDELI.TKE PAR'l'IJ WAARBIJ HE'l' BE
STAAN. VAN ELK S'l'OFFELI.JK NADEEL RETWIS'l' 
WORD'r. - ARREST YE'{UOEDll\'G YOOR DER
GELIJKE 'SCHADE 'l'OEKENNENDJ ZONDER OP 
DEZE CONCLUSIES Efl:N G:EPAST AN'l'\VOORD TE 
VERH'l'RKKKEN. - BESLISSING NlET 'VE'l'TlC

LIJK GE~W'l'IVEEITD (1). 

2° VERBREKING. - DRAAGWr.TD'l'E. -
STUAFZAKEN. - BUHGERLI.TKE YORDERING. 
ARREST EEN GLOBALE YEHOOEDlNG 'l'OEKEN-
1\'END -wEGENS ZEDELI,JKE EN S'l'OFFELI.TKE 
SCHADE. - 0NWE'l'1'IGHEJD YAN DE BESLIS
SINci BE'l'REI!'l!'ENDE DE STOFFELIJKE SCHADE. 
- ALGEHELE VERBREKING. 

1° Is niet 1.vettel'ijlc umnotiveercl het nr
rest dat veruoecli.n17 toekent wegens 
stoffel-ij ke schade zoncle1· een [Jepnst 
nntwoonl te 'UerstTelclcen op cle conel1t
sies wnn-rb·ij cle belclcu~gde en de bnr
geTl-i.i lc annsprnlceli:i lee pn·rt·i:i het 1Je
stnnn vwn om het even wellce stoffel-i.ilw 
schadc /Jet1m:sten (1). 

2° lVnnnee1· een lt~Test, clat ·wegens zecle-
7-ijlce en stoffelijlce schade een globnle 
vergoerl'in(! toelcent, met niet-igheid be
hept ·is ·i.n zover het O'ver de stoffelijlce 
schncle 11-itsp·rnnTc cloet, is cle veTl!Tekin[J 
nlaeheel. 

(SU.ION EN BROUWERI.T LEOPOLD, 
'1'. DAUNE.) 

ARRES1'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreuen 
arrest, OJl 4 .Juni 1952 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

(1) Wanneer een schattingswijze van de op
gelopen schade door een der partijen wordt 
voorgesteld mag de rechetr ze niet afwijzen 
zonder daartoe redenen aan te geven (verbr., 
24 Januari en 22 Juli 1949 (A>·r. YeTb>·., 1949, 
blz. 63 en 493; Bull. en PAsrc., 1949, I, 70 en 
565); 14 November 1949, 13 Maart en 15 Mei 

Over het enig rniddel : schending van 
de artikelen 1134, 1149, 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk vVetboek en 97 van de 
Grondwet, doordat het hestreden arrest 
het beroepen vonnis in al zijn beschikkin
gen bevestigt, bij welk vonnis de in ver
breking eisende partijen in g,lo bo werden 
veroorcleeld om aan het slachtoffer een 
sorn van 175.000 frank te betalen, ten 
einde tegelijk het zedelijk nadeel en de 
stoffelijke schaue door hetzel ve gel eden 
te herstellen, en de regelrnatige conclusies 
van die partijen afwijst welke ertoe 
strekten te uoen verklaren clat het slacht
offer gener lei stoffelijke schade had on
dergaal).; onder het enkel voorwenclsel dat 
het bewezen was << dat v66r het ongeval 
en ondanks haar gevon1ercle leeftij<l, het 
nog gebeurcle clat de burgerlijke partij 
van tijcl tot tijcl voor de Brouwerij Leo
pold bezoldigcle taken uitvoerde », dan 
wanneer voorrnelde conclusies, waarln 
naar de ter debatten voorgebrachte do
cumenten wenl verwezen, nauwkeurig de 
opvatting motiveerden volgens welke het 
slachtoffer geen stoffelijke schatle gele
clen hntl, tloor erov tP wijzen tlat na het 
ongeval het slnchtoffer vertler van de 
Brouwerij Leovold I.Jezolcligingen had ont
nmgeii welke gP lijk waren a an en sornH 
huger tlan die welke het v66r het ongeval 
ontving, alclus het gerechtelijk contract 
schendem1 alsook het geloof dat ann de 
akten client gelweht 

Overwegende tlat aanleggers bij regel
matig v66r het hof van I.Jeroep genomen 
conclusies tleclen gelden, dat uit de ter de
batten voorgehrachte tlocumenten was ge
bleken dat verweerder van de Brouwerij 
Leo11oll1 aan cornrnissielonen 17.700 frank 
had ontvangen voor lwt tijdperk van 
12 Augustus 1948 tot 15 Mei 1949 en 
56.650 frank voor het tijdperk van Juni 
1949 tot April 1952; 

Dat aanleggers daaruit afieidden dat 
het in December 1948 voorgevallen ongeval 
generlei stoffelijke schade had berokkeud 
nan verweercler tlie voort commissielonen 
ontving welke gelijk waren aan en soms 
hoger dan tlie welke hij v66r het ongeval 
hac1 ontvangen; 

Overwegem1e tlat het bestreden arrest 
zich ertoe beperkt, ten aanzien van de 
alclus opgeworven hetwisting nopens het 
bestaan van een stoffelijke Hclutde, erov 
te wijzen clat '' het lwwezPn iH tlat v66r 
het ongeval, en onclanks zijn gevordertle 

1950 (Arr. Ferb1·., 1950, biz. 136, 465 en 584; 
Bull. en PAsiC., 1950, I, 150, 495 en 652 met 
nota 2; 16 Mei 1952 (A.rr. Ve'l'ln·., 1952, biz. 517; 
B·ull. en PASIC., 1952, I, 596). A jm·tio1·i mag 
hij evcnmin zonder daartoe redenen t.e geven 
eeu middel verwerpen witarbij bet bestaan 
zelf van een onderdeel van de schade betwist · 
wordt. 
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leeftijd, het nog voorkwam <;t~t de bur
gerlijke partij van tijcl tot tlJd voor de 
Brouwerij Leol)old bezoldigde taken ver
richtte Jl; 

Overwegende dat door deze vaststelling 
van het arrest met betrekking tot ver
weerders bedrijvigheid v66r het ongeval 
geen antwoord wordt verstreH:t o~ het 
middel door aanleggers afg:elerd mt de 
omstandigheid dat verweerder « na ll het 
ongeval vercler commissielonen had ont
gen welke gelijk waren aan of hoger _dan 
die welke hij v66r het ongeval ontvn~g; 

Overwegende dat bedoeld verweermrd
del evenmin beantwoord wordt door de 
eerste rechter, naar wiens gronden het 
bestreden arrest verwijst; 

Waaruit volgt dat het arrest het in het 
miclclel aangetluid artikel 97 van de 
Grondwet heeft geschonden; 

Om die reclenen, verbreeld het bestre
den arrest, voor zoveel het globaal ?P 
175.000 frank de zetlelijke en de stoffe
lijke schade raamt welke aan verweer
der werd berokkend, het aanleggers tot 
het betaleu van deze som veroordeelt en 
over de kosten uitspraak tloet;. verwerpt 
de voorziening voor het overige; beveelt 
dat onclerha vig arrest zal worden overge
schreven in de registers van het Hof van 
berOl"P te Lnik en llat melding er van zal 
gemaald wonlE>n op cle kt~nt. van de ge
deeltelijk vernietigde besllssm~; ver~?r
deelt verweerder tot de kosten; verwrJst 
de ald\IS beperkte zaak naar het Hof van 
beroev te DrusseL 

·19 Janunri l9iiil. - 2" kamer. - Yoor
zitte1·, H. ·wouters, voorzitter. - Yersla_q
gever, H. BareeL - GeUjlcluidende con
cl·ns·ie, H. Mahaux, advocaat-generaaL 
Pleiter, H. de Harven. 

2e KAMER. - 19 Januari 1953 

lo :MIDDELEN TOT VERBREKING. -
S'l'RAFZAKEN. - l\1IDDEL AAN DE BESLISSING 
EEN STRIJDIGHEID VAN BEWEEGREDENEN 'l'OE
SCHRI.JVEND WELKE RET NIE'l' BEVAT. 
N!IDDEL DA'l' FEI'l'ELIJKE GRONDSLAG MIST. 

2o VERKEER. - LINKSAF INHALEN. 
WEGCODE AR'l'IKEL 33, l 0 • - INHALEN ON-

(1) Gevestigde rechtspraak. Zie onder meer 
verbr., 9 Juni 1952 (Bull., en PAsrc., 1952, I, 
641) en nota 2, biz. 642. 

(2) (3) Over de draagwijdte van artikel 36, 
1", van de Wegcode raadpL GoLSTEIN en VAN 
RoYE, Les Tegles dn 1'0!llage, n" 316 tot 318; 
LEs NOVELLES, Code de la ,·oute, n" 1460 Lot 
1470. 

(4) Over de draagwijdte· van artikelen 57, 
1' en 2', en 96 der Wegcode, raadpL verbr., 
13 December 1948 (Arr. Ve1·bT., 1948, blz 631; 

DER MEER AAN HE'l' NAKOMEN VAN 'HE'l' VOOR
SCHRIF'l' VAN AR'l'IKEL 36, 1°, ONDERWOR
PEN. 

3o BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOifTER OVER DE GROND. -
VERKEER. - LINKSAF INHALEN. - VERBO
DEN IN DE OMS'l'ANDIGHEDEN WAAR GEVAAR 
VAN ONGE\'AL BES'l'AA'l'. - _BINDENDE BEOOR
DELING. 

4° VERKElDR. - LINKSAh' INHALEN. - BE
SLISSING DIE HE'l' INHALINGSVERilOD GROND'l' 
OP HE'l' BES'l'AAN ENER FOU'l' VAN DE IN 'l'E 
HALEN WEGGEBR1JII<ER. - GEEN MISKEN
NING VAN DE WETSBEPALINGEN VAN DE ARI'I
KELEN 57, 1° EN 2°, EN 96 VAN DE WEGCODE. 

l o JJ1ist feitelijlce grondslau het middel 
dat aan de . bestreden beslissing een 
st1·ij d·iuheid van beweeuTerlenen toe
sclwi)ft wellce het niet be-vat (l). 

2° Het linlcsat inhalen, rloo·r het a?·ti
lcel 33, tu, van de Wegcocle inge1·icht, 
is onder nwe1· afhankeUjk ye·maalct van 
de nalcom·ing vnn cle bewtling van arti
lcel 36, to, waa·rdom· het inhnlen in 
omstuncliuheden waarin enig gevaar 
voor ongeval bestnnt verborlen wordt (2). 

3° De omstanrUgheden waar en·ig gevaar 
voor ongevnl bestaat waarin het inha
len veTIJOclen wm·dt, worden aan de 
smtve·J'eine beorwdeling van de 1·echter 
over de [Jrond over[Jelaten (3). 

4° JJ1islcent de draa{fwijdte n·iet ·van de 
artilcelen 57, to en 2°, en 96 van de 
We,qcode, de besUssin[J die het verbod 
linlcsaf ·in te halen niet op de lou
tore gebe!tdijlcheid ene1· overtreding 
hwnner bepalin[Jen [Jrondt, doch op. het 
11estnwn van een tout weUce de ·i:n te ha
Zen weggebntilce-r nan hct ven··ichten 
was en waarvan deze die w'ilde inhalen 
bew!rst was (4). 

(MASSON, 'l'. MARO'l'.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, up 20 Juni l9G2 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Doornik; 

I. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de over de publieke vordering 
gewezen beslissing; 

Over het eerste middel : schending van 

Bull. en PAsrc., 1948, I, 715) en 25 April 1949 
(A1'1'. Ve1'bT., 1949, biz. 268; B~tll. en PASIC., 
1949, I, 303). Over het voorzienbaar of on
voorzien karakter van de miskenning ener be
paling van de Wegcode door een andere weg
gebruiker, raadpl. verbr., 2 April 1951 (An·. 
VeTbr., 1951, biz. 433; Bull. lm PASIC., 1951, 
I, 514) ; 1 October 1951, 17 Maart en 7 J uli 
1952 (A1·r. Ve1·b•·., 1952, blz. 33, 389 en 638; 
Bull. en P ASIC., 36, 444 en 723). 
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artikel 97 van de Grondwet en tegenstrij
digheid in de motieven, gelijkstaande met 
het ontbreken ervan, doordat het vonnis 
het aan aanlegger ten laste gelegde be
wezen heeft verklaard, te weten << een an
dere weggebruiker te hebben ingehaald 
<< toen enig gevaar voor ongevallen be
stoncl >>, ofschoon het er tevens op wijst 
dat dezelfde aanlegger << principieel zijn 
weg kon vervolgen door links voor te 
steken >> aangezien er op de litigieuze 
plaats << geen openbare weg lag die met 
de bereden weg een aansluiting vormde »: 

Overwegende dat het geenszins tegen
strijdig is vast te stellen, zoals het be
streclen vonnis het cloet, enerzijds, dat de 
hanclelwijze van verweerder, clie met,zijn 
vrachtwagen waarvan de linker richting
aanwijzer brandde midden ov de rijweg 
reed, strekte tot kenbaar maken van 
een linksaf zwenken van de vrachtwagen 
en voor aanlegger geen mogelijkheid bood 
om, zonder gevaar voor ongevallen, links 
in te halen, en, anderzijds, dat deze han
delwijze van verweerder foutief was wijl 
zij plaats nam wanneer hij de wagen van 
Masson had dienen te laten doorrijclen; 

Dat het midclel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweecle milldel : schencling van 
artikel 36, 1", van de Wegcode, door
dat het bestreden vonnis aanneemt dat er 
enig gevaar voor ongevallen bestond, ter
wijl het de bepalingen van de artike
len 57, 1 o en 2°, en 96 van dezelfcle Code 
miskent: 

Overwegende dat het middel staande 
houdt dat aanlegger volstrekt de voor
rang genoot om links in te halen, ter
wijl verweerder de gebiedende voorschrif
ten van artikel 57, 1 o en 2°, diende na te 
komen, welke verplichtingen volgens het 
bij artikel 96 bepaalde, door het gebrui
ken van het linker richtingsteken gener
hande wijziging konden ondergaan; 

Overwegende clat llet inhalen langs 
de linkerzijde, geregeld bij artikel 33, 1. 0 , 

van de Wegcode, enkel mag geschieden 
mits inachtneming van de bepaling van 
artikel 36, 1 o, hetwelk zulk voorsteken 
verbiedt in de omstandigheden waarin 
enig gevaar voor ongevallen bestaat, 
welke omstandigheclen aan de souvereine 
beoorcleling van de rechter worden over
gelaten; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat aanlegger gezien had dat 
de vrachtwagen van Marot, clie hem 
voorafreed, het middendeel van de weg 
had ingenomen en daar bleef voort
rijden; dat Masson, niettegenstaancle deze 
manamvre, welke hem een rijbeweging 
naar links toe van het voertuig moest 
doen voorzien, aan bewuste zijde aan
ving zijn voorligger in te halen; dat 
het vomiis bovendien aanneemt dat Marot 
tijdens het afleggeri van 80 meter zijn 

linkerrichtingsteken in werking had ge
stelcl; 

Overwegencle dat het vonnis nit deze· 
vaststellingen, niet de eenvouclige gebeur
lijkheid van een inbreuk op de Wegcock 
door Marot heeft afgeleicl, doch het be
staan van een font welke laatstgenoemde 
aan het verrichten was en waarvan aan
legger kennis kreeg, - feitelijke omstan
digheid die voor aanlegger verbod,inhiel!l 
om langs de linkerzijcle in te halen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden-

En o~erwegende dat de substantH~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 beslissing over de vordering 
cler burgerlijke partij : 

Overwegencle dat aanlegger tot staving 
van zijn voorziening geen enkel micldel 
inroept en dat het Hof er van ambtswege 
geen 01~werpt; 

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

19 Januari 1953. - 2e knmer. - TToor
zitte·r, H. Wouters, voorzitter. - TTeTslClg
geveT, H. Anciaux Henry de Faveaux. -
Geli:ilclwidende conclns·ie, H. Mahaux, ad
vocaat-generaal. 

2e KAMER- - 19 Jauuari 1953 

1° RECHTBANKEN. - Sl'RAFZAKEN. -
lNBREUK OP AR'rlKEL 3 VAN DE BESLUIT,VE'l' 
VAN 14 NOVEMBER 1939 OP DE OPENBAR~; 
DRONKENSCHAP. - 'J'ELAS'l'LEllGING W AARIN 
NIE'l' WORDT VERMELD DA1' HE'l' FEll' ZICH 
OP DE OPENllARE "\'irEG HEEF'l' YOORGEDAAN. -
NADERE BEPALING YAN DE 'l'ELAS'l'LEGGING 
DOOit DE RECH'l'ER IN HOGER BElWEP. 
GEEN WIJZIGING DER 1'ELASTLEGGING. 

2° RECHTEN DER VERDEDIGING. 
STRAFZAKEN. - NADEHE BEPALING VAN DE 
TELASTLEGiliNG DOOR DE HECHTEH IN HOGER 
BEROEP. - BEKLAAGDE ER VAN VERWI'l".VIGD 
DOOR DE \'ORDERING VAN HE'!' OPENBAAR :I.IT
NISTERIE. - BEKLAAGDE ZIJN VERWEER 
OVER DE GROND VOORGEDRAGEN HEBBEND. -
GEEN SCHENDING VAN DE REOH'l'EN DEH VEH
DEDI!)ING. 

1 o TV Clnnee7· de 7·echte1· -i.n hager beroep· 
'Vaststelt dat het feit << ·in stClat vrtn 
flt·onkenschap een Clntovoert·wig te heb
ben uestmtrrl >> zich << op rle openbClre 
'tveu >l heeft vooTgeflClnn, wi:iZ'iUt hi:i de 
telClstlegginy n'iet lloch bepnCllt hij ene 
omstClndigheifl er VCln. 

2° 1-VClnneer, fle beklClngrle, 'Ve,rw-ittigd 
doot· rle vo'rderinrJ vCln het openbClCl7" rn-i-
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nistm·-ie van het aanbrengen ener na
dere bepaHng aan de telastle,qging, aan 
zijn raaclsman toelaat zijn verclediging 
voor te dra,qen, en wanneer de raacls
man cl001' cle 1'echtbanlc We1'cl Ve1'ZOCht 
cle alcl-ns nacler bepaalcle telastleggin,q 
in acht te nemen, werclen cle rechten 
cler ve-rclecliging niet miskend (1). 

(MAIGRE'l' DE PRIOHES.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 J'uni 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Namen; 

Over het enig middel : schending van 
de rechten der verdediging, doordat de 
telastlegging zijn voertuig te hebben be
stuurd toen hij in staat van . dronken
schap verkeerde, zoals gesteld in de dag
vam·ding en in het door de rechtbank 
van politie gevelde vonnis, in hoger be
roep is gewijzigd geweest, zonder dat 
werd vastgesteld dat aanlegger persooil
lijk aanvaard had zich ten aanzien van 
de aldus gewijzigde telastlegging te ver- · 
dedigen, dan watmeer de uit dien hoofde 
uitgesproken straf in hoger beroep werd 
verzwaarcl : 

Overwegende dat, nadat de zaak bij 
het desbevoegde rechtscollege aanhangig 
was geworden door' het door het openbaar 
ministerie ingesteld hager beroep, het
zelve ter terechtzitting een verhoging 
heeft gevorderd van de straf uitgespro
ken ter zake van << een motorvoertuig te 
hebben bestuuru, in staat van dronken
schap verkerenue )), en de rechtbank heeft 
verzocht in ue tekst van de telastlegging 
de vermelding 011 te nemen dat het feit 
zich op de openbare weg had voorge
daan; 

Overwegemlio dat de rechter in hoger 
beroep, door in dit opzicht op het verzoek 
van het openbaar ministerie in te gaan, 
de tegen aanlegger ingebrachte telastleg
ging niet heeft gewijzigd, maar een om
standigheid daarvan heeft verduidelijkt, 
welke overigens bleek uit de tweede tege
lijkertijd_ teg'en dezelfde als bewezen aan
genonien telastlegging met betrekldng tot 
een in clezelfde feitelijke, vlaatselijke en 
tijdsomstandigheden als eerstvermelde be
gane inbreuk; 

Overwegencle dat aanlegger, die ter zit
ting aanwezig was, door de vordering 
van het openbaar ministerie is verwit-

(1) Verbr., 23 April 1951 (A1·r. Ye1'b1·., 1951, 
blz. 488; B1tll. en PASIC., 1951, I, 577); 
17 Ma,a.rt 1952 (A.r1·. YerbT., 1952, biz. 380; 
B1tll. en PASIC., 1952, I, 433). 

tigd geweest van de WlJze waarop het 
voorstelde de omschrijving aan te vul
len; dat hij geen opwerping heeft naar 
voren gebracht en zijn raadsman gemach
tigd heeft zijn verweer voor te dragen, 
terwijl tevens uit het zittingsblad blijkt 
dat voormelde raadsman door de recht
.bank is verzocht geweest de volgens de 

· vordering van het openbaar ministerie 
gewijzigde omschrijving in acht te ne
men; 

Dat de rechten der verdediging der
halve in gerien dele miskend zijn ge
weest; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substantiele of op straf van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nagekomen en dat de beslissing .over
eenkomstig de wet is; 

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

19 Januari 1953. - 2e kamer. - Voor
zitte,·, H. Wouters, voorzitter.- Ve1·slag
geve1·, H. van Beirs. - Gel-ijlcluidende 
conclusie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 19 Januari 1953 

1" VOORZIENING IN VERBREKING. 
- AFSTAND. - S'l'RAFZAKEN. - ZAKEN 

VAN DIRECTE BELASTINGEN. - VOORZIENING 
VAN HE'l' BEHEER TEGEN EEN AlUlES'l' WAARBI,T 
ZLfN HOGER BEROEP 'l'EGEN EEN VONNIS VAN 
VEROORDELING 'l'E LAAT INGEDIEND WERD VER
KLAARD. - AFSTAND VAN DE VOORZIENING 

NIE1' GELIJKSTAANDE ME'l' EEN AFS1'AND VAN 
DE YORDERING. - .AFS1'AND ZONDER UITWER

KING. 

2" VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN HET 
BEHEER DER DIREC'l'E BELAS1'INGEN. - GE
BREK AAN BETEKENING. - NIET ON'l'YANKE

LIJKE VOORZIENING. 

1° De afstancl van cle 1!oorziening inge
stelcl clam· het behee1· der cl-kecte belas
tingen tegen een arrest WfLa1·lJij ver
klaa,·a wercl dat zi:in hager bemep te
gen een ten laste van de beklaagcle uit
gespmken vonnis van vemoTcleling te 
laat we1·d ingestelfl, is zoncle1· nitwer
ki.ng, vennits deze afstancl niet met een 
afstancl van de vorde1·ing gelijk
staat (2). 

(2) Raadpl. verbr., 5 Augustus 1942 (Bnll. 
en PAsiC., 1942, I, 178) en nota; 6 December 
1943 (ibid.., -1944, I, 97) 13 December 1948 
(Ar1'. T'e1'br., 1948, 627; B1tll. en PAsrc., 1948, 



-320-

2° De voon:'iening inr1esteld doo1· het be
heer ·van directe belastingen, vervol
gencle parUj, is niet ontvankeUjlc wan
neer zij niet i8 betelcencl geweest aan 
de partij waartegen zi.i gericht is (1). 
(Wetboek van strafvordering, art. 418.) 

(BELGISCHE STAAT, l\HNISTERIE VAN FINANCIEN, 
'1'. ROUXHET.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 Juli 1952 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Betreffende de door de aanleggende ad
ministratie gedane afstand : 

Overwegende dat verweerder op 10 .Au
gustus 1951 door de Correctionele Recht
bank te V erviers is veroordeeld geweest 
uit hoofde van inbreuk op de artike
len 53, paragraaf 1, 78 en 78bis van de 
samengeschakelde . wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen; dat, op het door 
de vervolgende partij ingestelde hoger be
roep, de bestreden beslissing dit hoger 
beroep te laat ingesteld en deswege niet 
ontvankelijk heeft verklaard en aan voor
noemde partij haar beroep heeft ont
zegd; 

Overwegende dat de in dergelijk ge
val door de adniinistratie ingestelde vor
dering een publieke vordering is en dat, 
vermits de voorziening van de adminis
tratie op een doel van openbaar belang 
is gericht, het Hof ambtshalve alle mid
delen van openbare orde opwerpt, zowel 
de voor de belangen van de beklaagcle 
bevorderlijke als de voor de aanspraken 
van de vervolgende partij bevorderlijke 
middelen; . 
' Overwegende ,dienvolgens . dat de af

stand van zodanige voorziening enkel 
denkbaar is in de gevallen waarin de 
wet de vervolgende administratie ertoe 
machtigt afstand te doen, onder meer 
door middel van dading over de hangencle 
vordering, zelfs tijdens de aanleg in ver
breking; 

Overwegende dat het eerhiedigen van 
deze beginselen insluit, dat de afstand 
door de administratie van haar voorzie
ning · slechts kan worden gedecreteerd in
dien daarmede een uitclrukkelijke of stil
zwijgende afstand van de vordering zelf 
gepaard gaat; 

Overwegende dat laatstvermelde ge
beurlijkheid zich voordoet ingeval van 

I, 712). Verg. verbr., 14 October 1942 ('ibid., 
1942, I, 231); 29 November 1943 en 8 Mei 1914 
(ibid., 1944, I, 87 en 343); 24 Juni 1946 (Arr. 
Ve•·br., 1946, blz. 245; B"ll. en PAsrc., 1946, I, 
265); 5 Januari 1948 (A•·r. Verb>-., 1948, blz. 8; 
Bnll. en PASIC., 1948, I, 10); 28 Februari 1949 

vrijspraak van de verweerder door de 
rechter over de grond, wanneer de admi
nistratie niet meer in de wettelijke ter
mijn is om een tweede voorziening in te 
stellen; 

Overwegende dat, in zake, de vervol
gende partij verklaard heeft afstand te 
doen van de voorziening tot verbreking 
en niet van haar vordering, en dat de af
stand geen afstand van de vordering in
sluit; dat hij als zodanig niet kan wor
den gedecreteerd; 

Dat het Hof derhalve behoort na te 
gaan of de voorziening regelmatig is en, 
zo ja, of de substantiele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
nagekomen zijn geweest en of de beslis
sing wettelijk is; 

Betreffende cle voorzi!'ming; 
Overwegende dat uit de stukken der 

rechtspleging niet blijkt dat de voorzie
ning zou betekend geweest zijn aan de 
partijen tegen welke zij is gericht, zoals 
bij artikel 418 van het Wetboek van straf
vordering is voorgeschreven; 

Om die redenen, zonder acht te slaan 
op de afstand gedaan door de adminis
tratie van financien, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

19 Januari 195il. - 2° kamer. - Voor
zUte•·, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slag
gever, H. Demoulin. - GeUjlclnidende 
concl'll.s-ie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 19 Januari 1953 

1° VERBREKING. - VoORZIENING VAN DE 
PROCUREUR-GENERAAL OP BEVEL VAN DE l\1!
NISTER VAN JL'STI'l'IE. - STRAFZAKEN. -
VONNIS EEN BEKLAAGDE VEROORDELEND WE
GENS E~;N FEI'l' DA'l' GEEN MISDRI,JF UIT
JIIAAK'J'. - VERNIE'l'IGING. 

2° .AANRANDING DJDR EERB.A.AR
HEID. - .AANRANDING OP EEN PERSOON OF 

MET BEHULP VAN EEN PI~RSOON DIE :MEER DAN 
DF, VOLLE LEElt~'IJD VAN ZES'I'IEN .TAREN HAD 
BEREIK'J'. - .AANRANDING GEPLEEGD DOOR EEN 
ANDER PERSOON DAN EEN BLOEDVERW ANT IN 
OPKLIMMENDE Ll.JN VAN HE'l' SLACHTOFFER. 
- .AANRANDING SLECH'l'S STRAFHAAR W ANNEER 
ZIJ ME'l' GEWELD OF BEDREIGINGEN WERD GE
PLEEGD. 

1 o Op rle tloor cle p·rocu;re·lw-gene1'aal op 
bet>el van de JYlini.ste1· va.n jnstitie in-

(Arr. Vm·b•·., 1949, biz. 149; B~tll. en PASIC., 
1949, I, 166) en 19 Februari 1951 (An·. T'e•·br., 
blz. 338; Bull. en PAsiC:, 1951, I, 403). 

(1) Verbr., 2 en 22 Mei 1950 (A>T. Jle•·br., 
1950, blz. 595; Bttll. en PAsrc., 1950, I, 619 en 
665). 
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gestelde voorzieninu, vernietiut het Hot 
het vonnis waarbij een verdachte we
gens een feit dat ueen misd1·ij! uit
maakt veroo1·deeld werd (1). (Wetb. 
van. strafv., art. 441.) 

2° Met uitslu.iting van het geval waar de 
sch·nldige bloedveTwant in oplclimmende 
lijn is van het slachtoffer, is de aan
randing de1· eerbaarheid op een persoon 
of met behulp van een persoon die mee1· 
dan de valle leeft1jd van zestien jaren 
had be·re-ilct, slechts strafbaar wanneer 
zi.i met ueweld of bedreigingen we1·d ue
pleeg<l. (Strafwetboek, art. 372 en 373; 
wet van 15 :M:ei 1912, art. 48 eri 49.) 

(PROOUHEUR-GENERAAL RI.T HE1' HOF VAN 
VEHBREKING, 1'. COMMEYNE.) 

ARRES'l'. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 Juli 1951 door de Oorrec
tionele Rechtbank te Verviers gewezen; 

Gelet. op de vonlering van de Pro
cureur-generaal bij clit Hof, overeen
komstig artikel 441 van het Wetboek van 
strafvordering, uit kracht van een bij
zonder bevel van de Minister van justitie, 
del. 21 Augustus 1952, welke vordering 
luidt als volgt : 

<< Tot de tweede kamer van het Hof van 
verbreking : 

ll De ondergetekende Procureur-generaal 
heeft cle eer te kennen te geven dat bij 
dienstbrief van 21 Augustus 1952, Dienst 
der Wetgeving, eerste sectie, litt. A. P._, 
nr 142.380, de Minister van justitie hem 
uitdrukkelijk heeft gelast, overeenkom
stig artikel 441 van het Wetboek van 
strafvordering, bij het Hof van verbre
king een vonnis aan te geven gewezen 
door de Oorre.:;tionele Rechtbank te Ver
viers op 26 .Juli 1951, in zake van de zo
genoemde Augustus Uommeyne, g~horen 
te Oostende op 22 Juli 1903, arbeider, wo
nende te Sankt-Vith, Place Verte, Nou
velle Ville; 

ll Augustus Uommeyne was naar de cor
rectionele rechtbank verwezen geweest op 
grond van verscheidene telastleggingen 
en onder meer, ter zake van, te Sankt
Vith en elders in het arrondissement Ver
viers, herhaaldelijk aanrandingen van de 
eerbaarheid met geweld of bedreigingen 
te -hebben gepleegd op de persoon van 
Marianne Jablonski, minderjarige die 
meer dan de volle leeftijd van zestien 
jaren had bereikt, geboren zijnde op 
2 Mei 1934, met. de omstandigheid dat hij 

(1) Raadpl. verbr., 19 Januari 1948 (Arr. 
Yerb1·., 1948, biz. 29; Bull. en PASIC., 1948, I, 
36); 24 Maart 1952 (Arr. Ye1·b,·., 1952, blz. 405; 
Bull. en PASIC., 1952, I, 462). 

VERBR., 1953. - 21 

een persoon was die over het slachtoffer· 
gezag had; 

ll Voormeld vonnis verklaart deze te
lastlegging bewezen « doch zonder de ver
ll zwarende omstandigheid van het aan
ll wenden van geweld of bedreigingen ll; 
het veroordeelt nit dien hoofde de be
klaagde tot een gevangenisstraf van een 
jaar en spreekt tegen hem de ontzetting 
nit, voor een termijn van vijf jaar, van 
de rechten opgesomd bij nrs 1, 3, 4 en 5 
van artikel 31 van het Strafwetboek; 

ll Buiten het ten deze vreemde geval 
waarih de schuldige een bloedverwant in 
opklimmende · lijn is van het slachtoffer, 
is aanrantling van de eerbaarheid op de 
persoon of met behulp van de persoon 
van een minderjarige die meer clan de 
volle leeftijd van zestien jaren heeft be
reikt slechts strafbaar indien zij met ge
weld of bedreigingen gepleegd wordt 
(Strafwetboek, art. 372 en 373, wet van 
15 Mei 1912, art. 48 en 49) ; 

ll vVaar de rechtbank het ontbreken 
van dit bestanddeel van het misdrijf had 
vastgesteld, diende zij de beklaagde van 
vervolging te ontslaan; door hem te ver
oordelen lleeft het vonnis de artikelen 9 
van de Grondwet, 372 en 373 van het 
Strafwetboek, gewijzigd bij artikel 48 en 
49 van de wet van 15 Mei 1912, geschon
clen; 

ll Om die redenen, vordert de onderge
tekende Procureur-generaal dat het aan 
het Hof moge behagen voormeld vonnis 
van de Uorrectionele Reclltbank te Ver
viers te vernietigen, voor zoveel daarbij 
de ·zogenoemde Augustus Oommeyne 
wordt veroordeeld uit hoofde van aan
randingen van de eerbaarheid gepleegd 
zonder geweld of bedreigingen op de per
soon van Marianne Jablonski, minderja
rige die meer clan de leeftijd van volle 
zestien jaren bereikt had; 

Brussel, de 1•te October 1952. 

Namens de Procureur-generaal, 

De advocaat-generaal, 

(w . .rJ.) R .. JANSSENS DE Brs·rrrovEN )); 

De in vorenstaande vordering opgege
ven gronden- overnemend, vernietigt voor
meld vonnis van de Uorrectionele Recht
bank te Verviers; voor zoveel daarbij de 
zogenoemcle Augustus Oommeyne wordt 
veroorcleeld uit hoofde van aanrandingen 
van de eerbaarheid gepleegd zonder ge
weld of bedreigingen op de persoon van 
Marianne Jablonski, minclerjarige die 
meer dan de voile leeftijd van zestien 
jaren had bereikt; beveelt dat onderha· 
vig arrest zal worden overgeschreven in 
de registers van de Oorrectionele Recht
bank te Verviers en clat melding er van 
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zal gemaakt worden op de kant van <le 
gedeeltelijk vernietigde beslissing. 

19 Januari 195S. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. Giroul. - Gelijlcl~tidende con
clusie, H. lVIahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 19 Januari 1953 

1° RI<JCHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- S'l'RAFZAKEN. - lVIEDEDELING EN AF
SCHRIF'J' VAN DE PROCESS'l'UKKEN. - J'I'IEDE
DELING EN AFSCHRIF'l' BEPERK'J' 'l'OT DE S'l'UK
KEN WELKE INDERDAAD DEEL VAN DE RECH'l'S
PLEGING Ul'l'MAKEN. 

2° VERBREKING. - BEYOEGDHEID VAN 
HE'r HoF. - S'l'RAFZAKEN. - FEITELIJKE 
BESCHOUWINGEN. - 0NBEVOEGDHEID. 

so MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - lVIIDDEL EEN GEBREK AAN 
ANTWOORD OP DE CONCLUSIES AANVOEREND, 
- GEPAS'l' ANTWOORD. - lVIIDDEL FEITE
LIJKE GRONDSLAG MISSEND. 

1 o De aTtikelen 302 en 305 van het Wet
boek van strajvo1·de·riny waanloo1· de 
·raadsman vwn de verdachte e1· toe 
gernacht·igd wo1·dt kenni.s en atsclwift 
van de pTocesstulcken te nernen bedoe
len enlcel de st~tklcen wellce inde1·daad 
deel van de ·rechtspleg·ing ~titrnaken (1). 

2° H et H of vennau geen lcennis te nernen 
van jeiteli:ilce beschou.wingen tot be
tw·istin_q ener fe·itelijke vaststell-inu van 
de best-redan beslissing (2). 

so Mist jei-telijke u-rondslag het middel 
afgeleid ~tit het gebTelr. aan antwoonl 
op de conclttsies wanneer deze op pas
sencle 1vijze beant1.voorcl wenlen (S). 

(BINON, 'l'. VIK'l'OR.) 

ARRES'J'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 October 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Verviers; 

I. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de over de publieke vordering 
gewezen beslissing; 

Over het eerste middel : schending van 
de rechten der verdediging en van de ar
tikelen S02 en S05 van het Wetboek van 
strafvordering, doordat bij het bestreden 

(1) Verbr., 21 Juni 1886 (B·~tll. en PAsrc., 
1886, I, 271) en 3 Juli 1905 (ibid., 1905, I, 
287). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer 
verbr., 8 October 1951, 9 en 16 Juni.1952 (An·. 

vonnis uits))l'aak is gedaan geweest over 
een rechtspleging waarbij het verslag niet 
was gevoegd over de ontleding van 
het op de persoon van aanlegger geno
men bloed, beoordelingselement welk 
aldus aan de controle van de verdediging 
is ontgaan, en doordat het vonnis ver
klaart dat, gesteld dat de uitslag van de 
ontleding bekend zij, deze ten aanzien 
van de dronkenschap geen bewijskrachtig 
gegeven zou kunnen uitmaken naardien 
het vervoer van het staal in slechte om
standigheclen is geschied, dan wanneer het 
afnemen van het bloed is verricht . ge
weest ten einde de hoeveelheid alcohol te 
kunnen bepalen welke aanleggers bloed 
inhielcl en, in voorkomencl geval, het mis
clrijf van dronkenschap te bewijzen, en 
dan wanneer aanlegger in het dossier 
niet het bewijs ervan heeft gevonden dat 
het vervoer van het staal was geschied 
op een wijze die te wensen overliet : 

Overwegende dat de in het middel in
geroepen wetsbepalingen, waarbij de 
raadsman van de verdachte ertoe ge
machtigd wordt inzage en afschrift van 
de proces$tukken te nemen, enkel de 
stukken bedoelen welke inderuaad deel 
van de rechtspleging uitmaken; 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
waarop het Hof acht vermag te slaan 
blijkt dat het verslag over de ontleding 
van het op aanleggers persoon afgenomen 
bloed aan de rechterlijke overheid is 
overgemaakt geweest, noch dat deze die 
ontleding gevorderd heeft; 

Overwegeitde dat het vonnis zijn be
slissing gerechtvaardigd heeft door de 
souvereine vaststelling dat het gedrag 
van de beklaagde enkel is uit te leggen 
uoor de staat van dronkenschap waarin 
hij verkeerde; 

Dat het eerste onderdeel van het mid-' 
del niet kan aangenomen worden; 

Overwegende dat de vaststelling van 
het vonnis volgens welke de bloedontle
ding geen bewijskrachtig gegeven kon uft
maken omdat het vervoer van het staal 
te wensen heeft overgelaten, van feite
lijke aard is en buiten de toezichtsbe
voegdheid van het Hof valt; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel : schending 
van artikel 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden vonnis, door te verklaren 
dat ue omstandigheid dat aanlegger 
's nachts verward geraakt is toen plots 
zich verscheidene lichten v66r hem ver
toonden, cliens conclusies niet heeft be-

Ve,-b,·., 1952, blz. 49, 561 en 590; Bul.l. en 
PASIC., 1952, 1, 52, 642 en 674). 

(3) V a.ste rechtspraak. Zie onder mel'r 
verbr., 9 Juni 1952 (A1·r. Ye,-b·r., 1952, blz. 559; 
Bull. en PASIC., 1952; I, 640). 
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antwoord waarin hij aanvoerde dat een 
font in de beoordeling dergelijk bewijs 
niet kan opleveren : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing de stelling van aanlegger die be
weercle cle door cle Rijkswacht gemaakte 
seinen te hebben verward met de lichten 
van een voertuig clat een secundaire weg 
zou zijn uitgereclen, passend heeft beant
woord door cle souvereine vaststelling dat 
« de handelwijze van de verdachte op het 
ogenblik van het ongeval enkel valt uit 
te leggen door zijn staat van dronken
schap waardoor de hindernissen opgele
verd door cle seinen van de Rijkswacht 
en cloor de regelmatig verlichte vrachwa
gen cler burgerlijke partij hem onver
schillig hebben gelaten ll; 

Dat het micldel in feite niet opgaat; 
En overwegende clat cle substantH~le of 

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

ii. Voor zoveel cle voorziening gericht 
is tegen de over cle vordering der burger
lijke partij gewezen beslissing : 

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 aanlegger tot de kosten. 

19 .Januari 1953. - 26 kamer. - Voo!·
z'itter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slag
geve·r, H . .Anciaux Henry de Faveaux. -
GeUjkln·i£lende conclnsie, H. Mahaux, ad
vocaat-generaal. 

2" KAMER. - 19 Januari 1953 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BESLISSINGEN VA'l'BAAR VOOR VOORZIE
NING. - STRAFZAKEN. - BESLISSING WAAR
BIJ DE PUBLIEKE VOHDERING VERVALLEN 
WORD'l' VERKLAARD DOOR VERJARING. 
VOORZIENING VAN DE \'ERDACH'l'E. - NIE'l'
ON'l'V ANKELr.JKHEID. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BESLISSINGEN VOOR VOORZIENING VA'l'
BAAR. - S'l'HAFZAKEN. - BESLISSING WAAR
BIJ DE VORDERING VAN DE BURGERLI.JKE 
PARTIJ .,\VEU.D AFGE'\VEZEN EN DEZE PAR'J.IIJ 
~'0'1' DE KOSTEN VEROORDEELD WERD. 

(1) Vaste rechtspraa.k. Zie onder meer 
verbr., 11 Februari en 2 September 1952 (Arr. 
T'm·b,-., 1952, biz. 296 en 681; B1tll. en PAsrc., 
1952, I, 341 en 769). 

(2) Verbr., 22 Juli 1942 (B-ull. en PAsrc., 
1942, I, 174). Verg. verbr., 15 April 1946 (B-ull. 
en PASIC., 191.6, I, 155). 

VOORZIENING DOOR DE VERDACH'l'E- INGE
S'l'ELD. - NIE'l'-ON'l'VANKELIJKHEID. 

3" VERWIJZING N.A VERBREKING. -
S'l'RAFZAKEN. - VERBREKING VAN DE BE
SLISSING OVER DE BURGERLIJKE \'ORDERING. 
- DEFINI'l'IEF GEWORDEN VRIJSPRAAK VAN 
DE VERDACH'l'E. - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECH'l'ER NAA R DE WELKE DE ZAAK WORD'!' 
VER"\VEZEN. 

4° Gl!JWI.JSDE. - STRAFZAKEN. - DEFI
NI'l'IEF GEWORDicN VRIJSPllAAK VAN DE VEH
DACHTE. - VERBREKING VAN DE BESLISSING 
OVER DE BURGERLIJKE \'ORDERING. - RECH
'l'ER NAAR WELKE DE ZAAK WERD VERWE
ZEN VASTS'l'ELLEND DA'l' DE VERDACH'l'E EEN 
MISDRI.JF HEEF'l' GEPLEEGD, HE'l'WELK SCHADE 
AAN DE BURGERLIJKE PAR'l'IJ HEEF'I' BEROK
KEND. - GEEN SCHENDING VAN HEr OVER DE 
PURLIEI\:E VORDERING GE\VIJSDE. 

5° VOORZIENING IN VERBREKING. 
V OIUL - STRAFZAKEN. - VoonzmNING 
VAN DE llURGERLIJKE PARTI.J. - NIE'l' BE
l'EKENDE VOORZIENING. - NIET-ON'l'VANKE
LIJKHEID. 

1 o De voo·rz·ien·ing vnn lle 'IJenlachte tegen 
ene besl-iss·ing waarbij de p·nblielce vm·
de1'·in.o rloo'l' ·ver.iarinrt vervaZlen W01'dt 
ve1·Jclaa1'd, is niet ontvanlcelijlc (1). 

2° De voorz·ien·ing van de verdachte tegen 
one besl-issin{l wctarb-ij de vordel"ing van 
de b·nrgerlijlce partij afgewezen en deze 
pn-rtij tot lle lcosten -veroo·rdeeld wm·d 
is niet ont·vnn.kelij 7c (2). 

3° TVannee·r op cle voorzien·in{l van de 
lnw{le-rlijlce pcwt·i:i, de besl-issin{l waa1·
bi.j hare -vo·rcler-in{l wenl af{lewezen en 
ze tot de lcosten wenl ·verooTdeeld, 
verbrolcen we1·d, mag fle 1·echtm· naa·r 
wellw fle zanlc tverrl -venvezen, hoe
wel de v1•i;ispntalc van cle venlachte de
fin-itief ·is gewo1·den, verrler nagaan of 
rle verdachte het feit heeft {leplee{lll 
waarop de ·vorrler·ing vnn de bwrgedijlce. 
pa1·tij is gegrond en of d-it fe-it een mis
d-rijf witmaalct (3). (Wetb. van strafv., 
art. 172 en 202, art. 177, 216 en 373.) 

4° Wanneer de vr·ijspraalc van rle ve!·
dachte defin·it-ief is [!WWonlen en de be
sUss-in{! ove1· rle. vordel"in{l van rle bnr
gerlij lee partij op dezes voo1·ziening 
verbmlcen is geweest, mislcent de rech
ter naar tvellce de zaalc wercl verwe
zen het gezctg van het oveT deze vorde
ring gewijsde inclien h·ij vaststelt flat 
de venlachte een misdr·ijf heeft ue
pleeyd waardoor schade aan cle btt.rger
l-ijlc,e pnrti..i be-rolclcend wenl (4). (Wet-

(3) (4) Verbr., 21 December 1937 (A'"'
T'e•·b,-., 1937, biz. 186; Bull. en PASIC., 1937, I, 
393, A, 1"); 14 Juli 1941 (A•·•·. T'erbr., 1941, 
biz. 173; Bull. en PASIC., 1941, I, 304); 14 Oc
tober 1946 (AlT. V e•·b•··, 1946, biz. 3:33; Bull. 
en PASIC., 1946, I, 360) en 13 December 194S 
(Arr. T'm·b·r., 1948, biz. 631; H!tll. en PAsrc., 
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boek van strafv., art. 172 en 202, arti
kel 177, 216 en 373.) 

5° De (lom· cle bnrgerU:ike partij inge
stelde voo1·ziening wellce aan de parUj 
waartegen zij is gericht niet betelcentl 
we1·d is n·iet ontvanlceUjlc (1). 

(BERTRAND, T. FONDER.) 

ARRES'r. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 October 1952 in hoger beroep 
gewezen door de. Oorrectionele Rechtbank 
te Hoei, rechtsprekend op verwijzing in
gevolge het arrest van het Hof van 8 Oc
tober 1951; 

I. Over de voorziening van Marcel Ber
trand : 

A. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de over de publieke vordering 
gewezen beslissing en tegen de over de 
vordering der burgerlijke partij Fonder 
gewezen beslissing; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
enerzijds de publieke vordering verjaard 
verklarende, aanlegger zoncler kosten van 
de vervolging heeft ontslagen, en ander
zijcls aan de burgerlijke partij haar cis 
heeft ontzegcl en haar tot cle kosten ver
oordeeld heeft; 

Dat hieruit volgt dat de voorziening, 
voor zoveel zij tegen deze beslissingen ge
richt is, van belang onthloot en. dienvol
gens niet ontvankelijk is; 

B. Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de door 
aanlegers als burgerlijke partij tegen 
Fonder ingestelcle vordering; 

Over llet enig micldel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 3, 4 en 
26 van de wet van 17 April 1878, de voor-

. afgaande titel bevattencle van het Wet
boek van rechtspleging in strafzaken; 
1 van de wet van 30 Maart 1891 tot aan
vulling van voormeld artikel 26, 202 en 
37il van het ·wetboek van strafvordering. 
gewijzigd bij de artikelen 7 van de wet 
van 1 Mei 1S±9 en 1 van de wet van 
5 Juli 1969; 44 van llet Strafwetboek en 
1350, inzonderheid 1350, 3°, 1351, 1352, 
1382 en 1383 van llet Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden vonnis, rechtspre
kende ingevolge de bij arrest van het 
Hof. van verbreking van S October 1951 
gelaste verwijzing, aan nanlegger in 
yerbreking zijn burgerlijke vordering te
gen Fonder heeft ontzegd en cle op het 

1948, I, 715). Raadpl. ook nota 3 onder verbr., 
17 Maart 1943 (ibid., 1943, I, 96) en verbr., 
26 Mei 1952 (Arr. Vin·br·., 1952, blz. 541; Ball. 
en PASIC., 1952, I, 621). 

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer 
verbr., 22 October 1951 (Ball. en PAsrc., 1952, 
I, 95. 

geding gevallen kosten te ZIJnen laste 
heeft gelaten, orn de enige reclen dat de 
aan zijn stelling van burgerlijke partij 
tegen Fonder ten gronclslag liggende fei
ten door een in kracht van gewijsde ge
gaan vom1is niet bewezen zouclen ver
klaard geweest zijn, dan wanneer, vermits 
het niet opgeeft welk het vonnis is waar
van het gezag word.t ingeroepen, llet on
mogelijk is de ·wettelijkheid. na te gaan 
van de beslissing waarbij aan aanlegger 
zijn burgerlijke vord.ering wordt ontzegd, 
en dan wanneer, in elk geval, er in de aan 
het bestreden vonnis voorafgaancle rechts
pleging geen beslissing te vinden is Welke 
ten aanzien van bewuste burgerlijke vor
dering de feiten ten laste van Fonder -de
finitief niet bewezen zou geoord.eeld heb
ben, naardien de beslissing waarbij Fon
der enkel ten aanzien van de publieke 
vorclering werd vrijgesproken, de rechter 
niet behoeft te verbinclen die nitspraak 
client te cloen over de burgerlijke vorde
ring van aanlegger ingevolge van de llij
zonder over deze vorclering bij lloven
gernelcl arrest van het Hor uitgesproken 
verllreking : 

Overwegende dat ter zake het enig von
nis waarbij Fonder van de hem ten laste 
gelegde inbreuk op artikel 42 van de Weg
code vrijgesprokcn werd het door cle in 
hoger beroep uitspraak doende Oorrec
tionele Rechtbank te Luik op 8 Mei 1951 
geveld werd; dat derhalve de door het 
middel beweerde onmogelijkheid om na 
te gaan van gegrondheid ontbloot is; 

Dat het eerste onclerdeel van het mid
del in feite niet opgaat; 

Overwegende clat, op aanleggers voor
ziening, het vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Luik, in hoger beroep uit
spraak cloencle over de tegen Fonder in
gestelcle vorcleringe.n, bij arrest van 8 Oc
tober 1951 verbroken wercl voor zoveel 
claarbij over de door Bertrand ingestelde 
burgerlijke vorclering recht was uitge
sproken geweest; dat de beslissing van 
vrijs11raak ten gunste van Fonder ln 

· kracht van gewijscle is getreclen; 
Overwegencle clat, in dergelijk geval, 

het lot van de lleslissing over de burger
lijke vordering door de wet onafhanke
lijk worclt gemaakt van het lot van de 
publieke vorclering (artikelen 172 en 
202 van het Wetboek van strafvordering, 
gewijzigcl bij de artikelen 5 en 7 van de 
wet van 1 Mei 1849;· en artikelen 177, 
216 en, 373 van hetzelfde Wetboek, clit 
laatste artikel gewijzigcl bij artikel 1 van 
de wet van 5 Juli 1939); 

Overwegencle clat de op verWIJzmg 
rechtsprekencle rechter, bij wie het hoger 
beroep v~n de burgerlijke partij aanhan
gig is gemaakt, ofschoon de vrijspraak 
van de beklaagcle kracht van gewijscle 
heeft bekomen, de aan hem onclerworpen 
beslissing over de burgerlijke vorde.ring 
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mag wijzigen, rnits hij vaststelt dat het 
feit welk aan de vordering der burger
lijke partij ten grondslag ligt bewezen en 
strafbaar is, en dat door deze inbreuk 
aan de burgerlijke partij het nadeel werd 
berokkend waarvan deze het herstel eist; 

Overwegende, bijgevolg, dat het bestre
den vonnis, door de eis der burgerlijke 
partij af te wijzen om de reden dat de 
feiten waa1:op de stelling van burgerlijke 
partij door Bertrand berust « door een 
in kracht van gewijsde gegaan vonnis >> 
niet bewezen zijn verklaard geweest, zijn 
dispositief niet heeft kunnen rechtvaardi
gen en de in het middel aangeduide wets-

, bepalingen, alsmede de artikelen 177 en 
216 van het Wetboek van strafvordering 
geschonden heeft; 

II. Over de voorziening van Paul Fon
der: 

Overwegende dat de voorziening enkel 
gericht is tegen de beslissing gewezen 
over de vordering van aanlegger, burger
lijke parti.i, tegen Marcel Bertrand; . 

OverwegelHle dat uif de aan het Hof 
onderworpen stukken niet blijkt dat de 
voorziening betekend is geweest aan 
laatstgenoemde tegen wie zij gericht is; 
dat derhalve de voorziening niet ontvan
kelijk is (arL 418, Wetboek van strafvor
dering); 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis voor zoveel het over de bur
gerlijke vordering van Marcel Bertrand 
tegen Paul Fonder uitspraak lleeft ge
daan; verwerpt de voorziening van 
laatstgenoemde; beveelt dat onderha vig 
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 <le 
gedeelteli.ik vernietigde beslissing; ver
oordeelt Fonder tot al de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Vervier.s, 
nitspraak doemle in hoger beroep. 

19 Januari 1953. - 26 kamer. - Voor
zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
geve1·, H. Anciaux Henry de Faveaux. -
Gelijklnidenrle conclnsie, H. Mahaux, ad
vocaat-generaal. - Ple'iter, H. Delacroix. 

2• KAMER. - 19 Januari 1953 

VOOHZIENING IN VEHBREKING. -
TERMI.JNEN. - STRAFZAiillN. - ARREST 
EEN VERZET ON'l'VANKELIJK VERKLAl~END EN 
BESLISSEND DA'f ER GEEN AANLEIDlNG IS OM 
TRANS OVER DE GROND UITSPRAAK TE DOEN. 
- VOORZIENING VOOR DE EINDBESLISSTNG 
INGESTELD. - NIET-ONT\'ANKELI.JKHEID. 

Is niet ontvankelijlc de v661· de eindbe-

slissi.ng ·ingc.stelrlc •i)oorzienin!J tegen een 
a.·rrest waarbij het vc1·zet va.n de ver
dachte ontvankel-ijlc wbrdt verlclaard 
en beslist wordt dat er geen aanleiding 
is om thans over de grand 7titspraalc 
te doen (1). (WetlJ. van strafv., arti
kel 416.) 

(AVERBOUCH.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 October 1952 door het mili
tair gerechtshof gewezen; 

Overwegende dat c1it arrest, hetwelk 
het verzet ontvangt door aanlegger ge
daan tegen het op 5 Juii 1951 door 
de bestendige Krijgsraad te Brussel bij 
verstek gewezen vonnis, en zegt dat er 
geen aanieiding bestaat om thans over .de 
grond uitspraak te doen, niet over de 
llevoegdheid is gewezen en geen eindbe
slissing is naar de zin van artikel 416 van 
het vVetboek van strafvorde1~ing; 

Dat de v66r de eindbeslissing inge
steide voorziening dus niet ontvankelijk 
is; 

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

' ten. 

19 Januari 1953. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag. 
gever, H. Anciaux Henry de Faveaux. -
Gel-ijlclwidende concl7tsie, H. Mahaux, ad
vocaat-generaal. 

2" KAMER. - 19 Januari 1953 

1° MIDDEI,EN 'l'OT VERBHEKING. -
STRAFZAKEN. - l\'IIDDEL EEN ONHEGELMA
TIGHEID AANKLAGEND WELKE DE BEST.REDEN 
BESLISSING NlET BEVAT. - lVIIDDEL l'EITE
LI.JKE GRONDSLAG MISSEND. 

2° STRAF. - AFZE'l'TING VAN OFFICIER. -
VE.ROO.RDELlNG TOT EEN C.RIMINELE OF COR
RECTIONELE STRAF WEGENS VERDUISTE.RING 
OF DIEF'S'l'AL VAN ]\fiLl'.rAIRE VOORWERPEN. 
~ VERPLICHTE AFZE'rl'ING. 

3° STRAFFEN. - AFZE'l"l'ING VAN OFFI
CIEREN. - VERZACH'l'EXDE OMSTANDIGHEDEN. 
- VERYANGING VAN DE AFZETTING DOOR 
TUCHTSTHAFFEN. - BEPERKING. 

4° VOOHZIENING IN VEHBHEKING. 
- ST.RAFZAKEN. - ARREST VAN HET MILI
'l'AI.R GEHECH'l'SHOF. - l\1:EUORIE MEE.R DAN 
VI.JF Y.RI.JE DAGEN NA DE YOORZIENINGSVER-

(1} Verbr., 9 Augustus 1945 (A1-r. Verbr., 
1945, biz. 194; Bull. en PAsrc., 1945, I, 212); 
14 April 1947 (Arr. J!erb1·., 1947, biz. 117; 
Bull. en PAsrc., 1947, I, 153). 
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KLARING NEERGELEGD. - TE LAAT NEERGE
LEGDE MEMORIE. 

1 o Mist teitelijlce gronrlslag het mirlrlel 
waarbij aan rle best,rerlen beslissing 
verweten worat OIJ een zitUngsproces
verbaal gertronrl te zijn waa,dn n'iet vast
yestela wor·at rlat fle getttigen cle wet
telijke eea hebben afgelegcl, wanneer 
in het proces-ver·oaal nUrlntlclcelijlc 
wonlt vastgestelfl flat ae petuigen ae 
floor ae tvet ver·eiste eea hebben afge
le{!cl. 

2° Wanneer een ojficie,r wegons een rle·r 
floor artilcel 54 aUnea 2 en 3 van het 
militni,r strafwetboelc voo,rz,icne 'ln'is
rlrijven en oncle'r meer weyens 'Venlnis
tering of cliefstal . van milita:iTe voo,r
r.vorpen veroonleela woTrlt. moet fle clam· 
lia 4 van tJoormelcle wetsbepaUnp voor
ziene aj'zetting als bijlwmenae stmt 
benevens ae c-riminele of CO'ITectionele 
st1·at 'Uityespmlcen 'WOnlen, zelfs wan
neer· cleze laatste straf slechts ten aan
'z·ien vnn verzachtenae mnstwncUgheaen 
toegepctst wonlt (i\1ilitair strafwetb .. 
art. 5:l) (1). 

3° 1Van,iwer ver·zachtencle O'lnstanrlighe
clen voo,rhnnclen zijn tvonlt cle afzett-ing 
vcm ojficier· slechts cloor· t,uchtstrafjen 
ve'r'vangen, inclien zi,j nls hoofflstraf en 
wiet als bijlcomencle strnf fl'ienfle te 
worrlen ttitgesprolcen (2). (i\tiilitair 
strafwetboek, art. 59.) 

4° Het Hot vennag geen acht te slaan 
op een tot staving van fle voorzieninq 
tegen een ar'rest van het mU'itai,r ge
r·echtshof neergeleqa schrijven wanneer 
het meer· flnn 'l:'ijf V'l"ije clagen na de 
ve1"1cln·rinq van voO'/".!Z'ieninq nee,rqelegcl 
wenl (3). (Desluitwet van 19 October 
1944, art. 5,) 

(SAUVAGE EN RUYS.) 

ARRES'l'. 

HI<JT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen op 3 Juni 1952 door het 
militair gerechtshof; 

I. Ten aanzien van cle voorziening van 
Jean Sauvage : 

Over het eerste middel : schencling van 

(1) (2) Zie volgeud arrest. Verg. verbr., 
27 Juui 1910 (Bull. en PASIC., 1910, I, 363). 
Wat betreft de ontzetting uit de graad van 
de onderofficieren, korporalen en wachtmees
ters zie verbr., 21 September 1891 (ibid., 1891, 
I, 241). Dit arrest doet opmerken op grand 
onder meer van de artikelen 24, lid 4, 25, 
lid 1 en 59, laatste lid van het Militair straf
wetboek dat een straf en een tuchtmaatregel 
niet gelijktijdig wegens eenzelfde strafbaar 
feit vermogen te worden toegepast. Deze ver
klaring is niet strij dig met deze van het arrest 

de artikelen 87, 106 en 173 van het Wet
boek van strafrechtspleging voor het Ie
ger, en 155, 189 en 317 van het Wetboek 
van strafvordering, doordat het bestreden 
arrest aanlegger op gron<l van << de stuk
ken van het geding ll veroordeeld heeft, 
dan wanneer daaronder inzonderheid 
voorkwam liet proces-verbaal van de zit
ting van 11 Maart 1952 van de Krijg·s
raad opgericht bij het gedeelte van het 
leger dat samen met het Dritse leger op
trad en waarbij aanlegger in eerste aan
leg veroordeeld werd, in welk proces
verbaal het verhoor der voornaamste 
getuigen was opgenomen, en clan wan
neer uit bewust vroces-verbaal niet blijkt 
dat de verlloorde getnigen de eed hebben 
afgelegd welke zij wettelijk gehouden 
waren af te legg·en : 

Overwegende dat het in llet middel be
doeld proces-verlmal de uitdrukkelijk<e 
vaststelling inhoudt dat de verhoorde g;e
tuigen de bij de wet vereist eed hebben 
afgelegd; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 59 van de wet van 27 Mei 1870, 
het Militair Strafwetboek inhoudende, 
gewijzigd bij cle wet van 24 Juli 1923, ar
tikel 1, doordat het bestreden arrest, of
schoon het ten gunste van aanlegger ver
zachtende omstandigheden laat gelden, te 
zijnen laste de straf van de afzetting uit
spreekt, clan wanneer aileen een tucht
straf, opgevoerd tot vijfinaal het bij het 
tuchtreglement bepaald maximum, mocht 
uitgesproken worden : 

Overwegende clat alinea 4 van arti
kel 54 van het Militair Strafwetboek be
paalt dat « in alle gevallen ll - dit wil 
zeggen ten aanzien van de in alinea's 2 
en 3 van hetzelfde artikel omschreven 
misdrijven, - « de schuldige, indien hij 
officier is, afgezet wordt ll; dat de alclus 
in algemene en gebiedende bewoordingen 
voorgeschreven afzetting als een bijko
mende strafmaatregel bij de door het ge
woon strafwetboek gestelde criminele of 
correctionele straffen nitgesproken wordt; 

Overwegende dat, zoals uit de artike
len 24, alinea 4, 25, alinea 1, en 59, laat
ste alinea, van het Militair Strafwetboek 

van 26 Mei 1952 (ibid., 1952, I, 615), waardoor 
de meerdaadse samenloop van verscheidene 
misdrijven wordt bedoeld. 
Voorme~de wetsbepalingen verhinderen niet 

dat eenzelfde feit wegens zijn strafbaar ka
rakter strafrechterlijk met een straf en langs 
administratieve weg wegens zijn tuchtkarakter 
met tuchtmaatregelen worde beteugeld. 

(3) Vaste rechtspraak. Zie onder meer 
verbr., 21 November 1949 (Arr. Jle,·b,-., 1950, 
blz. 158; Bull. en PAsrc., 1950, I, 176). 
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is af te leiden, de wetgever zorg ervoor 
heeft gedragen wegens een zelfde straf
rechtelijk feit niet tegelijk een straf en 
een tuchtmaatregel op te leggen; 

Overwegende dat daaruit volgt dat de 
afzetting welke, volgens het bij artikel 59 
van het Militair Strafwetboek voorge
schrevene, door tuchtstraffen dient te 
worden vervangen, die is welke als hoofd
straf wordt uitgesproken; dat het mid
del naar recht faalt; 

II. Ten aanzien van de voorziening van 
Maurice Ruys : 

Overwegende dat het Hof geen acht 
vermag te slaan op een geschrift neerge
legd buiten de termijn bepaald bij arti
kel 5 van de besluitwet van 19 October 
1944; 

En overwegende, met betrekking tot 
beide aanleggers, dat de substanWo\le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is; 

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

19 .Januarl 1953. - 2e kamer. - Voo•·
zitte?·, H. Wouters, voorzitter. - Versla,q
gever, H. De Bersaques. - Gelijlcl·uiden
fle concl!tsie, H. Mahaux, advocaat-gene
raal. - PleUers, HH. Van Leynseele en 
Sasserath (cleze laatste van de llalie llij 
het Hof van beroel) te Brussel). 

2e KAMER. - 19 Januari 1953 

1° JVIIDDELIDN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - MID DEL DA'l' ENKEL EEN 
VAS'l'S'l'ELLING AANKLAAG'J'. - BESCHIKKING 
DOOR ANDERE VASTS'l'ELLINGEN WETTELIJK 
GERECH'J'VAARDIGD. - 0NON'J'VANKELIJKHEID. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - MIDDELEN AAN DE BES'J'RE
DEN BESLISSING EEN S'l'RIJDIGHEID IN DE MO
'l'IEVEN TOESCHRI.TVEND WELKE ZIJ NIE'l' BE
VA'l', - JVIIDDEL FEI'l'ELIJKE GRONDSLAG MIS

SEND. 

3° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - 00RZAAK 

(1) Verbr., 16 October 1950 (A1·r. Ye•·b•·., 
1951, biz. 54; Bnll. en PAsrc., 1951, I, 64); 
7 Juli 1952 (A_11', F e1·b•·., 1952, blz. 640; Bull. 
en PASIC., 1952, I, 725). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer het 
arrest van zelfde datum in zaak Sauvage en 
Ruys. 

(3) Verbr., 3 November 1947 (A1T. T'e•·b,·., 
1947, blz. 346; BulL en PAsrc., 1947, I, 458) 
en nota 3) ; 12 Februari 1951 (ibid., 1951, I, 

VAN VERSCHONING DOOR DE VERDACH'l'E INGE
ROEPEN.- BESLISSING VAS'l'S'l'ELLEND DAT AAN 
DE BEWERING VAN DE BEKLAAGDE OM HE1' 
EVEN WELK ELEMENT VAN GELOOFBAARHEID 
ONTBREEKT. - BESLISSING WELK GEEN BE
WIJS AAN DE BEKLAAGDE OPLEGT. 

4° STRAF. - AFZE'l'l'ING VAN OFFICIER. -
VEROORDELING TOT EEN CRIMINELE OF COR
REOTIONELE STRAF WEGENS VERDUIS'l'ERING 
OF DIEFS'l'AL VAN MILl'l'AIRE VOORWERPEN. 
- VERPLICH1'E AFZE'l"l'ING. 

5° STRAF. - AFZETTING vAN m'FICIER. -
VERZAOH'I'ENDE OMS'l'ANDIGHEDEN. - VER
VANGING VAN DE AFZE'l.l'ING DOOR TUOH'I'
S'l'RAFFEN. - BEPERKING. 

1° Is niet ontva.nlcel-ijlc het rniddel dat 
slechts ene vaststelling van het arrest 
aanlclaagt, wanneer de beschilclcing 
door andere vaststellingen van het ar
•·est wettelijlc ge1·echtvaardigd is (1). 

2° Mist fe-iteUj lee m·onflslag het rniflflel 
flat een strij fl·ig lw-icl in fle rnotieven 
wellce het niet bevat aan het a1-rest 
toeschr-ijft (2). 

3" Het bewijs van een dam· fle verflachte 
ingemepen gronfl van ve1·schoning 

- wordt nan de verflnchte niet opgelegfl 
floor de beslissing fli,e weige1·t fle bewe
·ring vnn de verflachte in ncht te ne
men omdat Z'ij aan om het even wellc 
element van geloofbnn•·heifl ont
b•·eelct (3). 

4° TVanneer een oj]icier wegens een floor 
a1·t-i.Jcel 54, alinea 2 en 3, vnn het 111ili
ta-ir st·rafwetboek voo•·ziene misdt·ijven. 
en onfler rnee1· wer~ens venlwistering of 
fliefstal van rnilitni1·e voo•·we1·pen worclt 
ve•·om·deeld, moet fle floor lirl 4 van 
voonnelfle wetsbepaling voo.-ziene af
zetting nls bijkomende straf benevens 
fle criminele of correctionele st·ra.f uit
{!espTolcen worflen, zelfs ·wnnneer deze 
lnntste st1-af slechts ten aa.n"ien vnn 
·vm·zachtende omstnncligheden worflt 
toegepast (4). (Militair strafwetboek, 
art. 5,L) 

5° TV a.nneer ve•·za.chtenfle omstand·igheflen 
voo1·hanclen zijn worflt de afzetting vnn 
ojficier slechts doot· tnchtst1·atten ve•·
vangen indien zij als hoofdstraf en niet 
nls bij lcomenfle st1'nf flienfle te worflen 
~titgespmlcen (5). (lVlilitair strafwet
boek, art. 59.) 

373); 1 October 1951 (Ar·l'. T' e1·b•·., 1952, 
biz. 31; Bull. en PAsrc., 1952, I, 34) en 29 Sep
tember 1952 (A T1'. Ye•·b•·., 1953, biz. ,20; Bull. 
en PAsrc., 1953, I, 22). Zie ook verbr., 2 Mei 
1949 (A•~·. Ye•·b•·., 1949, biz. 293; Hull. en 
PASIC., 1949, I, 329), 23 April en 11 Juni 1951 
(Ar1·. Yerbr., 1951, biz. 492 en 607; Bull. en 
PAsrc., 1951, I, 581 en 702). 

(4) (5) Zie vorig arrest in zake Sauvage en 
Ruys. 
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(SERSTE EN MOINY.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 November 1952 door het mili
tair gerechtshof gewezen; 

I. Wat de voorziening aangaat van 
.J ean-Ghislain Serste; 

Over het eerste middel : schencling van 
de artikelen 240, 491 van het Strafwet
boek, 5i van het Militair Strafwetboek, 
doordat het bestreden arrest verklaart 
dat cle in gezegde bepalingen omschreven 
misdrijven slechts het algemeen opzet 
vereisen, dan wanneer zij, integendeel 
een bijzonder opzet vergen : het !Jedrieg
lijk inzicht : 

Overwegende dat, als antwoord op aan
leggers stelling volgens welke hij niet 
wist waarin juist het materiaal bestond 
dat bestemd was om ongeoorloofd ver
kocht te worden, het arrest in aanmer
king heeft genomen dat, ware deze stel
ling juist, de betichtingen bewezen zou
den blijven, daar de verduisteringen 
slechts een algemeen opzet vergen en het 
onverschillig is dat het opzet onbepaald 
of zelfs gebeurlijk weze; 

Overwegencle dat het arrest nervolgens 
om reclenen welke het aanduidt erop 
wijst dat het bedrieglijk inzicht in hoof
de van aanleggers genoegzaam gekPn
merkt iS' 
Overw~gende dienvolgens, dat het mid

del, al ware het gegroncl wat de bestre
den beschouwing aangaat, bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is, het beclrieg
lijk opzet door het arrest uitdrukkelijk 
vastgesteld zijnde; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 54 van het Militair Strafwet
boek en 97 van de Grondwet, cloordat het 
bestreden arrest, aldus tekort komend 
aan de op de reehter rustende verplich
ting om zijn beslissing op passende wijze 
te motiveren, door een tegenstrijcligheid 
behelzende reclen lleslist, wat de betich
tingen A en B aangaat (venluistering van 
arbeidsmachines, binnenlmnden, flaps) dat 
hij, om het bedrieglijk inzicht te bewij
zen, hierop steunt dat « inclien !le be
klaagde rechtstreeks ann het verduiste
ren van het ann de Staat toebehorende 
niet-geinventorieerd materiaal heeft me
degewerkt, hij zulks heeft geclaan ten ein
de de waarcle ervan niet te behoeven te
rug te betalen ll, clan w::mneer de verplich
ting om deze waarde terug te betalen 
niet kon bestaan indien het materiaal 
niet verduisterd was geweest : 

Overwegende clat het arrest heeft laten 
geld en « da t, al heeft de eerste beklaagde 
(Serste) rechtstreeks ann het vercluiste
ren van aan de Staat toebehorende niet 
geinventorieerd materiaar medegewerkt, 

' hij zulks niet heeft geclaan, zoals hij IJe
weert, enkel ten einde geen lange versla 
gen te behoeven op te maken nopens het 
ontbrekemle geinventorieercl materianl, 
cloch ten einde de waarde ervan niet te 
behoeven terug te betalen ll; _ 

Overwegemle dat nit deze beschouwing 
blijkt dat het arrest erop heeft gewezen 
dat aanlegger het erop had aangelegd 
de waarde niet terug te betalen niet zo
als het micldel staande houdt, van het 
niet geinventorieerd materiaal, doch van 
het ontbrekencle geinventorieerd mate
riaal; clat cleze reden geen tegenstrijdig
heitl inhoudt; 

Dat het micldel feitelijke grondslag 
mist; -

Over het dercle middel : schending van 
de artikelen G± van het Militair Strafwet
boek en 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreclen arrest, uitspraak doende over 
de telastleggingen 0 en D (verduistering 
van schroot), de door aanlegger ingeroe
pen groncl van rechtvaardiging heeft ver
worpen, namelijk « clat een deel van de 
verkoopprijs van het schroot tot het her
stellen en .llet vervangen van looplampen 
zou gediencl hebben ll, en zulks om tie 
reclen clat << ueze bewering niet op enig 
materieel beoordelingselement gestaafd 
wordt ll, dan wanneer als een heklaagde 
tot zijn verweer een niet aan waarschijn
lijkheicl ontbrekende groncl van recht
vaarcliging annvoert, het aan de vervol
gencle partij behoort de valsheid ervan 
aan te tonen en aan de rechter daarop 
antwoorcl te verstrekken; clan wanneer 
het militair gereehtshof dus tot plicht 
hall vast te stellen dat de valsheid der 
bewering vaststoncl, en het zich niet ertoe 
beperken lnocht vast te stellen dat zij 
niet <lom' een bepaalde wijze van bewijs
levPring- was bewezen : 

Overwegende dat door de in het middel 
overgPnonwn besrllouwing het arrest 
feitelijk, en gevolglijk som·erein vaststelt 
clat aanleggers stelling aan iecler element 
dat dezelve geloofwaardig zou maken ont
breekt; clat derhalve het openbaar minis
terie niet behoefde de onjuistheid dier 
stelling te llewijzen noch het arrest ant
woorcl erop te verstrekken; 

Dat het millclel niet kan aangenomen 
worclen; 

Over het vierde micldel : schending van 
de artikelen G!, GS, 59 van het Militair 
Strafwetboek, 240, 491 van het Strafwet
boek, cloorclat, hoewel het militair ge
rechtshof ten gunste van aanlegger ver
zachtencle omstnndigheclen heeft laten 
gelclen ten aanzien van een misdrijf dat 
aanleiding tot afzetting geeft, het deze 
heeft nitgesproken, clan wanneer in der
gelijk geval de afzetting door tuchtstraf
fen vervangen wordt : 

Overwegencle clat alinea 4 van arti
kel 54 van het Militair Strafwetboek 
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luidt als volgt : « in alle gevallen )) -
dit wil zeggen ten aanzien van de in •le 
alinea's 2 en 3 van hetzelfde artikel om
schreven misdrijven - << de schuldige, in
dien hij oflicier is, afgezet wordt )) ; dat 
de aldus in algemene en gebiedende ter
men opgelegde afzetting als een bi.iko
memle strafmaatregel bi.i de door het ge
woon Strafwetboek gestelcle criminele of 
correctionele straffen uitgesproken wordt; 

Overwegende dat de wetgever zorg er
voor heeft gedragen, zoals blijkt uit de 
artikelen 24, alinea 4, 25, alinea 1 en G9, 
laatste alinea, van het Militair Strafwet
hoek, niet tegelijk een straf en een tucht
maatregel wegens een zelfde strafrechte
lijk feit op te leggen; 

Overwegende dat daaruit volgt, dat de 
afzetting welke, luidens het bij artikel :19 
van het Militair Strafwetboek voorge
schrevene, door tuchtstraffen dient te 
worden vervangen, die is welke als hoofd
straf wordt uitgesproken; 

Dat het mid del naar recht faalt; 
En overwegende dat de substantHlle of 

op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat ue 
uitgesproken veroordelingen overeenkom
stig de wet zijn; 

II. Wat de voorziening van Jean Moiny 
aangaat: 

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

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

19 .Januari 1953. - 2° kamer. - Voo-r
zUte·r, H. Wouters, voorzitter. - Verslau
gever, H. Anciaux Henry de Faveaux. -~ 
Gelijlclwidende conclusie, H. Mahaux, ad
vocaat-generaal. - Ple-iter, H. Demeur. 

2" KAMER. - 19, Januari 1953 

1° VRIJHEID VAN VERENIGING. -
WET VAN 24 1\:IEI 1921, ARTIKEL 4. - MA-
1-'ERIEEL BESTANDDEEL VAN DE STRAFBAAR GE
S'l'ELDE INBREUK. 

2° OVEREENKOMST. - 0NGEOORLOOFDE 
OORZAAK. - GEEN GEVOLG KUNNENDE HER
BEN. - BETEKENIS DEZER BEWOORDINGEN. 

3° VRIJHEID VAN VERENIGING. 
WET VAN 24 MEI 1921, ARTIKEL 4. 
KWAADWILLIG VOORNEMEN. - BEGRIP. 

1 o H et mater·ieel bestanddeel van de 

(1) Verbr., 15 Februari 1951 (A11·. T'erb1·., 
1951, blz. 324; Bttll. en PAsrc., 1951, I, 386): 
5 Juni 1952 (Ar1·. Ferbr., 1952, biz. 558, Bull. 

strafbaar gestelde inbre·u.lc, wellce ·in 
het a1·tiTcel 4 van de wet van 24 Mei 
1921 bepaald wordt door de bewoo·r
dingen « het voortzetten van een dienst
cont,-act van de niet-aanslu:iting bij een 
vereniging afhanlcelijk te maTcen ,, 
bestaat niet in de ve·rb-relc·ing van de,-
rJCrlijk contract, doch wel in het feU 
dat iemands handhaving in de bij der
gelijlc contract of ond-er de schijn van 
cler[Jelij Tc contract toegelcende bediening 
van zijn ntet-aansl·u.iting bij een ve·reni
ging afhanTcez.ijTc wordt gemaakt. 

2° Doo1· de bewoordingen van het a.rti
Tcel 1131 van het B1trge1·Uj 1c lV et bock, 
naar lnid waarvan de nit eon ongeoor
loofcle oo·rzaa1c ontstane verbintenis 
geen gevolg kan hebben, wo1·clt CT be
duid dat yeen, j1tT·iclische yevolgen door 
cle ?'CChteTs aan dergelijTr,e verbintenis 
vennogen te worden toeyeTcend en clat 
yeen ,·echtsvo?·dering tot nakmniny van 
dC1'!Jelijke verbintenis wordt ope·nge
steld (1). 

3° H et Tcwaadwillig voornemen, hetwelk 
een de1· vereiste bestanddelen •uit?naalct 
van de dooT het artiTcel 4 van de ·wet 
van 24 M ei 1921 tot waa1·borg deT 
vrijheid van vereniging stmfbaar ge
stelde 1:nbrettTc, bestaat in de bedoel-ing 
de v1·ijheic~ van vereni(liny te Tcren
Tcen (2). 

(ENGELMANN, 1'. Lf;ONARD.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 J anuari 1952 door het Hof 
van beroep te I,uik gewezen; 

I. In zover het arrest aanleggers van 
de inbreuk op artikel 3 van de wet van 
2i Mei 1921 vrijspreekt : 

Overwegende dat de voorzieningen te
gen <lit dispositief bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk zijn; 

II. In zover het arrest, over de pu
blieke vordering uitspraak cloende, aan
leggers wegens inbreuk op artikel 4 van 
de wet van 2i Mei ~1921 veroordeelt : 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 4 van de wet van 24 Mei 1921 
tot waarborg der vrijheid van vereni
ging, 1965 van het Bnrgerlijk Wetboek, 
305 van het Strafwetboek, 97 van ue 
Grondwet en 1131 van het Burgerli.ik 
Wetboek, doordat, na in feite vastgesteld 
te hebben dat het contract, waarbi.i ver
weerder aan aanleggers was verbonden 

en PASIC., 1952, I, 638); DE PAGE, d. I, blz. 123); 
PLANIOL en RrPERT, d. VI, .n" 225 en 228. 

(2) Verbr., 27 Februari 1939 (A1·r. T'erbr., 
1939, biz. 66; B·ull. en fAsrc., 1939, I, 97) en 
nota 2, blz. 98. · 
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en hetwelk door laatstgenoemden zoncler 
opzegging werd verbroken, « de exploita
tie van kansspelen tot oorzaak en tot doel 
had ll, en daaruit naar recht afieiclt dat, 
<< vermits dit contract het uitbuiten van 
een ondeugcl tot voorwerp had, het onder 
burgerrechtelijk opzicht in rechten niet 
kon worden ingeroepen )), na daarenboven 
impliciet doch niet dubbelzinnig te hell
ben vastgesteld dat er buiten de verbre
king van het litigieuze contract geen 
enkel feitelijk element bestond van aard 
om een strafveroorcleling te recht
vaardigen, het bestreden arrest aan
leggers uit hoofde van inbreuk op 
artikel 4 van de wet van 24 M:ei 
1921 heeft veroordeeld door de publieke 
vorclering als ontvankelijk te , lJeschou
wen en te weigeren ten aanzien van 
deze vordering na te gaan of het tus
sen partijen tot stand gekomen con
tract al clan niet geoorloofcl is, - waar 
het arrest hierop steunt dat de in voor
melcl artikel 4 omschreven inbreuk niet 
in het verbreken van het contract bestaat 
cloch in het krenken van de vrijheicl van 
vereniging, en toelicht dat << het verbre
ken van het contract slechts een midclel 
is om de inbreuk te plegen )) en dat aan 
de vordering van de publieke partij c1L1s 
<< niet het verbreken van het contract ten 
grondslag ligt maar de uitwerkselen wel
ke cUt verbreken gehad heeft of zou lmn
nen gehad hebben )), - dan wanneer 
voormeld artikel beschikt dat het athan
kelijk stellen van de aansluiting bij een 
vereniging van het voortzetten · van een 
arbeids- of dienstenovereenkomst, niet 
een middel is om de bij cUt artikel 
voorziene inbreuk te plegen, maar het 
materieel bestanddeel, welk voor het 
bestaan zelf van de inbreuk is vereist, en 
dan >vanneer artikel 4 bovendien beschikt 
dat de krenking van de vrijheid van ver
eniging niet << de inbreuk zelf )) is, ·maar 
het intentioneel bestanddeel, welk ver
eist is opdat het hiervoren bepaalde ma
terieel bestanddeel het misdrijf uitmake, 
dan wanneer de publieke vordering dus 
slechts ontvankelijk was indien zij op 
het verbreken van' het litigieuze contract 
gegroncl was, dan wanneer het bestre
den arrest, door deze publieke vordering 
ontvankelijk te verklaren en door een 
veroonleling nit te spreken op de enkele 
grondslag van een krenking van de vrij
heicl van vereniging dus artikel 4 heeft 
geschonclen, dan wanneer, door te be
slissen dat de vraag van de geoorloofd
heicl van het litigieuze contract vreemd 
was aan een strafrechterlijke vervolging 
welke aileen in het verbreken van een 
geoorloofd contract grondslag kon vinden, 
het arrest artikel 1965 van het Burgerlijk 
Wetboek en artikel 305 van het Straf
wetl)oek heeft geschonden, dan wanneer 
het bestreden arrest, door aanleggers te 

veroordelen, niet enkel zoncler het be
staan vast te stellen van het tot het be
staan van de inbreuk vereiste materieel 
bestancldeel, doch ook door te weigeren 
cUt materieel bestandcleel als zodanig in 
aanmerking te nemen, een veroordeling 
zonder gronden uitgesproken en artikel97 
van de Grondwet geschonden heeft, en 
dan wanneer eindelijk, door vast te stel
len, enerzijcls, dat het verbreken van het 
litigieuze contract ongeoorloofd was en 
anderzijds, dat het verbreken van dit 
contract het enig << tot het plegen van de 
inbreuk aangewende middel )) was, het 
arrest tegelijk beslist heeft cla t het con
tract niet bestond en dat aanleggers niet 
het recht haclclen het te verbreken zon
der een inbreuk te begaan, hetgeen erop 
neerkomt aan een niet bestaand contract 
uitwerksels toe te kennen, en het arrest 
aldus een schending inhouclt van arti
kel 1181 van het Burgerlijk Wetboek en 
een tegenstrijcligheid in de gronclen welke 
met het ontbreken van de 'bij artikel 97 
van de Gronclwet vereiste gronden gelijk
staat : 

Overwegende dat aanleggers vervolgd 
werclen nit hoofde van kwaadwillig, met 
het doel de vrijheid van vereniging te 
krenken, het voortzetten van verweerders 
dienstcontract van cliens niet-aansluiting 
bij een vereniging, de Landelijke bedien
dencentrale, afhankelijk te hebben ge
stelcl; 

Overwegende enerzijcls, clat deze bij 
artikel 4 van de wet van 24 Mei 1921 tot 
waarborg der vrijheid van veremgmg 
omschreven en strafbaar gestelde in brenk, 
in strij d met het in het mid del beweerde, 
niet als materH~el bestanddeel het ver
breken van een dienstcontract vereist; 
dat het materieel hestanddeel van de in
brenk erin bestaat het handhaven van 
verweercler in de hem bij zodanig con
tract of onder de schijn van zodanig con
tract toegestane hecUening van zijn niet
aansluiting hij een vereniging afhankelijk 
te stellen; 

Overwegende anderzijcls dat, waar het 
beslist dat <leze inhreuk kan gepleeg1l 
worden zelfs ingeval het dienstcontract 
waarvan aanleggers de voortzetting van 
de niet-aansluiting van verweerder bij 
een vereniging afhankelijk stelden, een 
ongeoorloofd contract is, het arrest gener
lei tegenstrijdigheid bevat en geen' der 
in het middel aangecluicle wetsbepalingen 
schenclt; 

Dat immers het arrest, door aanleggers 
wegens hovenvermelde inbreuk te veroor
delen, daardoor geen juridische gevolgeu 
aan het tussen partijen tot stand geko
men contract toekent noch voor verweer
der een vordering tot het nakomen van in 
dit contract bedongen verbintenissen open 
stelt; dat het zich ertoe beperkt het 
feit vast te stellen clat aanleggers zich 
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van dit contract hebben bediend om, op 
de bij artikel 4 van de wet van 24 Mei 
1921 omschreven wijze verweerders vrij
heid van vereniging te krenken; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede middel : schending 

van de artikelen 4 van de wet van 24 Mei 
1921 tot waarborg der vrijheid van ver
eniging en 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest uanleggers wegens 
inbreuk op artikel 4 van bedoelde wet 
heeft veroordeeld, door te steunen op het 
feit dat de afdanking van verweerder 
« aan zijn bedrijvigheid ten gunste van 
een vakvereniging in het Casino te Na
men » zou te wijten zijn, zonde1' vast te 
stellen dat de voortzetting van zijn dienst
contract van zijn niet-aansluiting bij een 
vereniging afhankelijk is gestelcl geweest: 

Overwegende dat het arrest zijn dispo"
sitief niet op de enige in het middel ver
melde grond steunt; dat het erop wijst 
dat aanleggers ten opzichte van verweer
der « wegens zijn lidmaatschap van een 
vakvereniging >> gehandeld hebben, zoals 
zij deden, en dat zij « hun personeel er
toe hebben willen verleiden een vakvere
niging te verlaten waarvan de werking 
voor hen hinclerli.ik worden kon >>; 

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

de artikelen 4 van bovengemelde wet van 
24 Mei 1921, 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest aanleggers nit hoof
de van inbreuk op artikel 4 heeft ver
oorueeld, zonder vast te stellen dat zij 
kwaadwillig zouden gehandeld hebben : 

Overwegende dat, waar het vaststelt, 
zoals ten antwooru op het tweede mid
del is gezegd geweest, dat aanleggers 
hadden gehandelcl met het opzet de vrij
heid van vereniging van verweerder en 
van de andere leden van hun personeel te 
krenken, het arrest precies dam·door vast
gesteld heeft dat aanleggers met een 
kwaadwillig voornemen zoals vereist hij 
artikel 4 van ue wet van 24 Mei 1921 g·e
handeld hauden; 

Dat het middel naar recht fault; 
Over het vienle middel : schending van 

de artikelen 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk vVetboek en van het geloof 
dat aan de stukken van het onderzoek 
dient gehecht en inzonderheid aan het pro
ces-verbaal van verhoor van tweede ver
wcerder van 18 Augustus 1948 (stuk 4), 
aan het proces-verbaal van ondervraging 
van de I-I. Rene Mombaert van 20 Augus
tus 1948 (stuk 5), aan de brief van aan
legger tot de burgcmeester en de schepe
nen van de Stad Namen van 11 Maart 
1948 (bijlage bij stuk 6), aan bijlage 13 
bij hetzelfde stuk, aan het proces-verbaal 
van onde1·zoek van de H. De Ridder van 
12 November 1948 (stuk 11), doordat het 
bestreden arrest verklaarcl heeft clat,. en
kel tegen het eincle van het onderzoek, 

bepaalde, trouwens zeer vage grieven te
gen verweerder werden ingebracht en 
daaruit heeft afgeleicl dat zijn afdanking 
aan zijn becll'ijvigheid ten gunste van een 
vakvereniging te wijten was, dan wan
neer nit het onclerzoek blijkt clat aanleg
gers aan verweercler vanaf zijn indienst
treding onder meer onbekwaamheid en 
tuchteloosheid hebben verweten : 

Overwegende clat uit het arrest niet 
blijkt clat het enkel op de in het middel 
bedoelcle stukken ue door dit middel 
bestreclen vaststelling zou hebben ge
grond; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

III. In zover het arrest over de vorde
ring cler burgerlijke partij uitspraak 
cloet : 

Overwegencle clat de voorziening geen 
bijzonder middel doet gelde1i en dat het 
Hof er ambtshalve geen opwerpt; 

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

19 Januari 1953. - 2" kamer. - Voor
z-itte1·,- H. vVouters, voorzitter. - Verslag
rJeve1', H. Demoulin. - Gelijlcltt·idende 
oonolnsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
tm·, H. Struye. 

1" KAMER. - 22 Januari 1953 
1° BEJWIJS. - AAN DE AK'l'E'I VERSOHUL

DIGD GELOO~'. - ,BUI\UERLIJKE ZAKEN. -
VROEGER GEWEZEN ARREST. - IN'l'ERPRETA
'l'lE DOOR DE RECH'J'ER OVER DE GROND. -
VERENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN VAN 
HE'J' ARREST. - GEEN SCHE'iDING VAN HE'J' 
AAN DE AKTEN YERSOHULD!Gp GELOOF. 

2° MIDDELEJN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - JVIIDDEL GEGROND 
OP EEN VERKEERDE IN'l'ERPRE'l'ATIE VAN RET 
BESTREDEN ARRES'J'. - 1\'IIDDEL DA'J' IN FEI'l'E 
NIE'f OPGAA'l', 

3° VERBREKING. - BUROEBLI.TJ(E ZA
KEN. - DOOR DE AANLEGGEH IN \'ERBRE
KlNG INGES'l'ELDE YORDEBING TO'J' GE.:\olEEN
VERKLARING VAN HET ARREST. - VERWER
PING DER VOORZIENINH. VORDERING ZON
DER BELANG. 

1° Sohen(lt het aan een v;·oege1· gewezen 
an·est versohnldigd geloof niet, het ar
rest dnt er van een inte;·p;·etat-ie {Jeeft 
die rnet zijn bewoord-in{len 've;·enigbaar 
is (1). 

(1) Verbr., 16 October 1950 (Bull. en PAsrc., 
1951, I, 55). 
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2° Mist feitelijlce grondslau het middel 
dat op een verlceerde interpretatie van 
het bestreden a1·rest is gesteund (1). 

3° Ten uevolue van de verwerping van 
de voo1·z·iening 'W01'dt rle dam· de aan
leguer inuestelde vonlering tot _qemeen-
1}C1'kla.n:n[J van het arTest zonder vo01·
we1·p (2). 

(\"A:\ HOE\, T. \'AN HOEl.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 l\fei 1951 door het Hof van 
beroep te nrussel gewezen; 

Over het enig middel : schencling van 
de artikelen 1134, 1156 tot 116! over de 
verklaring der overeenkomsten, 1319 tm 
1320 van het nurgerlijk Wetboek over het 
geloof welk aan authentieke akten ver
schuldigd is, en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest het door 
aanlegster ingecliende verzoekschrift tot 

- herroeping van het gewijsde van het 
door het Hof van !Jeroep te Brus
sel op 4 Mei 19±9 verleend arrest, 
welk verzoekschrift steuude op het uiet 
verlenen van uitspraak over sommige 
su bsidiaire eisen, ongegrond heeft ver
klaarcl om reden dat liet beschikkend ge
det"lte van het arrest van 4 Mei 1949 op 
zichzelf geen enkele beperking behelst en 
omdat het arrest, door de eis cler geinti
meerden af te wijzen, wel degelijk over 
alle gedeelten cler bij het Hof aanhangig 
gemaakte vordering uitspraak heeft ge
daan, omdat de geintimeerden, met in 
lmnue conclusie over de meer subsidialre 
eisen te zwijgen, hadden te kenneu gege
ven dat zij het betwisteu der conclusie 
van de tegenpartij verzaakten, omdat de 
algemeue bewoording van het beschik
kend gedeelte van het arrest niet toelaat 
te betwijfelen dat het Hof wel degelijk 
over die verschillende punten uitspraak 
heeft gedaan en omdat het onmogelijk 
ware het verzoekschrift tot herroeping 
te aanvaarden zouder aan de vroegere be
slissing eeu ware beperking te brengen, 
eerste tak, dan wam1eer het arrest van 
4 Mei 1949, bij het onderzoek van de 
grand van het geding, zich uitsluitend 
hecht aan de eis tot nietigverklaring we
gens bedrog en aau de beoordeling der 
verschillende feiten welke de eerste rech
ter als blijk van het door de aanlt~ggers 
ingeroepen bedrog had weerhouden; wan
neer in de overweging, welke bedoeld 
arrest aan de afwijzing der verschillende 
gronden van niet-ontvankelijkheid be-

(1) Verbr., 15 December 1952 (Bull. en 
PASIC., 1953, I, 256). 

(2) Verbr., 11 October 1951 (A'""· Verb1·., 
1952, biz. 58; Bull. en PASIC., 1952, I, 63) en 

steedt, er tot tweemaal toe uitdrukke
lijk wordt gezegd dat de eis tot nietig
verklaring op het bedrog stennt; wan
neer cle eincloverweging van het arrest 
beslnit clat er geen aanleiding is om <le 
nietigheid der verdeling wegens bedrog 
nit te spreken, en wanneer chis het be
streden arrest, zonder in t~genspraak met 
de inhoud van dit arrest te komen, aan 
zi~~ beschikkend gedeelte niet de draag
WlJdte heeft kunnen toeschrijven van een 
afwijzing der gause vordering, en inzon
derheid der snbsidiaire eisen naar welke 
het hoegenamnd niet vcrwijst; twc~ede 
tak, dan wanncer de reden, afgeleid nit 
een lleweerde verzaking door aanlegster 
van betwisting nm de conclusies der te
genpartij, als vreemtl aan het geschil voor
komt, terwijl genoemde aanlegster tegen 
het arrest van 4 :M:ei 19±9 uiet een he
zwaar van gehrek aan motivering heeft 
geoppenl en clus, in ae mate waarin die 
overwegingen tot het staven van het be
schikkend gedeelte van het bestreden ar
rest strekken, clit laatste niet als wette
lijk gemotiveerd kan lleschonwd worden 
(dns inzonc1erheid schending van arti
kel 97 van de Grontlwet); derde tak, dan 
wanneer verzakingen niet vermoed wor
den en het stilzwijgen, in aanleg van ha
ger beroep over subsidiaire eisen ge
handhaafd door een partij welke v66r 
de eerste rechter !war hoofcleis zag inwil
ligen, niet als een verzaking van die snb
sidiaire eisen mag beschouwd worden : 

Over het ~erste onderdeel : 
Overwegencle dat het beschikkend ge

deelte van het arrest van 4 :M:ei 19"W 
luidt : << doet het vonnis te niet, wijzi
gende, verklaart de door ])eroepenen 
(waaronder aanleggers) ingestelde eis on
gegroncl, wijst ze er van af >>; 

Overwegei1de tlat, door te heslissen dat 
de · eis aldus, zoals hij door aanleggers 
was ingesteld, in al zijn onderdelen werd 
afgewezen, het bestreden arrest een in
terpretatie van vermeld beschikkend ge
deelte heeft aangenomen, die geenszins 
met de bewoorclingen ervan onverenigbaar 
is; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat aanleggers, voor het 

hof van beroep, hadden aangevoerd dat 
het stilzwijgen hnnner conclnsies, van 
19±9, over de ondergeschikte punten van 
de eis niet als een afstand kon ge!nter
preteercl worden; 

Overwegende dat, in antwoord op dit 
middel, het arrest er op wijst dat, in 1949, 
alhoewel Gaston Van Roey, eerste ver-

23 October 1952 (ATr. Ve1·b,·., 1953, biz. 88; 
Bull. en PAsrc., 1953, I, 93); verg. verbr., 
15 Januari 1953 (ibid., 1953, I, 332). 
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weerder, uitdrukkelijk voor het hof van 
beroep over de subsidiaire punten van de 

· eis geconcludeerd had, aanleggers over 
deze punten van de eis het stilzwijgen 
hadden behouden en aldus hadden aange
toond dat zij minstens de betwisting van 
dit deel van de conclusies van de tegen
partij verzaakten; 

Dat die beschouwingen van het arrest 
niet vreemd zijn aan het v66r het hof 
van beroep aanhangig gemaakt geschil; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat uit het antwoord op 

het tweede onderdeel van het middel 
blijkt dat het arrest niet beslist dat aan
leggers de subsidiaire punten van de eis 
hadden verzaakt, doch alleen dat zij de 
betwisting van de besluiten van de ver
weerder over die punten verzaakt had
den; 

Dat het derde onderdeel op een ver
keerde interpretatie van het bestreden rtr
rest steunt; 

Overwegende, derhalve, dat de drie on
derdelen van het middel feitelijke grand
slag missen; 

En overwegende dat de verwerping van 
de voorziening alle belang ontneemt aan 
de door aanleggers ingestelde eis tot bin
dendverklaring van het arrest voor de 
zeven laatste verweerders; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning en de eis tot bindendverklaring van 
het arrest; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten en tot een vergoeding van 150 fr. 
jegens de eerste verweerder en tot een 
vergoeding van 150 frank jegens de an
dere verweenlers. 

22 .Januari 1953. - 1• kamer. - Voor
z'itter, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslag,qeve·r, H. de Clip
pele.- GeUjlcluiflenfle concl·ztsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Veldekens en 
della Faille d'Huysse. 

1• KAMER. - 22 Januari 1953 

1o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- AANLEGS'l'ER DIE EEN NAAMLOZE VEN
NOO'l'SCHAP IS. - GROND VAN NIE1'-0N'l'VAN
KELI.JKBEID AFGELEID Ul'l' HE'l' GEBREK AAN 
RECH'l'VAARDIGING VAN DE MACH'l'EN DER PER
SONEN WELKE NAMENS DE VENNOO'fSCHAP DE 
VOORZIENING BEBBEN INGES'fELD. - RECH'l'
VAARDIGING VOORGEBRACH'f BINNEN DE DOOR 
AR'l'IKEL 17 VAN DE WET VAN 25 FEBRUARI 

(1) Verbr., 3 December 1942 (Bull. en 
P<\SIC., 1952, I, 303); ook verbr., 27 Maart 1952 
(Ar.,., Yer·br·., 1952, biz. 415; Bull. en PAsrc., 
1952, I, 481). 

192G BEPAALDE 'l'ERMI.JN. - VERWERPING 
VAN DE GROND VAN NIE'l'-ON'fVANKELI.JKBEID. 

2° HUUR vAN WEJRK. ~ ARBEIDS- OF 
REDIENDENCON'l'RAC'f. - PARI'fAIRE COMI
TE'S.- BESLISSINGEN. -BINDENDE KRACH'!'. 
- VOORWAARDE. 

3° HUUH vAN WERK. - ARBEIDS- OF 
REDIENDENCON1'RAC1'. - PARI'fAIRE COMI
'l'E'S .. - LEDEN. - AFGEVAARDIGDEN DER 
BEROEPSOUGANISA'fiES. - NJACH'l'EN UI'l' DE 
AFVAARDIGING VOOR'l'I'LOEIENDE. 

1° Wanneer· fle ontvanl~elijlcheid van een 
floor een naamloze vennootschap inge
stelfle voor·.zien·ing aanleifling geeft tot 
betwisting omflat fle regelmat-igheid 
har·er vertegenwom·fliging in rechten 
niet kan wm·flen nagegaan, mag de 
r.echtvaar·diging van fle rnachten rler 
per·sonen flie narnens de vennootschap 
fle voorziening hebben ingestelrl binnen 
fle door artilcel 17 van fle wet van 
25 Februat·i 1925 bepaalfle terrnijn voor
gebracht worden (1). 

2° Binrlenrle lcracht kan alleen floor een 
koninlclij k beslttit aan fle beslissingen 
van fle paritair·e cornite's worden toe
rlelwnrl (2). (Besluitwet van 9 Juni 
1945, art. 12.) 

3° Inflien de leflen van een par·itair co
mite, in flit cornite, de afgevaarrligrlen 
zijn van fle bemepsorgani.saties waar
rloor· z'ij aan 's Kon·ings benoerning 
voorgerlragen wer·rZen, deze hoerlanig
heirl hu.n slechts bevoegflhe·id toelcent 
orn fleel te nemen aan rle beslissingen 
van het cornite waarvan de binrlende 
kracht zelf a.jhanlcelijk is van de bij 
Jconinlclij lc beslttit te verlenen goedlceu
ring ,· dat zij hun rle macht niet toe
kent orn door h·nn enlcel optrerlen de 
afgevaarrligrle beroepsor·ganisatie of (le 
aangeslotenen er-van te verbinrlen. (Be
sluitwet van 9 Juni 1945, art. 5, 8, 10, 
12 en 13.) 

(NAAMLOZE \'ENNOO'l'SCHAP E1'ABLISSEMEN'l'S 
G. LAGAE EN cie, '1'. HERMAN.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 5 :M:ei 1950 door de Werk
rechtersraad van beroep te Brugge gewe
zen; 

Over de groncl van niet-ontvankelijk
heicl : 

Overwegende dat de memorie van ant
woord de niet-ontvankelijkheid der voor
ziening inroept, daartoe hierop steunend 

(2) Verbr., 21 December 1950 (Ar~·. Ye1·br., 
1951, biz. 221; B1tll. en PAsrc., 1951, I, 267); 
11 Juni 1951 (Arr. Yerb,·., 1951, blz. 597; 
Bull. en PASIC., 1951, I, 692) .. 
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dat de regelmatigheid van de vertegen
woorcliging in rechte van de aanleggende · 
vennootschap niet kan worden nagegaan; 

Overwegende dat aanlegster binnen de 
bij artikel 17 van de wet van 25 Fe
bruari 1925 bepaalde termijn de no
dige bescheiden heeft overgelegd ter 
rechtvaardig'ing van lmar hoedanigheill 
van lasthebber van de personen wier 
identiteit in de voorziening was opgege
ven en op wier bedoelde hoedanigheid van 
lasthebber werd gewezen; 

Overwegende dat de grond van niet-ont
vankelijkheid dus niet kan worden aan
genomen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 25, 78 en 97 van de Grond
wet, van al de schikkingen van de besluit
wet van 9 Juni 1945; van de artikelen 5, 
6 en 12 van de wet van 7 .Augustus 1922, 
1101, 1102, 1108, 1119, 1121, 1122, 1134, 1135, 
1165, 1984, 1985, 1988, 1998 van het Bur
gerlijk vVetboek, van artikel 4 van het 
besluit van de Regent van 27 Juli 1946; 
doorclat het bestreclen arrest beslist heeft 
dat de natioilale overeenkomst houdende 
vaststelling van de algemene regelen van 
toepassing op de arbeids- en de bezoldi
gingsvoorwaarden van de bedienden die te
werkgesteld worden in de ondernemingen 
afhangend van het Nationaal paritair Co
mite voor de beclienclen, verschenen in het 
niet-oflicieel gedeelte van het Staatsblall 
van 21-22-23 Juli 19<17, voor verzoekster 
als bindend moet worden aanzien, alhoe
wel er geen koninklijk besluit is versche
nen dat cleze nationale overeenkomst 
bindend heeft verklaard, onder voor
wenclsel dat het een gevestigcle gewoonte 
zou uitmaken dat de regeling der loon
kwesties geschieden door bemiddeling van 
de paritaire commissies, wier leden als 
stilzwijgende lasthebbers van de weder
zijds vertegenwoorcligcle groeperingen en 
bijgevolg van alle leclen van deze groc
peringen optreden; clan wanneer, ener
zijds, de paritaire comite's, zoals de 
uitvoerende macht ze cloor . de besluitwet 
van 9 Juni HJ45 heeft ingericht, bestuur
lijke colleges uitmaken, wier leden bij 
koninklijk hesluit benoemd worden en 
niet aangeduid worclen door de verenigin
gen waarvan zij gebeurlijk deel kumien 
uitmaken en niet het afsluiten van over
eenkomsten van privaat recht voor 011-
dracht hebben, cloch het nemen of het 
voorbereiclen van maatregelen van open
baar belang en dat anderzijds, het afslui
ten van een arbeids- of bedienclencontract 
of het wijzigen ervan veronderstellen dat 
werkgever en werknemer hetzij recht
streeks, hetzij door bemiddeling van een 
'bijzonder claartoe gekozen en regelmatig 
aangestelde lasthebber het daaromtrent 
eens werden : 

Overwegende clat nit de aan het Hof 
onderworpen stukken blijkt clat verweer-

der tot einde :Maart 19±8 bij aanlegster 
in clienst is geweest als becliende en dat 
het tussen partijen, overeengekomen loon 
2.650 frank per maancl beliep; 

Dat de door verweerder ingestelcle vor
dering de uitbetaling ten cloel heeft van 
de som van 15.914 frank, zijnde het ver
schil tussen het beclongen en uitbetaald 
loon en dat welk, volgens verweerder, 
had clienen te worden betaald krachtens 
een beslissing van het Nationaal paritair 
Oomite voor de bedienclen, verschenen in 
het Belglsch Staats/Jl(Hl van 21-22 Juli 
1947, en terugwerkell(le kracht hebbende 
tot 1 Mei 1947; 

Overwegende dat blijkens de in de be
streden beslissing gedane vaststellingen, 
de ingeroepen beslissing van het Natio
naal paritair Oomite niet bij koninklijk 
besluit goedgekeurd geweest is; 

Dat de rechter over de grond niettemin 
de eis heeft ingewilligcl om de red en da t 
de beslissing van het Oomite, genomen 
door de afgevaardigden van de organisa
ties cler werkgevers en werknemers, han
delende, overeenkomstig het gebruik, als 
door vorenbedoelde werkgevers, en onder 
dezen door aanlegster, en door vorenbe
cloelcle werknemers stilzwijgencl geman
clateeerclen, gold als bij overeenkomst 
toegebrachte wijziging van de beclingen 
cler tussen 11artijen tot stand gekomen 
overeenkomsten; 

Overwegencle <lat volgens de artike
len 12 en 13 van de besluitwet van 9 .Juni 
1945, een collectieve overeenkomst enkel 
door de bij koninklijk hesluit verleende 
goedkeuring bindende kracht verwerft 
en clat alleen ingevolge deze goedkeuring 
de beclingen cler werkplaatsreglementcn 
of der bij zon<lere overeenkomsten die met 
de beslissing van het Oomite strijclig zijn 
door nietigheid getroffen worden; 

Dat de naleving van een beslissing 
waaraan de bij koninklijk besluit te ver
lenen goellkeuring niet wercl gehecht niet 
verplichtencl is voor de werkgever die 
zich dam· toe niet he eft verbonclen; 

Overwegencle dat ::mderzijds nit de ver
meldingen van de hestreclen heslissing 
volgt dat de leden van het Nationaal pa
ritair Oomite voor de heclienclen, welke in 
bewuste beslissing als lasthebbers van <le 
werkgevers, en inzonclerheitl van aanleg
ster, worden aangezien, door de werkge
versorganisaties, onder meer door die 
waarvan aanlegster cleel uitmaakt, zijn 
voorgedragen geweest met het oog op hun 
aanstelling cloor de Regering als leclen 
van llet organisme waarvan de opdracht 
in artikel 10 van cle besluitwet van 9 Juni 
1945 is omschreven; 

Dat die afgevaarcligden geen andere be
voegclheicl hebben clan die van deel te 
nemen aan de beslissingen van het Comite 

, waarvan de bindencle kracht zelf van de 
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bij koninklijk besluit te verlenen goed
keuring afhankelijk is; 

Dat uit de hun gegeven opdracht geen 
macht voortvloeit om door hun enkel op
treden hetzij de afgevaardigende beroeps
organisatie, hetzij de aangeslotenen ervan 
te verbinden dan wanneer de beslis
sing waartoe zij hun medewerking beho
ren te verlenen dergelijk uitwerksel niet 
heeft zo daaraan de goeclkeuring waarin 
bij voormeld artikel 12 is voorzien niet 
gehecht is; 

Dat de rechter over de grond, door 
recht te spreken zoals hij geclaan heeft, 
de in het middel aangeduide wetsbepa
lingen geschonden heeft; 

Om die redenen, zonder dat er grond 
weze om op de andere middelen der voor
ziening acht te slaan, verbreekt de be
streclen beslissing; beveelt dat orrderhavig 
arrest zal overgeschreven worden in de 
registers van de Werkrechtersraad van 
beroep te Brugge, en dat melding er van 
zal gemaakt worden op <le kant van de 
vernietigde sententie; veroordeelt vet< 
weerder tot de kosten; verwijst de zaak 
naar de Werkrechtersraad van beroep te 
Gent, kamer voor bedienden. 

22 Januari 1953. - 1° kamer. - Voor
zitter, H. Bail, raadsheer waarnem(md 
voorzitter. - Verslaygeve1', H. Piret. -
GeUjlvlwidende concl-nsie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal. 
Pleiters, HH. della Faille cl'Huysse en 
Velclekens. 

l e KAMER. - 22 Januari 1953 

HUUR. - HUISHUUR. - BESLUITWET VAN 
12 MAAR'!' 1945 EN WET VAN 31 JULI 1947. 
- VOORUI'i'BETALING AAN DE HUURDER OP
GELEGD ENER SOM WELKE HET BEDRAG VAN 
DE WETTELIJKE HUURPRIJS VOOR GANS DE 
DUUR VAN DE HUUR NIET OVERTREF'.r. - VER
PLICHTING VAN DE HUURDER VOOR DE VER
LOPEN HUURTERMLJNEN HE'!' VERSOHIL .'i'E 
BETALEN TUSSEN DE WETTELIJKE HUURPRIJS 
EN HETGEEN VOOR DIT TIJDPERK BIJ VOOR
BAA'.r · WERD' BE'l'AALD. - 0NTBINDING DER 
IIDUROVEREENKOl\fS'.r. - VERPLICHTING VAN 
DE VERHUURDER AAN DE HUURDER HE'.r DEEL 
DER VOORUITBETAAI.DE SOMMEN TERUG TE 
BE'l'ALEN WELK ME'l' HET WEGENS DE NIET 
VERVALLEN HUREN VERSOHULDIGDE GELIJK
STAAT. 

Is ttiteraarcl niet onyeoorloofd met be
trelclcing tot de beslnitwet van 1'2 Maart 
1945 en fle wet van 31 Jttli 1947 ho·n
flenfle uitzonfleringsbepalingen inzalce 
huishmw, het beding ener h·uttroveTeen
Jcomst waaTbij a.an ae htmrder fle voor
uitbetaling worflt opyelegd ene·r sam 
welJce het bedrag van fle lmurprijs voor 

gans fle dmw van fle httur niet over
treft; is bij_qevolg wettelijlc fle beslis
sing waarbij fle rechter, fle httttrder 
tot fle betaling fler vervallen huren 
veroordelenfl, het beflt·ag et· van vast
stelt op ene sam wellc met ae wettelijlce 
huttrp·l"ijs gelijlcstactt rnits aftrelclcin.a 
·van hetgeen voo1· het befloeld huttrter
miijn werd voor·nitbetaalfl, en waarbij 
hij, de ontbinding fler htttr.rovet-een
lcomst ttitsp1·e1cende, de ve1'htttiraer vet·
om·deelt orn aan fle huttrder het deel 
fle·r voo1··witbetaalae somrnen tentg te 
betctlen wellc met het bedt·ag fler niet 
·ve·rvallen huren gelijlcstaat (1). 

(EOH'i'GENO'l'EN FASSOTTE-POUOHOL, 
'l'. KRUG.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op Maart 1950 in hoger beroep ge
wezen door de Rechtbank van eerste aan
Ieg te Antwerpen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 6, 1131, 1133, 1235, 1256 van 
het Bnrgerlijk Wetboek, 10 van de wet 
del. 31 Juli 19!7, houdende uitzonderlijke 
bepalingen in zake huishuur, 16, 18, 19 en 
20 van de besluitwet van 12 Maart 1945 
waarbij uitzonderingsbepalingen van tij
delijke aard inzake huishuur worden 
voorzien en waarbij aan de tijdelijke 
geldigheicl van de besluiten d<l. 20 Sep
tember 1940, 28 April 1941, 18 November 
1942 en 15 Juli 1943 een einde wordt ge
maakt, doorclat het bestreclen vonnis, na 
te hebben vastgesteld dat verweerder bij 
zijn intreden in de gehuurcle plaatsen, 
hetzij in April 1946, volgens akkoor<l 
tussen partijen, aan aanleggers een som 
van 36.000 frank had gestort, om in een 
ongeoorloofcle maat het bedrag van de 
huurprijs betreffencle het in huur geno
men appartement te verhogen, aan die star
ting nochtans uitwerksel heeft gegeven 
door ze, ten bedrage van 6.000 frank af 
te rekenen van het bedrag van de door 
gezegde verweerder voor de vervaltermij
nen van April tot September 1947 ver
schuldigde huurprijzen, en dit tegen 
1.000 frank per maand, clan wanneer, on
der het regime van de besluitwet dd. 
12 Maart 1945, van toepassing op de eer
ste vier van die maandelijkse vervalter
mijnen, clE) betaling van een huurprijs, 
bij weten van de verhuurcler en de hum·
der op een ongeoorloofd bedrag bepaalcl 
achteraf het voorwerp niet kon uitmaken 
van enige terugbetaling of afrekening en, 
anderzij ds, onder het regime van de wet 

(1) Zie verbr., 22 Juli 1950 (A1·1·. Verb1·., 
1950, biz. 728; Bull. en PAsrc., 1950, I, 835). 
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dd. 31 Juli 1947, van toepassing op de 
laatste twee van die maandelijkse ver
valtermijnen, dergelijke terugbetaling of 
afrekening door de rechter niet mocht 
worden voorgeschreven tenzij mits de in 
de zaak niet verwezenlijkte voorwaarde 
dat de ongeoorloofde geachte huurprijzen 
door de verhuurder na 1 Augustus 19±7, 
datum van de inwerkingtreding van ge
zegde wet, ontvangen werden : 

Overwegende dat het vonnis er op wijst 
dat verweerder in April 1916 aan aanleg
ster een som van 36.000 frank heeft ge
stort welke bestemd was om de huurprijs 
met 1.000 frank per maand gedurende de 
duur der huurovereenkomst, dit is 
36 maanden, te verhogen; 

Overw1egende dat het beding der tussen 
partijen gesloten overeenkomsten, ter uit
voering waarvan deze storting werd ver
richt, enkel als ongeoorloofd zou dienen 
beschouwd te worden imlien daarbij een 
huurprijs werd overeengekomen welke de 
wettelijk geoorloofde huurprijs te boven 
ging; 

Overwegende dat de in 1946 voor 
36 maanden huur gedane vooruitbetaling 
de wettelijke huurprijs niet te boven 
gaat; · 

Dat immers bli.ikens de in het bestre
den vonnis vervatte vermel<lingen en de 
berekeningen het wetteli.ik huurbedrag 
ten laste van verweerder 1.575 frank per 
rna and beliep; 

Overwegende dat, door verweerders 
schuld op 1.725 frank voor drie maanden, 
dit is op 575 frank per maand, te bepa
len, na aftrek van 1.000 frank per 
maand welke in 1946 bij vooruitbetaling 
werclen gekweten, het bestreclen vonnis, 
in strijd met hetgeen het middel staande 
houtlt, noch de teruggave van in schen
ding van de wet wegens huur geinde be
clragen, noch de aanrekening er van op 
steeds nog te vervallen lmren heeft ge
last; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede middel : schending 

van de artikelen 6, 1131, 1133, 1235, 1183 
en 1184 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden vonnis, na de out
binding van cle tussen partijen aangegane 
huurovereenkomst te hebben uitgespro
ken, wegens niet-uitvoering door de ver
weerder van cle verplichtingen welke 
op hem jegens de aanleggers wogen 
krachtens de geoorloofde bepalingen van 
gezegde huurovereenkomst, daarenbo
ven, tengevolge van die ontbinding, de 
teruggave door gezegde aanleggers heeft 
bevolen van een som van 18.000 frank 
welke hun bij voorbaat als afkorting op 
de komende vervaltermijnen was betaalcl 
geweest en cUt, als verborgen verho
ging van het wettelijk bedrag van de 
huurprijs, dan wanneer cle som, aldus be
taald in uitvoering van een ongeoorloofde 

of onzedelijke verbintenis in hoofde van 
de twee contracterencle partijen, de latere 
uitoefening niet kon rechtvaardigen van 
een vordering strekkende tot de terug
gave van een betaling welke I!let vol
strekte kennis van zake in weerwil van 
de wet gedaan werd : 

Overwegende dat het middel gegrond is 
op het beweerde ongeoorloofd karakter 
van het beding ter uitvoering waarvan 
verweerder in 1946 een vooruitbetaling 
verrichte· 

Overwe'gende dat zoals nit het ant
woord op het eerste middel blijkt, het li
tigieuze beding niet ongeoorloofd is; dat 
het middel niet kan worden aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten en tot de vergoeding van 150 frank 
jegens v.erweerder. 

22 .Januari 1953. - 1e kamer. - Voor
z'itter, H. Bail, raadsheer waarnementl 
voorzitter. - Ve;·slaagevet·, H. Bareel. -
Gelijlcluidende concl1tsie, H. Roger Jan::;" 
sens de Bisthoven, advocaat-generaal. -
Plcite·r, H. Simont. 

2e KAMER. - 23 Januari 1953 

(TWEE ARRESTEN) (1). 

1° INKOl\IIS'l'ENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEPTIONELE INKOMSTEN, WINSTEN 
BA'l'EN. - BEDRAGEN OPGESOMD IN ARTI
KEL 2, PARAGRAAF 3 ''AN DE WET VAN 16 Oc
'l'OBER 19:!5. - BEDRAGEN WELKE MET BE
TREKKING 'l'OT DE NATUFRLI.Jll:E OF RECHTS
PERSONEN DIE AAN DE EX'fRABELASTING ON
DERHEYIG zi,JN, GEAOH"l' 'NORDEN VAN IN DIE 
BELASTING RELAS'l"BAlllc Il\"KOMSTEN YOOR'l' 'l"E 
KOMEN. 

2° INKOl\IISTENBELASTINGEN. -
EXTRABELAS'l'ING OP DE IN OORLOGS'l'IJD BE
HAALDE EXCEPTIONELE INKOMSTEN, WINSTEN 
EN BATEN. - WETTELIJK VERMOEDEN VOOR
ZIEN BIJ AR'l'IKEL 2 PARAGRAAF 3 VAN DE 
WE'l' VAN 16 0C'l'OBER 1945. - VERMOEDEN 
DA'l' SLECH'l'S MAG 'l'OEGEPAS'l' WORDEN NADAT 
DE ADMINIS'l'RATIE IN HOOFDE YAN DE SCHAT
PLICH'l'IGE HE'f BESTAAN BEWEZEN HEEFT VAN 
DE HOEDANIGHEIIl VAN PERSOON DIE AAN DE 
EXTRARELAS'l"lNG ONDERHEVIG IS. 

3° INKOl\IISTENBELASTINGEN. 
EX'l'RABELAS'l'ING OP DE IN OORLOGS'l'IJD BE
HAALDE EXCEP'l'IONELE INKOMS'l'EN. - HOE
DANIGHEID VAN BELASTINGPLICH'l'IGE IN DEZE 
BELAS'l'ING. - VOORWAARDEN WELirn VER
EIS'l' ZIJN DOOR VOLSTAAN OPDAT DEZE HOE-

(1) Zie conclusies van het openbaar ministe
rie (Bttll. en PASIC., 1953, I, 366). 
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DANIGHEID ZOU BESTAAN EN OPDAT DE ADMINIS
TRA1'IE ALDUS HET DOOR ARTIKEL 2 PARA
GRAA~' 3 VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945 
INGESTELD WET'I'ELIJK VERMOEDEN AAN DE 
BELASTINGPLICHTIGE MOGE TOEPASSEN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELAS'l'ING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEPTIOl\'ELE INKOllfSTEN - BE
WIJS VAN DE HOEDANIGHEID VAN BELAS1'ING
PLICHTIGE IN DE EXTRABELASTING. - BE
WJ,JS DAT, HE'l'ZIJ KRACHTENS ARTIKEL 16, 
HETZIJ KRACHTENS ARTIKEL 19 VAN DE WET 
VAN 16 OCTOBER 1945, BEHOUDENS TEGENBE
WIJS, DOOR l\IIDDEL VAN FEITELIJKE VER
l\IOEDENS KAN· WORDEN YOORGEBRACHT. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. -
EX'l'RABELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEP1'I0l\'ELE INKOMSTEN. - BE
WIJS VAN DE HOEDANIGHEID VAN BELASTING
PLICH'l'IGE IN DEZE BELASTING. - BEWIJS 
DAT DOOR ALLE BEWIJSMIDDELEN VAN GEMEEN 
RECHT KAN GELEYERD WORDEN, ER IN BE
GREPEN DE FEITELIJKE VERMOEDENS, DOOR 
l\IE'I' Ull'SLUI'l'ING VAN DE EEDAFLEGGING. 

6° INKOMS'l'ENBELASTINGEN. -
EXTRABELAS1'ING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEPTIOl>IELE INKOMSTEN. - BE
LAS'l'ING DIE ANDERE BATEN DAN BEDRIJF
WINSTEN TREF'r. 

:1° Wat betreft cle natu.urlijke of rechts
pe·rsonen die aan de extrabelasting on
de1·hevig zijn, wonlen de activa en be
d1·agen opgesomd in het artilcel 2, para
graaf 3, van de wet van 16 October 
1945 vennoed van in die belasting be
lastbam ·inkomsten voo1·t te lcomen. (Zie 
beide arresten.) 

2° Het door artilcel 2, para,qraaf 3, van 
de wet van 16 October 1945, ingesteld 
wettelijk vennoeden lean slechts toe
gepast worden, nadf£t het bestaan in 
hoofd.e van de belastingplichtige van de 
hoedan·igheid van persoon die aan de 
extrabelasting onderhevig is, door de 
£bdministraUe bewezen werd. (Zie beide 
arresten.) 

.3° Opdat aan de schatpliohtige de hoeda
nigheid van belastingplichtige in de ex
trabelasting tvorde toegekend en hem 
derhalve het floor · artikel 2, para
graaf 3, van de wet van 16 October 
1945 ingestelrl wettelijk vermoeden 
wm·de toegepast, wordt er vereist rloch 
volstaat het dat hij, binnen het belast
baar tijdperk, inkomsten, winston en 
baten ve·rkregen hebbe wellw vallende 
binnen de blj artilcel 2, paragraaf 1, 

· gestelde perlcen, wegens h1tn omvang, 
hun aanl of cnigerlei omstandi,qheirZ 
eon uitzoncledijk karakter vertonen. 
(Zie beide arresten.) 

4o 'l'ot bewijsvoerin_q van het bestaan 
in hoofde van de sehatplichtige van rle 
hoeclanif!heid van persoon die aan de 
extrabelast'in,q onderhevig is, vermag 

VERBR., 1953. -· 22 

de administ·raUe kraehtens artilcel 16 
van de wet van 16 October 1945, 
ofwel lcrachtens het artilcel 19 derzelfde 
wet zich te beroepen op de door de sa
mengeordenrle wetten betrettenrle rZe in
lcomstenbelastingen aangenomen 'feite
lijlce vermoedens, onrZe1· ·voorbehoud 
van het door de belastingplicht-ige to 
leveren tegenbew·ijs. (Zie eerste arrest.) 

5° Tot bewijsvoering van het bestaan in 
hoofde van de schatplichtige van de 
hoerlanigheid van persoon die aan de 
extrabelasting onde1·hevi.r1 is, vet•mtJtf 
de administrat-ie, wellce om hot even 
het bed-rag van het ,qesch·il weze, zich 
op al rle door het gemeen recht toege
laten bewijsm·iddelen te be1·oepen, met 
uitslu.it-ing van de eedaflegging, en dar
halve op Jeite/.ijlce vermoedens welke 
door de schatplichtige kunnen bestreden 
wot·rZen. (Wet van 15 October 1945, 
art. 16). (Zie tweede arrest.) 

6° De ext-rabelasting op de in oorlogstijd 
behaalde e:iceptionele inlcomsten, win
ston en baten, treft andere winston dan 
de door artikel 25 cler samengeorllende 
wetten bedoelde beclrijfswinsten, en on
det· mee1· de w·insten en baton behaald 
uit toevallige of bijko-mstige operatien 
1net nijve1·heids-, handels-, of land
bomvlcarakter, en de winston voortko
mend van verrichtin.qen intake spel, 
met uitsl1titing van de toegelaten lote
rijen. (Wet van 16 October 1945, arti
kel 2, paragraaf 1.) (Eerste arrest.) 

Em·ste a-rrest. 

(BELGISCHE STAAT, 'l'. LINGLAR'l'.) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 Juni 1951 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
56 van de wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, samengeschakeld bij bet 
koninklijk besluit van 12 September 1936, 
en, voor zoveel als nodig, bij de besluiten 
van 3 Juni 1941 en 31 .Tuli 1943, en van 
de artikelen 2, 17 en 19 van de wet van 
16 October 1945 tot invoering van een ex
trabelasting op de in oorlogstijd behaal
de exceptionele inlwmsten, winsten en ba
ten, doordat het bestreden arrest de liti
gieuze aanslag nietig verklaart, niet 
enkel in zijn principe doch ook voor 
zoveel hij, wegens niet aangifte, ambts
halve gevestigd werd, door te steuneit op 
de feiten : a) dat in zake, de vermoedens 
omschreven in paragraaf 3 van artikel 2 
van de wet van 16 October 1945 enkel 
kunnen gelden ten aanzien van hen die 
aan de extrabelasting onderhevig zijn 
en de administratie ten deze niet aan
voert dat de bewuste belastingplichtige 
een deel van de door hem als loontrek-

r----



-338-

kende ontvangen bezoldigingen zou ver
zwegen hebben; b) dat, naardien hij geen 
belastingplichtige was, Arthur Linglart 
geen aangifte behoefde in te dienen; dan 
wanneer, indien de 1Jelanghebbende een 
bezigheicl had uitgeoefend zoals becloeld in 
artikel 25 van de samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingeu, 
hij claarenboven bij toepassing van nrti
kel 13, paragraaf 2, van de wet van 16 Oc
tober 19-!5 in de gewone belastingen zou 
aangeslagen zijn geweest; clan wanneer 
echter het feit geen in voormelcl arti
kel 25 der samengeschakelde wetten be
doelde bezigheid uitgeoefend te hebben 
hem niet het karakter ontneemt van 
« persoon die aan de extrabelasting on
derhevig is ll waarvan gewag in para
graaf 3 van artikel 2 van de wet van 
16 October 19i5; clan wanneer, hoewel ar
beider-schrijnwerker zijnde of zelfs zon
der beroep, en zelfs generlei in de gewone 
bestantingen belastbare bedrijfsactiviteit 
uitoefenencle, hij toevallige operatH\n 
heeft kunnen verwezenlijken en cleswege 
<< aan de extrabelasting onclerhevig ll kan 
zijn; dan wanneer artikel 2, paragraaf 3, 
van de wet van 16 October 1945 ten laste 
van natuurlijke of rechtspersonen die 
aan de extrabelasting onderhevig zijn of 
schijnen te zijn, een vermoeden juris tan
turn invoert omtrent een reeks op een be
paald tijdstip bestaancle activa en om
trent vermogensaccresse.n waarvan het be
staan geclurencle het in voormelde belas
ting belastbare tijdperk wordt vastgesteld; 
clan wanneer deze activa en vermogens
accressen geacht worden van belastbare 
inkomsten voort te komen inclien het te
genbewijs door de belanghebbende niet 
worclt geleverd; clan wanneer in cleze 
omstancligheclen, de bewuste· belasting
plichtige niet mocht nalaten de aangifte 
in te clienen, voorzien bij artikel 53 van 
de samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, en toepasselijk 
gemaakt op de extrabelasting bij arti
kel 19 van de wet van 16 October 1945 : 

Overwegencle clat aanlegger aanvoert 
dat verweerders belastingen vallen in de 
categorieen omschreven in artikel 2, pa
ragraaf 1, van de wet van 16 October 
19±5; clat hij beweert dienvolgens gerech
tigcl te zijn om de aanslag in de extrabe
lasting rechtstreeks te steunen op het 
bij artikel 2, paragraaf 3, van voormelcle 
wet ingevoercl wettelijk vermoeclen, be
houclens het door verweerder bij te bren
gen tegenbewijs; 

Overwegende dat artikel 2, paragraaf 3, 
bepaalt dat, met betrekking tot de na
tuurlijke of rechtspersonen die aan de 
extrabelasting onclerhevig· zijn, de activa 
en beclragen welke het opsomt geacht 
worden van belastbare inkomsten voort 
te komen; 

Dat nit cleze bewoorclingen blijkt clat 

het in dier voege door de wet ingevoerde 
vermoeden slechts mag worden toegepast 
nadat de administratie het bestaan in 
hoofde van de schatplichtige heeft bewe
zen van de hoedanigheicl van persoon die 
aan de extrabelasting onderhevig is; 

Dat het vereist is, cloch volstaat, opdnt 
de schatplichtige deze hoeclanigheid 
hebbe, dat hij gedurencle het belastbare 
tijdsperk inkomsten, winsten of baten be
haald heeft die, vallencle binnen de per
ken gesteld bij artikel 2, paragraaf ·1, 
van de wet van 16 October 1945, wegeas 
hun omvang, hun aarcl of enigerlei om
stancligheicl, een exceptioneel karakter 
vertonen; 

Overwegende dat, om het op haar rus
tencl bewijs te leveren, de administratie 
zich, hetzij nit kracht van artikel 16 van 
de wet van 16 October 19±5, hetzij nit 
kracht van artikel 19 van dezelfde wet, 
.op de door de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen toe
gelaten feitelijke vermoedens beroepen 
kan, behouclens het door cle schatplichtige 
te leveren tegenbewijs; 

Overwegende clat het bestreden arrest, 
om te beslissen dat verweerder niet kan 
aangezien worden als belastingsubject in 
cle extrabelasting, op wie cle verplichting 
weegt de in artikel 17 omschreven aan
gifte in te clienen, zich ertoe beperkt te 
wijzen op het feit clat generlei beroep 
gedurencle het belastbare tijclperk door 
verweercler wercl uitgeoefencl, en clat, in
dien men zich aan de cloor de adminis
tratie verstrekte qnalificering houdt, hij 
immer een loontrekkende is geweest; dat 
hij in deze hoeclanigheid enkel aan de 
extrabelasting kan worclen onderworpen 
voor het deel zijner bezoldigingen die 
niet in zijn jaarlijkse aangiften in de 
inkomstenbelastingen opgenomen zijn ge
weest; dat niet wonlt aangevoercl flat 
requestrant dergelijke inkomsten zou ver
zwegen hebben; clat het arrest eruit af
leidt dat de Staat in gebreke blijft het 
bewi;js te leveren van een vereiste dat 
v66r de aanslag client aanwezig te zijn; 

Overwegende dat tegen deze opvatting 
van het bestreden arrest artikel 2 van 
de wet van 16 October 1945 opkomt lui
dens hetwelk aan de extrabelasting andere 
baten worden onderworpen, onder meer 
de winsten of baten behaald nit toeval
lige of bijkomstige operatien met nijver
heicls-, handels- of landbouwkarakter, en 
de winsten voortkomend van verrichtin
gen inzake spel, met uitzondering van ue 
toegelaten loterijen; 

Overwegende derhalve dat, naardien 
het arrest· niet wettelijk heeft vermogen 
te beslissen dat verweerder geen belas
tingplichtige in de extrabelasting was, 
het de beslissing niet gerechtvaardigd 
heeft waarbij het het vermoeden van ar
tikel 2, paragraaf 3, van de hand wees 
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·en aannam dat verweerder mocht nalaten 
een aangifte in te dienen; 

Dat het mid del gegrond is; 
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 beslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten van 
het geding in verbreking; verwijst de 
.zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

'l'weede arrest. 

(BELGISOHE S'l'AA'I', 'l'. ERGO'l'.) 

ARHES'I'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
:arrest, op 4 Juni 1951 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; · 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
en 1 en 2 van de wet van 16 October 
1945 tot invoering van een extrabelas
ting op de in oorlogstijd behaalde excep
tionele inkomsten, winsten en baten, 
doordat het bestreden arrest verklaart : 
1° dat de belanghebbende te recht 
staande houdt dat hij, als loontrek
kende die geregeld zijn inkomsten heeft 
aangeg·even, aan voormelde belasting niet 
onderhevig is en dat de wet van 16 Octo
ber 19!5 op hem niet toepasselijk is; 
2° dat, ingeval de administratie vooraf 
niet bewezen heeft, zoals het ten deze het 
geval is, dat de natuurlijke of rechtsper
sonen ten wiens laste de aanslag wordt 
gevestigd, aan de extrabelasting onder
hevig zijn omdat hun inkomsten in een 
der bij artikel 2, paragraaf 1, littera a, 
tot f, van de wet van 16 October 1945 op
gesomcle categorieen vallen, zij zich niet 
op de wettelijke vermoedens voorzien bij 
.artikel 2, paragraaf 3, van voormelde wet 
vermag te lleroepen, dan wanneer, 1° Er
got geacht wordt aan voormelde belasting 
onderhevig te zijn krachtens artikel 1, 
paragrafen 1 I'll 2, litter a a,; 2° zijn in
komsten behoren tot de categoric vermeld 
in artikel 2, paragraaf 1, littera e; 
3° artikel 2, paragraaf 3, alinea 1, van 
voormelde wet van 16 October 1945 met 
betrekking tot de natuurlijke of rechts
personen die aan de extrabelasting on
derhevig zijn of schijnen te zijn, een ver
moeden ju·ris tantmn invoert omtrent een 
reeks op een bepaald tijdstip bestaande 
activa en omtrent vermogensaccressen 
waarvan het bestaan gedurende het in 
voormelde llelasting belastbare tijdperk 
wordt vastgesteld; 4° volgens het in ali
nea 2 van dezelfde paragraaf 3 van voor
meld artikel 2 bepaalde, deze activa en 
vermogensaccressen geacht worden van 
belastbare inkomsten voort te komen in-

dien het tegenbewijs door de belangheb
bende niet wordt bijgebracht : 

Overwegende dat artikel1, paragraaf 2, 
en artikel 2, paragraaf 1, van de wet 
van 16 October 19±5 tot doel hebben te 
bepalen, niet de aan de extrabelasting 
onderhevige natuurlijke of rechtsperso
nen, doch de inkomsten, winsten en ba
ten welke in voormelde belasting belast
baar zijn; dat verweerder dus, in strijd 
met het in het middel beweerde, niet kan 
geacht worden nit kracht van enkel die 
wetsllepalingen in de extrallelasting belas
tingplichtig te zijn; 

Overwegende dat aanlegger nog aan
voert dat de hoedanigheid van onderhe
vige aan deze belasting in hoofde van 
verweerder, voortspruit hieruit dat deze, 
gedurende het belastbare tijdperk, in
komsten heeft behaald die vallen in de 
categoric omschreven in artikel 2, para
graaf 1, littera c, van dezelfde wet, welke 
bepaling naar artikel 25, paragraaf 1, 3°, 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen verwijst; 
dat hij beweert dienvolgens gerechtigd te 
zijn om de aanslag in de extrabelasting 
rechtstreeks te steunen op het bij arti
kel 2, paragraaf 3, van de wet van 16 Oc
tober 1945 ingevoerd wettelijk vermoe
den; 

Overwegende dat bewust artikel 2, pa
ragraaf 3, bepaalt dat, met betrekking 
tot de natuurlijke of rechtspersonen die 
aan de extrabelasting onderhevig zijn, de 
activa en bedragen welke het opsomt ge
acht worden van belastbare inkomsten 
voort te komen; 

Dat nit deze bewoordingen blijkt dat 
het in dier voege ingevoerde ve1·moeden 
slechts mag worden toegepast nmlat de 
administratie in hoofde van de schat
plichtige het bestaan heeft bewezen van 
de hoedanigheid van persoon die aan de 
extrabelasting onderhevig is; 

Dat, opdat de schatplichtige deze hoe
danigheid hebbe, het vereist is, doch vol
staat, dat hij gedurende het belastbare 
tijdperk inkomsten, winsten of baten lle
haald heeft die, vallende binnen tle bij 
artikel 2, paragraaf 1, l'an de wet van 
16 October 1945 gestelde perken, wegeils 
hun omvang, hun aard of enigerlei om
standigheid, een exceptioneel karakter 
vertonen; 

Overwegende dat, om dit bewijs te le
veren, de administratie, welk ook het be
drag van het geschil zij, alle door het ge
meen recht toegelaten bewijsmiddelen 
behalve de eed, en llijgevolg feitelijke ver
moedens mag aanwenden; 

Dat echter, in elke onderstelling, de al
dus door de administratie ingeroepen 
vermoedens door de schatplichtige mogen 
bestreden worden; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt, zonder dienaangaande in dat 
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opzicht critiek op te lopen : 1 o dat de ad
ministratie << erkent dat verweerder een 
gewone loontrekkende was Jl; 2° dat ver
weerder << geregeld van al. zijn bezoldi
gingen in zijn jaarlijkse aangiften in de 
inkomstenlJelastingen melding heeft ge
Iilaakt )) ; 3° dat de administratie (( niet 
aanvoert dat hij sluikhan'del zou gedre
ven helJben of enige winstgevende bezig
heid zou uitgeoefend hebben, noch .dat 
hij bezoldigingen, commissielonen of an
dere voordelen zou ontvangen hebben, 
buiten hetgeen in zijn jaarlijkse aangif
ten in de inkomstenbelastingen opgeno
men werd Jl; 

Overwegende dat uit deze vaststellin
gen voortvloeit dat de door de in arti
kel 25, paragraaf 1, 3°, van de samenge
schakelde wetten bedoelde vrije beroepen, 
ambten of posten opgeleverde · baten, 
welke verweerder gedurende het belast
bare tijdperk behaald heeft, in zijn jaar
lijkse aangiften in de inkomstenbelastin
gen zijn opgenomen geweest, en dat het 
niet aan zijn scliuld te wijten is dat zij 
v66r 1.Januari 1945 niet zouden belast zijn 
geweest; dat dienvolgens, vermits deze 
baten, in strijd met liet in liet middel be
weerde, niet in de bij artikel 2, para
graaf 1, littera c~ van de wet van 16 Oc
tober 1945 omsclireven categorieen vallen, 
verweerder op deze grondslag geen belas
tingplichtige in de extrabelasting is; 

Overwegende dat, vermits aanlegger 
v66r de rechter over de grond geen an
dere grondslag heeft doen gelden waarom 
verweerder aan de extrabelasting zou 
onderworpen zijn, die rechter, door de 
litigieuze aanslag te vernietigen, de in het 
middel aangecluide wetsbepalingen niet 
geschonden heeft; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de ko:;
ten. 

23 Januari 1953. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - V erslaggever, H. Daubresse. 
GeUjlcluidende conclltsie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
te1·, H. Van r,eynseele. 

2e KAMER. - 23 Januari 1953 

1o INKOMST'ENBELASTINGEN. 
VERBE'l'ERING VAN RET BEDRAG DER AANGEGE
VEN INKO?.ISTEN. - SOHATTING OP GROND 
VAN 'l'EKENEN EN INDIOIEN. - VERWIJZING 
NAAR DE 'l'EKENEN EN INDIOIEN WELKE DE AC
'l'IVA VAN DE BELASTINGPLIOHTIGE OP 9 OCTO
BER 1944 UITMAKEN. - WETTELIJKHEID. 

2o INKOMST'ENBELAST'INGEN. -
EXTRA-BELAS'l'ING OP DE IN OORLOGSTIJD RE
HAALDE EXOEPTIONELE INKOMSTEN, WINSTEN 
EN BATEN. - HOEDANIGHEID VAN PERSOON 

DIE AAN DE EX'l'RA-BELAS'l'ING ONDERHEVIG IS. 
- HOEDANIGHEID WELKE, KRAOHTENS ARTI
KEL 16 VAN DE WET. VAN 16 OCTOBER 1945, 
VOOR'J'KO~IEN KAN UI'l' DE YERMOEDENS WEL
KE Ul'J' DE AOTIVA VAN DE BELASTINGPLIOH
TIGE OP 9 00'l'OBER 1944 VOORTVLOEIEN. 

3° INKOMSTENBELAST'INGEN. -
EXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD HE
HAALDE EXOEP'l'IONELE INKOMSTEN, WINS'l'EN 
EN DATEN. - WE'J'TELIJKE VERHOEDENS IN
GESTELD DOOR ARTIKEL 2, PARAGRAAF 3, VAN. 
DE WE'J' VAN 15 OCTOBER 1945. - VERMOE
DENS WAAROP DE ADMlNISTRATIE ZIOH SLEOIIrS· 
VERMAG TE BEROEPEN NA IN HOO~"DE VAN DE 
BELAS'l'INGPLIOH'J'lGE DE HOEDANIGHEID VAN 
PERSOON DIE AAN DE EXTRA-BELASTING ONDER
HEVIG IS TE HERREN VASTGESTELD. 

4° INKOMST'ENBELAS'l'INGEN. -
EXTRA-BELAS'l'ING OP DE IN OORLOGS'J'IJD BJ'
HAALDE EXOEP'l'IONELE INKOMS'l'EN, WINSTEN. 
EN DATEN. - AF'l'REKKING VOORZJEN DOOR 
ARTIKEL 5 VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 
1945. - A~"'l'REKKING SLEOHTS TOEGELATEN 
IN GEVAL ,,AN Ul'J'OEFENING ENER BEDRIJFSAO
TIVITEIT. 

~ INKOMST'ENBELAST'INGEN. -
lliXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGSTI,JD BE
HAALDE EXOEP'J'lONELE INKOnfSTEN, WINSTEN 
EN DATEN. - VOORWAARDE WAARIN DE IN
KOMSTEN VAN DE ZOON VAN DE BELASTING
PLIOH'J'IGE IN HE'!' BEDRAG VAN DEZES IN DE 
EX'l'RA-BELASTING BELAS'l'BARE INKOMS'l'EN 
KUNliEN WORDEN BEGREPEN. 

1 o Tot verbete1·ing ener aangi{te in de in
lcornstenbelasting, lcmtnen de activa van 
de belastingplichtige OZJ 9 October 1944, 
behou-dens tegenbewij-s gelden als telce
nen en indicWn waantit een hogere 
grand van rJegoedhei(l clan 'Uit de aan
gegeven inkomsten blijkt (1). (Samen
geordemle wetten op lle inkomstenbe
lastingen, art. 55.) 

2° De adrninist1·atie mag zich bemepen op 
de activa van de belastingplichtige op 
9 Octobe1· 1944, om bij toepassing van 
artikel 16 van de wet van 16 October 
1945 en, behou.clens tegenbewijs, vast te 
stellen dat een betastingplichtige, gedu
rende het belastbaar tijdperlc ewceptio
nele inkomsten, winsten en baten heett 
verlcregen wellce binnen de perlcen val
len van het art-ilcel 12, pamgraaf 1, de
zer wet en dat llij derhalve aan de ea;
tra-belasting onderhevig is (2). 

3° Na vastgesteld te hebben dat de belas
tingplicht-ige aan de ewtm-belasting op 
de in oorlo,qst·ijd behaalde ewceptionele 
inlcornsten, winsten en baten onderhe
vig is, verrnag de a(lrnin·istratie de door 
artilcel 12, paragraaf 3, van de wet van 

(1) Zie verbr., 9 October 1951 (ATr. Verbr., 
1952, biz. 52; Bull. en PAsrc., 1952, I, 56). 

(2) Zie de voorgaande arresten. 
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16 October 194.5 ingestelde wettelijke 
vermoedens in te roepen, de belangheb
benden of zijn rechtverkrijgende geoor
loofd zijnde deze vermoedens te niet te 
doen (1). 

4° De aftrelc7cingen voorzien bij artikel 5 
van de wet van 16 October 1945 waar.bij 
een ewtra-belasting wo1·dt ingesteld op 
de in oorlogstijd behaalde ewceptionele 
inkomsten, winsten en baten worden 
slechts toegelaten wanneer de belasting
plichtige een bedrijfsactiviteit heeft uit
geoefend. 

5° De activa krachtens de besluitwetten 
van 6 October 1944 aangegeven door de 
zoon van de persoon die aan de ewtra
belasting op de in oorlogstijd behaalde 
ewceptionele inlcomsten, winsten en ba
ten onderhevig is ku.nnen slechts in het 
bedrag van de in de ewtra-belasting be
lastbare inlcomsten van de belasting
plichtige zelf begrepen worden, wanneer 
zij feitelijk in7comsten, winsten en ba
ten ttitmalcen wellce door de belasting
plichtige zelf ·werden ve1·1cregen of wan
neer de belastingplichtige, ged1trende 
het belastbaa1· tijdpe1·1c, het wettelijlc 
genot van de inkomsten van zijn zoon 
heeft gehad. (Wet van 16 October 1945, 
art. 2, 3 en 11.) 

(GOETSCHY, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 November 1951 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de wet van 16 October 1945 en inzonder
heid van de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 10 en 
19 van deze wet, van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen samenge
ordend bij besluit van de Regent van 
15 Januari 1948, en inzonderheid van de 
artikelen 25, 28, 53, 55 en 56 van bewuste 
wetten, ten slotte van artikel 110 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
verklaard heeft dat, opdat de wet van 
16 October 1945 toepasselijk zij op een 
schatplichtige die zijn woonplaats in Bel
gie heeft, het volstaat dat uit zijn ,aan
gifte gedaan tot nakoming van de munt
besluiten van October 1944 is gebleken 
dat de aan het Iicht gekomen middelen 
en de aangegeven inkomsten gedurende 
het belastbare tijdperk met elkaar niet te 
verenigen zijn, zoncler dat a priori be
hoeft te worden bewezen dat hij aan de 
extra-belasting onderhevig is : 

Overwegende dat het middel als be
zwaar tegen het bestreden arrest doet 
gelden dat het beslist heeft dat, in de 
mate waarin zij een vermogensaccres 
aan het Iicht bracht welke buiten ver-

(1) Zie de voorgaande arresten. 

houding was met de lloor lle rechts
voorganger van aanleggers in de gewone 
belastingen aangegeven inkomsten de 
aangifte gedaan tot nakoming van de be
sluitwetten van 6 October 1944 zonder 
dat vooraf in hoofde van bedoelde rechtR
VOOl'ganger de hoedanigheid behoefde te 
worden bewezen van persoon -onderhevig 
aan de bij de wet van 16 October 1945 in
gevoerde extra-belasting, in aanmerking 
mocht genomen· worden als vermoeden 
van het feit dat deze i·echtsvoorgang.~r 
die, gedurende geheel het belastbare tijll
perk, zijn woonplaats in Belgie heeft ge
had, in het land exceptionele inkomsten 
winsten of baten heeft behaald zoals be~ 
doeld in paragraaf 1 van a~·tikel 2 van 
voormelde wet, en dienvolgens een belas
tingplichtige in bewuste belasting was; 

Overwegende dat de activa van de 
rechtsvoorganger van aanleggers op 9 Oc
tober 1944 voor de aanslag in de gewone 
belastingen en behoudens tegenbewijs, 
tekenen of indicien kunnen uitmaken 
waaruit een hogere graad van gegoed
heid dan nit de aangegeven inkomsten 
blijkt, clat dit element, in verband gesteld 
met de andere door de administratie in
geroepen feitelijke omstandigheden waar
op ook het arrest wijst, onder meer rle 
bedrijvigheid welke de rechtsvoorganger 
van aanleggers erkend heeft uit te oefe
nen en de normale verdiensten welke 
voor hem daaruit zijn voortgesproten, de 
administratie in staat stelt om te beslni
ten tot het bestaan van << verzwegen in
komsten gedurende het belastbare tijd
perk »; 

Overwegende dat het hestreden arrest 
te recht aanneemt dat de administratie 
op dit vaststaand gebleven element heeft 
kunnen steunen om, bij toe passing van ar
tikel 16 van de wet van 16 October 1945, 
steecls behoudens tegenbewijs, te be
wijzen dat de rechtsvoorganger van aan
leggers gedurende het belastbare tijdperk 
exceptionele inkomsten, winsten of baten 
had behaald welke vielen binnen de bij 
artikel 2, paragraaf 1, van bewuste wet 
gestelde perken; dat, vermits de rechts
voOl·ganger van aanleggers aldus wette
lijk was bevonden geweest de hoedanig
heid van aan de belasting onderhevige 
persoon te hebben, de vermoedens van 
paragraaf 3 van artikel 2 van voormelde 
wet tegen hem konden worden ingeroe
pen, terwijl het de belanghebbende of zijn 
rechtverkrijgenden te dezen aanzien . ge
oorloofd was deze vermoedens te niet te 
doen; 

Overwegende dat de bestrederi beslis
sing, verre van de in het middel aange
duide wetsbepalingen te schenden, een 
juiste toepassing ervan heeft gedaan en 
dat.het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel : schending 
van artikel 5 van de wet van 16 October 
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1945, zoals het !Jij de wet van 30 Mei 
1949 gewijzigd is geweest, en van de arti
kelen 97 en 110 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest geweigerd heeft de 
referentiewinst toe te passen, zonder te 
dezen opzichte de conclusies der reques
tranten te beantwoorden, en met misken
ning van het bij voormeld artikel 5 voor
geschrevene : 

Overwegende dat hct arrest wijst op 
« het ontbreken van enige vaststelling van 
het uitoefenen van een bedrijfsactiviteit )) 
waaruit de exceptionele winsten zouden 
voortkomen, en daaruit afleidt dat de bij 
artikel 5, paragraaf 6, van de wet van 
16 October 1945 toegestane aftrekking niet 
kan worden toegepast « aangezien de 
voorwaarde voor deze aftrekking het 
werkelijke nitoefenen van een activiteit 
is welke de !Jelastbare inkomsten heeft 
kunnen opleveren )) ; 

Dat in dier voege enerzijds een gepast 
antwoord is verstrekt geweest op de con
clusies waarbij aanleggers zich beriepen 
op een twijfel omtrent de oorsprong van 
de belastbare inkomsten; 

· Dat anderzijds een jniste toepassing is 
geclaan geweest van de artikelen 4 en 5 
van de wet van 16 October 1945, gewij
zigd bij de wet van 30 Mei 1949; 

Dat het middel derhalve niet kan wor
den aangenomen; 

Over het derde middel : schending van 
de artikelen 2 en 3 van de wet van 16 Oc
tober 19-!5, en 97 en 110 van cle Grond
wet, doordat het bestreden arrest ver
klaard heeft dat met reden de bestreden 
beslissing de activa van de zoon van de 
reqnestrant !Jij de belastbare elementen 
heeft gehandhaafd vermits de door hem 
genoten lonen afgetrokken zijn geweest : 

Overwegende clat, uoor aan te nemen 
cln t de door lle zoon tot nakoming van de 
besluitwetten van 6 October 1944 aange
geven activa begreven zijn in het vermoe
delijke be drag der in oorlogstijd lloor. de 
rechtsvoorganger van aanleggers behaalde 
exceptionele inkomsten, winsten en ba
ten, zonder vast te stellen dat deze acti va 
feitelijk door voormelde rechtsvoorganger 
van aanleggers behaalde inkomsten, win
sten en baten uitmaakten, en zonder erop 
te wijzen dat bedoelde rechtsvoorganger 
gellurencle het belastbare tijdperk metter
daad het wettelijk genot van de inkom
sten van zijn zoon zou gehad hebben, het 
bestreden arrest het karakter van de 
extra-belasting heeft miskend, zoals het 
blijkt uit de artikelen 2 en 3 van lle wet 
waarbij zij wordt ingevoerd, en artikel 11 
van voormelde wet heeft overtreden; 

Overwegende clat het middel mitsdien 
gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel voor zoveel het de 
door Claude Brunee aangegeven activa 

gehandhaafd heeft bij de inkomsten, win
sten en baten, welke ten laste van de 
rechtsvoorganger van aanleggers, onder 
de extra-belasting vallen; verwerpt de 
voorziening voor het overige; veroordeelt 
aanleggers tot drie vim·den der kosten 
van de aanleg in verbreking en verweer
der tot het overblijvende vierde; beVeelt 
dat onderhavig arrest zal worden overge
schreven in de registers van het Hof van 
beroep te Luik en dat melding er van 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

23 Januari 1953. - 2" kamer. - Voor
z'itte·r, H. Giroul, raadsheer waarnemencl 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. van Beirs. 

- Gel'ijlcl·uidende concl7tsie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. 
PleUe·r, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. ~ 23 Januari 1953 

P INKOMSTENBELASTINGEN. 
EJXTRA-BELAS'l'ING OP DE IN OORLOGS'J'IJD llE
IIAALDE EXCEP'l'IONELE INKOMS'l'EN, WINSTEN 
EN EATEN. - BEDRAGEN OPGESO:WID IN ARTI· 
KEL 2, PARAGRAAF 3, VAN DE WET VAN 16 Oc
TOBER 1945. - BEDRAllEN DIE, WAT BETREFT 
DE NA'J'UURLI.JKE 0~' HECIITSPERSONEN WELKE 
AAN DE EXTRA-BELAS'l'ING ONDERIIEVIG ZIJN, 
VERJIIOED WORDEN VAN IN DEZE BELASTING BE· 
LAS'l'BARE INKOMS'IEN VOORT 'l'E KOMEN. 

2° INKO:MSTEJNBEJLA-STINGEJN. -
EXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEPTIONELE INKOMSTEN, WINS'J'EN 
EN EATEN. - WET'l'ELIJK VERMOEDEN INGE
STELD DOOR ARTIKEL 2, PARAGRAAF 3, VAN 
DE WET VAN 16 OCTOBER 1945. - VERMOE
DEN SLECII'L'S TOEPASSELIJK NADAT DE ADMI
NISTRA'l'IE IN HOOFDE VAN DE BELASTING· 
PUCH'L'IGE HET BES'l'AAN VAN DE HOEDANIG
IIEID VAN AAN DE EX'l'RA-BELAS'l'ING ONDER
HEVIGE PERSOON HEEI!"'l' BE~TEZEN. 

3o VEJRBREKING. - ZAKEN VAN DIRECTE 
BELAS'l'INGEN. - GEEN MIDDEL VAN AMBTS

WEGE. 

1 o 1V at betrejt cle natwwlij lee of ·rechts-
1Je·rsonen clie nan de emt·ra-belast-ing op 
de in oorlogstij d behual.rle emceptionele 
inlcomsten, w·insten en baten onderhevig 
z-ijn, ·worden de net-iva en bed1·agen op
gesonul in artilcel 2, pa·ragraaf 3, van 
cle wet vcm 16 Octobe1· 1945, vernwed 
van in die belast-ing belastba1·e inkom
sten voo1·t te komen (1). 

2o Het wettelijk vermoeden ingesteld doo·r 
a1·tilcel 2, pnrag1·anj 3, vnn de wet van 
16 October 1945 tot ·invoe1·ing vnn een 

• I 
(1) Z1e c}e voorgaande an·esten. 
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emtra-belasting op de in oorlogstijd be
haalde emceptionele inkomsten, winsten 
en baten vermag slechts te worden toe
gepast nadat in hoofde van de belas
tingplichUge het bestaan van de hoedrt
ni.qheid van aan deze belasting onder
hevige persoon, dam· cle administratie 
bewezen we1·a (1). 

3° In zaken van di1·ecte belastingen, wo1·
clen geen miclclelen nmbtshalve door het 
hof i.n[Jeroepen (2). 

(BELGISOHE S'l'AA'l', 'l'. RIOHELET.) 

ARR.ES'l,. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 Juli 1951 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet 
en 2 van de wet van 16 October 
1945 tot invoering van een extra-be
lasting op de in oorlogstijd behaalde ex
ceptionele inkomsten, winsten en baten, 
doordat het bestreden arrest verklaart 
dat de administratie, welke niet aanvoert 
dat de requestrante van bij artikel 2, 
paragraaf 1, van voormelde wet bedoelde 
inkomsten, winsten of baten zou hebben 
genoten, doch zich ertoe beperkt de ver
mogensaccressen te doen gelden welke 
naar aanleiding inzonderheid van de 
in October 1944 genomen muntmaatrege
len werden vastgesteld, zich ten aanzien 
van de indienster van het bezwaar, van 
welke de administratie niet bewijst dat 
zij aan de extra-belasting onderhevig is, 
niet op de wettelijke vermoedens voor
zien bij paragraaf 3, van artikel 2, ver
mag te beroepen, dan wanneer bedoeld ar
tikel 2, paragraaf 3, met betrekking tot 
de natuurlijke of rechtspersonen die aan 
de extra-belasting onderhevig zijn of schij
nen te zijn, een vermoeden j~wis tant7tm 
instelt voor een reeks activa waarvan het 
bestaan gedurende het in bewuste belas
ting belastbare ti.idperk wordt vastge
steld; dan wanneer deze activa en vermo
gensaccressen geacht worden van belast
bare inkomsten voort te komen indien het 
tegenbewijs door de belanghebbende niet 
wordt geleverd : 

Overwegende dat artikel 2, paragraaf 3, 
van de wet van 16 October 1945 bepaalt 
dat met betrekking tot de natuurlijke of 
rechtspersonen die aan de extra-belas
ting onderhevig zijn, de activa en bedra
gen welke het opsomt geacht worden van 
belastbare inkomsten voort te komen; 

(1) Zie de voorgaande an·esten. 
(2) Verbr., 8 November 1949 (A1T. Ve1'b1·., 

1950, biz. 123; Bull. en PASIC., 1950, I, 136) 
en nota 1; 21 Febrnari 1950 (An·. Verbr., 
1950, biz. 415; Bttll. en PASIC., 1950, I, 443). 

Dat nit deze ,bewoordingen blijkt dat 
het in dier voege door de wet ingevoerde 
vermoeden steeds mag worden toegepast 
nadat de administratie in hoofde van de 
belastingplichtige het bestaan heeft bewe
zen van de hoedanigheicl van persoon die 
aan de extra-belasting onderhevig is; 

Dat derhalve het middel, hetwelk enkel 
rust hierop dat het vermoeden ingevoerd 
bij artikel 2, paragraaf 3, van de wet van 
16 October 1945 op elke belastingplichtige 
van toepassing is, zonder dat vooraf in 
diens hoofde de hoedanigheid van belas
tingplichtige behoeft te worden bewezen, 
naar recht faalt; 

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

23 Januari 1953. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ver·slaggever, H. Daubresse. 
Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van 
der JVIeersch, advocaat-generaal. - Plei
te,·, H. Van Leynseele. 

VERENIGDE KAMERS. 

23 Januari 1953 

1° VERBREKING. - VEHENIGDE KAMERS. 
- VOORZIENING 'l'EGEN ENE '!'EN GEVOLGE VAN 
VERWIJZING NA VERBHEKING GEWEZEN RE
SLISSING VAN EEN WERKHEOH'l'ERSRAAD VAN 
BEROEP. - BESLISSING ONVERENIGBAAR MET 
HE'l' ARRES'l' VAN VERBREKING. - MIDDEL 
IDEN'l'IEK MET DI'l' INGEHOEPEN 'l'OT STAVING 
DER VOOHZIENING. - 0NDERZOEK BEHOREND 
'l'O'l' DE VERENIGDE KAMERS. 

2° HUUR VANWERK EN VAN DIENST. 
- DIENSTOON'rRAOT. - SOHRIF'l'ELIJK BE
WIJS. - 00NTHAO'l' VOOR EEN BEPAALDE 
DUUR GESLOTEN. - NOODZAKELIJKHEID VAN 
EEN GESOHRH''l' NIE'l' VOLGEND UI'l' DEZE EN
K~LE OMS'l'ANDIGHEID. 

3° KOSTEN. - VERBREKING. - BURGER
LI.JKE ZAKEN. - VEHBREKING EN VEROORDE
LING VAN VERWEERDER TOT DE KOS'l'EN. -
KOSTEN VAN DE UITGIFTE DER VERBROKEN 
BESLISSING EN VAN EEN DOOR AANLEGGER 
VOORGELEGD Ul'J''l'HEKSEL DER MINU'l'EN I'AN 
DE GRH'FIE VAN DE REOH'l'SMAOH'J' OVER DE 
GROND. - VERPLIOHTING VOOH AANLEGGER 
DEZE S'l'UKKEN TOT INSTELLING DER VOORZIE
NING 'l'E LIOH'l'EN. - KOSTEN TEN LASTE VAN 
VERWEERDER. 

1° Behoort aan de verenigde learners het 
onder·zoelc van de voorziening tegen ene 
beslissing cloor een werlcrechtersraad in 
beroep gewezen ten gevolge van ve1'W'ij
zing na verbr·elcing, wanneer deze be
slissing met het arrest van ve1'b1'elc,ing 
onverenigbaar is en het middel identielc 
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Is met rlit -welk tot verbreking aanlei
ding heett ueueven (1). (Wet van 7 Juli 
186[;, art: 1.) 

2° Het artikel i2 van de wet van 7 Attgtts
tus 19522 naar luid -waarvan het voor een 
bepaalde onderneminu uesloten dienst
contract door geschrift rnoet -wo,-den be
-wezen, is niet toepasseUjlc op een voar 
een bepaalde duur uesloten dienstcon
t1-act; het is slechts op dergelijk con
t·ract toepasselijk -wanneer het contract 
bij verstrijking van de voo1· de onder
neming zelf voorziene termijn een einde 
neemt (2). 

.3° Wannem· in buruerlijlce zalcen een 
voorziening wordt ingew-illigd, begrij
pen de lcosten -waarin de venveerder 
door het Hot -wo1-dt ver-wezen, de leas
ten van de u.itgifte der verbrolwn be
slissing alsook deze van het door aan
leuuer voo1-,qelegd uittreksel der minn
ten van de rechtsmacht over de grand, 
-wanneer aanlegger deze stttlcken tot sta
·ving zijner voorziening heett rnoeten 
1ichten (3). 

(LOUDf:CHE EN .JINION, '!'. PETTIAUX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 8 November 1951 op tegen
spraak gewezen door de werkrechters
raad van beroep te Luik, kamer voor 
bedienden; 

Gelet op het op 27 October 1950 gewezen 
arrest, hetwelk, na verbreking (fer be
slissing van de werkrechtersraacl van 
beroep te Brussel, kamer voor beclienclen, 
del. 19 Februari 1948, de zaak naar de 
werkrechtersraacl van beroep te Luik, ka
mer voor bedienden, verwijst; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16 van de 
wet van 7 .Augustus 1922 op de bedienden
arbeidsovereenkomst, doordat de bestre
den beslissing beslist heeft dat krachtens 
artikel 2 van de wet van 7 .Augustus 1922, 
de voor een hepaalde duur gesloten over
eenkomst, die door de aanlegsters tot sta
ving van hun vordering wordt ingeroepen, 
slechts door een geschrift kon hewezen 
worden, dan wanneer gezegd artikel 2, 
van heperkende toepassing, de formali
teit van het geschrift slechts oplegt voor 
de voor een bepaalde onderneming ge
clane overeenkomsten en niet Yoor deze 

(1) Verbr., 27 Januari en 9 Februari 1950 
(Arr. Vm·br., 1950, blz. 337 en 372; B"ll. en 
PAsrc., 1950, I, 362 en 396). Raadpl. ook 
verbr., 8 Februari 1952 (An·. Ye1'b1·., 1952, 
blz. 290; Bull. en PAsrc., 1952, I, 334). 

(2) Raadpl. nota (Bull. en PAsrc., 1953, I, 
385). 

die voor een bepaalde duur gesloten zijn; 
Wat de kennisneming van de verenigde 

kamers aangaat : 
Overwegende dat de bestreden uitspraak 

heslist dat artikel 2 van de wet van 7 .Au
gustus 1922 naar zijn letter en zijn geest 
een geheel vormt, hetwelk door twee ali
nea's is uitgemaakt welke elkander op 
harmonische wijze aanvullen, de eerste 
betreffende het beginsel van de noodzake
lijkheid van een geschrift voor elke be
diendenarbeidsovereenkomst met bepaal
de duur en de tweede bepalende hoe deze 
beperking van de duur van de overeen 
komst kan worden vastgesteld; 

Overwegende dat die beslissing onver
enigbaar is met het arrest van verwij
ziging, dat de beslissing van de werkrech
tersraad van beroep te Brussel van 19 Fe
bruari 19±8 verbreekt om reden dat 
zij ten onrechte geoordeeld heeft dat elk 
dienstverband vreemd aan een hepaalde 
onderneming maar voor een bepaalde 
duur, en bij de wet van 7 .Augustus 1922 
voorzien, slechts door geschrift kon bewe
zen woruen; 

Dat het middel tot staving van onder'
havige voorziening identiek is met het 
middel ingeroepen tot staving van de 
voorziening, gericht tegen de beslissing 
van de werkrechtersraad van heroep te 
Brussel, kmner voor bedienden, hetwelk 
bij arrest van het hof van 27 October 
1950, ingewilligd werd; dat het onderzoek 
van de voorziening, dientengevolge, aan 
de verenigde kamers van het hof behoort 
(wet van 7 Juli 1865, art. 1); 

Wat ue grond van het middel aangaat : 
Overwegende dat de bestreden uit

spraak nit de vergelijking van alinea's 1 
en 2 van artikel 2 van de wet van 7 .Au
gustus 1922 afleidt dat een geschrift nodig 
is om een bediendenarbeidsovereenkomst 
te bewijzen, niet aileen wanneer zij voor 
een bepaalde onderneming gesloten is 
doch ook wanneer zij voor een bepaalde 
duur is aangegaan; dat dienvolgens, de 
uitspraak, de beroepen sententie wijzi
gende, beslist dat aanlegsters, het bestaan 
van de bediendenarbeidsovereenkomst 
met benaalde duur waarop zij hun vor
dering • grondden, slechts door geschrift 
konden bewijzen; 

Overwegende dat, tot staving van die 
beslissing de bestreden uitspraak aanvoert 
dat artikel 2 van de wet van 7 .Augustus 
1922 naar zijn letter en zijn geest een 
geheel vormt, hetwelk door twee alinea's 
is uitgemaakt welke elkander op harmo
nische wijze aanvullen, de eerste het 

(3) Verbr., 20 December 1951 (A1T. Verbr., 
1952, blz. 190; B-ull. en PAsrc., 1952, I, 207) en 
nota's 2 en 3; verbr., 3 April 1952 (A1·r. 
Verb1·., 1952, blz. 430; B"ll. en PASIC., 1952, 
I, 496, in fine, blz. 498). 
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princiep vermeldend van de noodzakelijk
heid van een geschrift voor elke bedien
denarbeidsovereenkomst met bepaalde 
duur en de tweede bepalende op welke 
wijze deze beperking van de duur van het 
contract kan aangeduid worden; dat de 
sententie vaststelt dat deze inteqwetatie 
van· artikel 2 overeenkomstig is met het 
door de wetgever nagestreefd doel, het
welk clit is een reeks misbruiken te voor
komen; dat de auteurs van de wet van 
7 Augustus 1922, die zo zorgvuldig de 
kwestie van de opzeggingstermijnen re
gelt voor overeenkomsten aangegaan voor 
een onbepaalde duur, cc quod plerumque 
fit Jl, noodzakelijk het opstellen van een 
geschrift in de exceptionele gevallen heb
ben willen opleggen, te weten de bedien
denarbeidsovereenkomsten ov vroef en 
deze voor een bepaalde tijd aangegaan, 
onverschillig of de beperking in de tijd 
hetzij nit het voorwerp van de onderne
ming, hetzij nit !let bedingen van een ter
mijn lllijkt; 

Overwegende dat, in strijd met wat de 
bestreden uitspraak beweert, alinea 1 
van artikel 2 de noodzakelijklleid van een 
gescllrift niet oplegt wanneer de bedien
den arbeidsovereenkomst voor een be
paalde duur gesloten is; dat deze alinea 
slecllts de noodzakelijklleid van een ge
schrift voorziet indien !let dienstverband 
voor een bepaalde onderneming aange
gaan is; 

Overwegende dat, belloudens de dienst
verbanden aangegaan voor een bepaalde 
onderneming, op proef of om een aange
stelde onder de. wapens teruggeroepen of 
onbekwaam om te werken te vervangen, 
vo01• het llewijs waarvan zij een geschrift 
eist, de wet van 7 Augustus 1922 geen af
wijking aan de algemene beginselen aan
gaamle het lJewijs invoert; 

Overwegende dat nit !let aanvullend 
verslag namens de commissie door de !leer 
Bologne uitgebracht ter zitting van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers van 
29 Juni 1921 lllijkt dat door de termen 
cc bepaalde onderneming ll de commissie 
slechts cc volkomen uitzonderlijke geval
len JJ bedoelde, wat bewijst dat er geen 
sprake kan zijn het groot getal dienst
verbanden aangegaan voor een bepaalde 
duur onder de bij artikel 2 voorziene 
dienstverbanden te begrijpen; 

Overwegende dat door te lleslissen dat 
elk dienstverband vreemd aan een be
paalde onderneming, doch aangegaan 
voor een bepaalde duur, en bij de wet 
van 7 Augustus 1922 voorzien, slechts door 
gescllrift kan bewezen worden, de uit
spraak van de werkreclltersraad van be
roep de in het middel bedoelde wetsbepa
lingen heeft geschonden; 

Om die redenen, verllreekt de bestreden 
beslissing; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgescllreven worden in de regis-

ters van de werkrechtersraad van beroep 
te Luik en dat melding er van zal ge
maakt worden op de kant van de vernie
tigde beslissing; veroordeelt verweer
der tot de kosten van de aanleg in ver
breking, daarin begrepen de kosten van 
de uitgifte der bestreden beslissing en 
van- het nittreksel der minuten van de 
griffie van de werkrechtersraad van lle
roep te Luik welke aanlegsters hebben 
moeten lichten om hun voorziening in te 
stellen; verwijst de zaak naar de werk
reclltersraad van beroep te Namen, kamer 
voor bedienden, rechtscollege van verwij
zing, dat krachtens artikel 2 van de wet 
van 7 Juli 1865, zich naar de beslissing 
van het Hof van verbreking zal gedragen 
nopens het door dit hof beslecht rechts
punt. 

23 Januari 1953. - Verenigde kamers. 
- VoorzUte1·, H. Louveaux, eerste voor
zitter. - Ve1·slaggever, H. Fettweis. -
Gelijlclu.irlenrle conclltSie, H. Leon Cornil, 
procurenr-generaal. - Ple·iters, HR. Van 
Ryn en Simont. 

2e KAMER. - 26 Januari 1953 

1° RECHTDANKEN. - STHA~'ZAKEN. -
VERPLICH'l'ING VOOlt DE COHHEC'l'IONELE. 
RECH'l'IlANK AAN HE'l' HAAR 'l'ER KENNIS GE
IlRACH'l' FEI'l' ZIJN WE'l"l'ELIJKE OA-ISCHRIJ
VING 'l'E GEVEN. - VERPLICH'l'ING VAN 'l'OEPAS
SING IN ZAKE VAN DOOlt HE'l' BEHEER VAN" 
DOUANEN EN ACCIJNZEN YERVOLGDE MISDRl.T
VEN. 

2° DOUANEN EN ACCIJNZEN. - DA
DtNG DOOR HE'£ BEHEER GE'l'ROFFEN. - Urr
YOERING. - VERHINDER'l' ELK LATER VER
VOLG DOOR HE'£ BEHEER WEGENS EENZELFDE 
FElT. - UI'l'ZONDERING. 

3° GEESTRI.JKE DRANKEN. - VooR
HANDEN HEBBEN IN OVER'l'REDING VAN AR'.rl
KEL 2 VAN DE WET VAN 29 Aum:STUS 1919 
OP HE'l' REGIEM VAN DE ALCOHOL. - BEZIT 
YAN GEES'l'RIJKE DRANKEN ZONDER DOOR AR
'l'IKEL 12 VAN DE WET VAN 10 DECEil[IlER 1912 
VOORZIENE BESCHElDEN. - ~fiSDRI.JVEN "\VEL
KE DOOR EEN ENKEL EN EENZELFDE FElT KUN
NEN WORDEN UITGEMAAK'l'. 

4° BINDIDNDE BEOORDELING DOOH 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
lNBREUK OP ARTIKEL 2 VAN DE WET I' AN 
29 AUGUSTUS 1919 OP HE'l' REGIE"! VAN DE. 
ALCOHOL. - J\iiSDRIJVEN WELKE DOOR EEN
ZELFDE FEll' OF DOOR ONDERSCHEIDEN FEI'l'EN" 
WORDEN UI'l'GEMAAKT. - SOUVEREINE BE
OOIWELING DOOR DE RECHTER OVER DE 
GROND, 

1o De regel volgens wellce rle cmTecUo
nele 1·echtsmachten geho·urlen zijn, Mn
nen cle perlcen lmnne1· bevoe.flclheirl nan 
het hen te1· kennis gebracht feit zi,in 

--r 
-- -- _j 
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·wettelijlce omsclz.r-ijv·ing te geven, is 
van toepass1:ng in zalce misd·Pijven wel
ker vervolging aan het beheer van dou.
anen en accijnzen behom·t (1). 

2° De ,-egelmafig dom· het beheet· van 
dmtanen en accijnzen toegestane en ttit
rJevoerde dading verhindert elk latm· 
vervol,q clom· het beheer we,qens hetzelf
de feit zelfs wanneer dit feit ondersohe·i
(len m·isdrijven u.itmaalct waa1·van een 
enlcel in de dading weTd voorzien, be
halve wanneer het in de dading niet 1Je
doeld misdrijf dooT een fiskctle 1Joete 
wo·rdt bete1.tgeld (2). (Strafwetboek, ar
tikelen 65 en 100, al. 2.) 

3° Het n·iet doo1· de bij aTtilcel 12 van de 
wet van 12 Decembm· 1912 voo,-ziene be
scheideri (Jedekt voorhanden hebben vctn 
geest?·ijke fZTanken en het vooThanden 
hebben van geestrijlce flrctnken in ene 
plaats ·W(Ut1· het dom· art·ikel 2 van rle 
wet van 29 Au.gnsttts 19.19 OtJ het 1·egime 
vnn fle nloohol verboflen is, Tmnnen 
floo1· een enlcel en eenzelfcle feit u.itge
mankt wo1·flen in fle zin bepnnlfl bij ct1·
tikel 65 vnn het Stmfwetboek (3). 

4° De 1·eohter ove1· ae gmnfl beoo1·fleelt 
sotwe1·ein in fe-ite of een in1J1·e·uk op a-r
tilcel 2 vnn fle wet vnn 29 Au.gu.stu.s 
1919 op het regiem van fle nloohol en 
een inbr'eu.Tc op aTtiTcel 12 van fle wet 
vnn 12 December 1912 floor eenzelfde 
of floor oncleTscheiden feiten wonlen 
1f.itgemaa1ct (4). 

(DE VOS, T. BEHEER VAN 
DOUANEN EN ACCIJNZEN.) 

ARRES'r. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 Juli 1952 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 65 van 
het Strafwetboek 1, 3, .10 tot 12 en 14 
(nieuw) tot 16 van de wet van 29 Augus
tus 1919 op het regime van de alcohol en 6 
van de besluitwet van 14 November 1939, 
doordat het hof van beroep eiser veroor
deelt op grond der bovenaangehaalde 
wetsbepalingen, na vastgesteld en aange-

(1) Verbr., 7 October 1946 (A1·r. Ym·br., 
1946, biz. 321; Bull. en PASIC., 1946, I, 349). 

(2) Verbr., 25 Februari 1924 (Bull. en PASIC., 
1924, I, 215) ; 12 December 1949, 2" arrest 
(ibid., 1950, I, 252) ; nota van H. procureur
generaal Leclercq onder verbr., 2 Maart 1931 
(ibid., 1931, I, 107); Rep. pmt. d1·. belge, v' 
Spi1·itueuses (Regime des boissons), n' 306. 

Over de toepassing van artikel 65 van het 
Strafwetboek op de door het beheer van dou
anen en accijnzen vervolgde misdrijven, be
halve wat betreft de toepassing van de boeten 

nomen te hebben dater eendaadse samen
loop van inbreuken bestaat en dat voor 
de inbrenk voorzien door de wetten van 
6 April 1843 en 12 December 1912 een 
dading aangegaan werd, en tot steun de
zer veroorcleling inroept dat de rechter 
steeds binnen de perken van de ingestel
de vervolging client te blijven, dan wan
neer artikel 65 van het Strafwetboek, 
dat toepasselijk is op de vervolgingen 
ingesteld op grond van de wet van 
29 Augustus 1919 en van 'de besluitwet 
van 14 November 1939. die strafwetten 
zijn, geenszins vereist ·dat de vervolgin
gen tegelijkertijd en samen zouden inge
steld worden, 'en integendeel van toepas
sing blijft bij afzonderlijke vervolging 
en zelfs bij vervolging na beteugeling op 
dading ingevolge een andere wet die 
zwaardere straffen voorziet : 

Overwegende dat nit het op 26 Mei 
1950 door aangestelden van het beheer 
cler douanen en accijnzen opgemaakt pro
ces-verbaal blijkt dat geestrijke dranken 
op 9 April1950 te Knokke werden ontdekt 
in cle gelagzaal en in de kelder van een 
door eiser geexploiteerde drankgelegen
heid alsook tlat de verbalisanten aan ei
ser verklaarcl hebben dat hij bekeurd 
was op grond van overtreding van de ar
tikelen 2 en 14 van de wet van 29 Augus
tus 1919 en 12 van de wet van 12 Decem
ber 1912· 
Overw~gende dat nit het bestreclen ar

rest blijkt dat tussen eiser en het beheer 
der donanen en accijnzen op 28 Septem
ber 1950 een dading getroffen werd wat 
aangaat het bezit van distillatiealcohol
houdende-sterke-dranken zonder regelma
tige bescheiden (inbreuk op de wet van 
12 December 1912), dat die dading de 
rechten van cle Staat voorbehield « ten 
opzichte van de beteugeling der samen
hangende inbreuk op de wet van 29 Au
gustus 1919 >> en dat aanlegger de dading 
heeft uitgevoercl; 

Overwegende dat aanlegger later door 
het beheer der douanen en accijnzen v66r 
de coiTectionele rechtbank werd gedaagd, 
wegens inbreuk op artikel 2 van de wet 
van 29 Augustus 1919 op het regiem van 
de alcohol; 

Overwegende dat hij tot ontslag van 

tot verzekering van het innen der fiskale rech
ten zie verbr., 25 Februari 1924 (Bull. en 
PAsrc., 1924, I, 215); 9 Mei en 22 Juli 1949 
(Ar1·. T1e1·b,.., 1949, blz. 307 en 484; B1tll. en 

PASIC., 1949, I, 345 en 555); Rep. pmt. d1·. 
belge, v' Spirit·ue·uses (d!gime des boissons) 
n' 121. 

(3) (4) Raadpl. verbr., 29 Januari en 15 Oc
tober 1923 (Bull. en PAsic., 1923, I, 176 en 
486) ; 14 Juli 1924 (ibid., 1924, I, 473) ; Rep. 
prat. d1·. belge, v' 8pi1·it·ue1tses (Regime des 
boissons), n' 120. 
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rechtsvervolging besloot om reden dat de 
inbreuk, voorwerp van de vervolging, en 
de inbreuk, voorwerp van de dading, door 
een en hetzelfde feit waren uitgemaakt, 
dat krachtens artikel 65 van het Straf
wetboek de straf welke diende toegepast, 
deze was, die bij de wet van 12 December 
1912 gesteld is en dat, dienvolgens, een 
tweede beteugeling voor hetzelfde feit 
onwettelijk was; 

Overwegende dat het vonnis a q'ltO, het
well;: aanleggers bewering had aangeno
men, door het bestreden arrest werd ge
wijzigll; 

Dat dit, zonder na te gaan of beide mis
drijven werkelijk door hetzelfde feit zijn 
uitgemaakt, zijn dispositief op de be
schouwingen steunt dat het beheer slechts 
aanlegger vervolgt op grond van de wet 
van 29 Augustus 1919 en dat, gerech
tigd zijnlle om een dading te treffen en 
de vervolging te staken, het meester mag 
en moet blijven de strafrechterlijke wets
bepalingen te verkiezen waarvan het de 
toe passing vorderen wil; 

Overwegende, enerzijds, dat lleze laat
ste beschouwing naar recht verkeerd is; 
dat door het bevoegd beheer in kennis 
gebracht van een feit hetwelk een mis
drijf kan uitmaken, de rechter aan dit 
feit zijn wettelijke omschrijving geven 
moet, en dat het aan het beheer niet be
Iwort zich te dien opzichte in de plaats 
van de rechter te stellen; 

Overwegende, anderzijds, dat, in de on
derstelling dat de inbreuk op artikel 12 
van de wet van 12 December 19~2 en de 
inbreuk op artikel 2 van de wet van 
29 Augustus 1919, in onderhavig geval 
door hetzelfde feit waren uitgemaakt, de 
getroffen en uitgevoerde dading, welk 
voorbehoud zij ook kon- inhouden, de pu
blieke vordering had doen vervallen en 
dat deze niet meer ontvankelijk was; 

Dat inderdaad, de dadill.g die wettelijk 
door het beheer aangegaan en door de 
overtreder uitgevoerd wordt, de publieke 
vordering doet vervallen; dat het beheer, 
krachtens het princiep waarvan artikel G5 
van het Strafwetboek toepassing maakt, 
tegen de beklaagde wegens een en hetzelf
de feit geen twee verschillende publieke 
vorderingen kan instellen, tenzij in het 
geval waarin tweede alinea van arti
kel 100 van het Strafwetboek van dit be
ginsel afwijkt; 

Mam' dat dergelijke afwijking op on
derhavige vervolging niet van toepassing 
is de door de wet van 29 Augustus 1919 
v~orziene geldboete voor de inbreuk op 
artikel 2 van dezelfde wet niet als straf 
gesteld zijnde om de inning van een fis
caal recht te verzekeren; 

Dat daaruit volgt dat de motieven van 
het arrest het dispositief niet rechtvaar
digen en dat het arrest de in het middel 
bedoelde bepalingen schendt; 

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

26 Januari 195S. - 2" kamer. - Voo1'
zltte·r en versla_q_qever, H. Wouters, voor
zitter. - Ge/tijlclnidende conclnsie, H. Ra
oul Hayoit de Termicourt, eerste advo
caat-generaal. 

2e KAMER. 26 Januari 1953 

1° VEHZET. S'l'RAFZAKEN. - VERZE'l' 
NIE'l' ONTVANKELI.JK VERKLAARD O~IDAT HE'l' 
'l'E LAA'l' WERD INGESTELD. - MIDDEL DOOR 
DE ElSER IN VERZET AFGELEID UI'l' DE ONRE
GELMA'l'IGHEID IN DE VORM VAN DE AKTE VAN 
VERZEl'. - GEBREK AAN BELANG. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
S'l'RAFZAKEN. - WETBOEK VAN Sl'RAF\'OR
DERING, AR'l'IKEL 212. - NIET 'l'OEPASSELI,JK 
WANNEEB HET HEROEPEN VONNIS DOOR DE 
RECH'l'ER IN HOGEH BEROEP BEVES'l'IGD 
WOHDT. 

so J\UDDELEN VAN VERBREKING. -
- S'l'RAFZAKEN. - VOOHZIENING VAN DE BE
KLAAGDE. - J\1IDDEL HJERUI'l' AFGELEID DAT 
DE LI.TFSDWANG l'EGEN AANLEGGER HAD MOE
TEN UI'l'GESPIWKEN WORDEN. - MIDDEL WE
GENS GEBREK AAN BELANO NIE'l' ON'l'VANKE
LI,JK. 

1° Is bij yeb-relv aan belan_q niet ont·uan
keli.i 7c het rnicldel tot stav·iny ener voor
z·ieniny teyen een a1-rest waardoo1· een 
verzet te laat in_qestelcl tverd verklaa1·d, 
clout· de eiset· in veTzet af.qeleicl nit de 
onre_qelrn(tt-i_qheicl in de vonn van rle 
nlcte van rerzet. 

2° Het artilcel 212 van het Wetboelc vwn 
stt·afvot·del"iny is n·iet van toepassing 
wanneeT het beToepen vonnis doot· de 
rechteT in hoyet· beroep bevest'igd wordt. 

so Is we_qens gebt·elc aan l!elanrJ niet ont
vwnlceUj lc het rniddel annyevoet·d doo·r 
ae venl1whte, nanlegyer In verbTelcinu, 
en h·ient.it af.qele·irl rlat de Ujfsdwang te
gen hern hall moeten ·uitgesprolcen wo·r
aen (1). 

(NEEFS.) 

ARHES'l'. 

HE'.r HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 September 1952 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

(1) Verbr., 22 April 194.0 (Bull. en PAsrc., 
1940, I, 134) en nota 1. 
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Over de eerste, tweede en zesde midde
len : het eerste, gegrond op de schending 
van de rechten der verdediging, doordat 
aanlegger, in zijn verhoor door de poli
tie, Baetens, die in bezit was van een ge
schrift van klaagster waaruit zijn on
schuld bleek, als getuige ovgegeven had, 
dan wanneei· deze getuige Baetens niet 
onderhoord werd; het tweede, gegrond op 
de schending van de artikelen 56 van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest aanlegger 
veroordeelt als zijnde in staat van herha
ling, dan wanneer geen offici eel ui ttrek
sel van de vorige veroordeling bij de 
bundel berust, en het arrest die veroor
deling niet bepaalt; en het zesde, ge
grond op de schending van artikel 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden ar
rest uitspraak doet over de door de eer
ste rechter uitgesproken veroordeling we
gens uitgifte van checks zonder dekking, 
dan wanneer aanlegger tegen di t dispo
sitief van het beroepen vonnis noch hager 
beroep noch verzet had ingesteld : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zich er toe beperkt een vonnis te beves
tigen, waarbij het door aanlegger gedane 
verzet tegen een bij verstek gewezen von
nis niet ontvankelijk verklaard werd, 
omdat dit verzet te laat was gedaan, 
waaruit volgt dat de eerste twee midde
len aan het bestreden arrest vreemd zijn 
en dat het zesde middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het derde middel : schending van 
artikel 7 van de wet van 20 .Aprll 1874 
en van de wet van 29 Juni 1899, doordat 
aanlegger, na tegen het vonnis hager be
roep te hebben ingesteld en vooraleer v66r 
het hof van beroep te verschijnen, v66r 
de kamer van inbeschuldigingstelling een 
verzoekschrift ingediend had strekkende 
tot voorlopige invrijheidstelling, dan wan
neer de kamer van inbeschuldigingstel
ling dit verzoekschrift niet beantwoordde: 

Overwegende dat het middel gericht is 
tegen het arrest van de kamer van inbe
schulcligingstelling hetwelk over een ver
zoek tot voorlopige invrijheidstelling be
slist heeft; 

Dat aanlegger geen voorziening tegen 
clit arrest ingesteld heeft; 

Waaruit volgt dat het middel niet ont
vankelijk is; 

Over het vierde middel : schending van 
artikel 187 van het vVetboek van straf
vordering, doordat aanlegger, over een 
termijn van tien dagen vermeerderd met 
een dag per myriameter beschikte om ver
zet aan te tekenen, dat hij aangehouden 
wenl te .Antwerpen dus op zes en veertig 
kilometer van Brussel, en dat het vonnis 
bij verstek hem eerst op 5 en niet op 
1 .Augustus 1952 betekend werd, zodat hij 
tot op 17 .Augustus verzet kon aanteke
nen, dan wanneer het bestreden arrest 

zijn verzet gedaan op 1-! .Augustus 1952 
onontvankelijk verklaart : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat aanlegger verklaard heeft 
op 1 .Augustus 1952 kennis te hebben ge
nomen van de betekening van het vonnis 
waartegen verzet; 

Dat de bewering waarop het middel 
steunt door het bestreden arrest stellig 
tegengesproken wordt; -

Waaruit volgt clat het middel feitelijke 
grondslag mist; 

Over het vijfde middel, gegrond op de 
schending van artikel 78 van het Wet
boek van strafvordering, doordat de ori
ginele akte van verzet doorhalingen in
houdt die niet werden goedgekeurd : 

Overwegende dat aanlegger er geen be
lang bij heeft een onregelmatigheid van 
het door hem gedane verzet aan te voe
ren; 

Dat het middel niet onvankelijk is; 
Over het zevende middel, hieruit afge

leid dat het bestreden arrest geen mel
ding maakt van het artikel 212 van het 
Wetboek van strafvordering : 

Overwegencle dat de in het middel aan
geduide wetsbepaling van geen toepassing 
was, daar het bestreclen arrest het beroe
pen vonnis heeft bevestigd; 

Dat het midclel naar recht faalt; 
Over het achtste mi.cldel, gegrond op 

de schencling van artikel 47 van het Straf
wetboek en van de wet van 27 Juli 1871, 
doordat het arrest in verband met de 
veroordeling tot de kosten der publieke 
vorclering tegen aanlegger geen lijfs
dwang uitspreekt : 

Overwegende clat het middel, bij ge
brek aan belang voor aanlegger, niet ont
vankelijk is; 

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

Om clie reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

26 Januari 1953. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslau
gever, H. de Clippele. - Gelijkl7tidend~ 
conclus-ie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaa~-generaal. 

2" KAMER. - 26 Januari 1953 

REDENEN V.AN DE VONNISSEN EN 
.ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VoNNIS 
\'AN VEROORDELING. - GROND VAN RECH·r
YAARDIGING DOOR DE VERDACHTE INGEROE
PEN. - VERWEER DAT NIET DOOR HET VON
NIS IN AANMERKING GENOMEN WERD. 
SCHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN DE GROND
WET. 
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Schendt het artilcel 97 van de Grondwet, 
het vonnis dat de belclaagde wegens in
-qrettlc op de W egoode veroordeelt zon
der de besluiten te beantwoorden waar
bij de verdaohte aanvoerde zioh, ten 
gevolge van onueoorloofde mammwres 
uitgevoerd door een andere weggebrui
lce1·, teuenover een onvoorzienbare hin
dernis te hebben bevonden (1). 

(VERKEST, T. VANHONSEBROECK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 30 October 1952 door de Cor-
1'ectionele Rechtbank te Brugge gewezen; 

Overwegende dat de voorziening gericht 
is tegen al de beschikkingen van bet be
streden vonnis; 

Dat zij, bi.i gebrek aan belang niet ont
vankelijk is in zover gezegd vonnis aan
legger van de tweede betichting heeft 
vrijgesproken; 

Over bet enig middel, gegrond op de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet; 

Overwegende dat aanlegger voor de cor
rectionele rechtbank, zetelende in graad 
van beroep, regelmatige conclusies geno
men heeft, waarbij hij aanvoerde dat hij 
artikel 42 van de W egcode niet had over
treden, daar hij de ongeoorloofde ma
namvres van verweerder niet kon ver
wachten en bet voertuig van deze laatste, 
ten gevolge van deze manamvres, als een 
Dnvoorzienbare hindernis diende te wor
den beschouwd; 

Overwegende dat bet bestreden vonnis 
deze conclusies niet beantwoord heeft, zo
dat bet de in bet middel aangeduide 
grondwettelijke bepaling geschondenheeft; 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing gewezen over de publieke vor
dering deze van de uitspraak over de bur
gerlijke vordering medebrengt; 

Om die redenen, verbreekt bet bestre
den vonnis, doch enkel in zover bet aan
legger, wegens de eerste betichting ver
oordeeld heeft, en over de burgerlijke vor
dering beslist heeft; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
in de registers van de Rechtbank van eer
ste aanleg te Brugge en uat melding er 
van zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar ue 
Correctionele Rechtbank te Veurne, zete
lende in graad van beroep; laat de kos
ten ten laste van de Staat. 

26 Januari 1953. - 2•· kamer. - Voor-

(1) Verbr., 4 Februari 1952 (A1·r. Verbr., 
1952, blz. 281; Bull. en PASIC., 1952, I, 314). 

zitte·r, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
uwver, H. De Bersaques. - Gelijlclui
dende oonolusie, H. Raoul Hayoit de Ter
micom•t, eerste advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 26 Januari 1953 
MIDDELEN VAN VERBREKING. -

STRAFZAKEN. - MIDDEL EEN OVERBODIGE 
BEWEEGREDEN BESTRIJDEND. - 0NONTVANKE
LIJKHEID. 

Een overbodige beweegreden, dit is een 
beweegreden bij gebrelce waarvan de 
beslissing niettemin gereohtvaardigd 
blijft, lean ueen aanleiding geven tot 
ver b1·e king (2) . 

(DE BRUYNE, '1'. PANNIER.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 8 Maart 1952 door bet Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat de voorzieningen sa
menhangend zijn; 

I. Aangaande de voorziening van Arthur 
De Bruyne: 

Overwegende dat aanlegger afstand 
heeft gedaan van de voorziening gericht 
tegen de beslissing over de vordering van 
de lmrgerlijke partij Pannier; 

Voor bet overige : 
Over bet enig mid del: schending van de 

artikelen 418 en420 van bet Strafwetboek, 
42 en 85 van bet koninklijk besluit van 
1 Februari 1934, houdende algemeen re
glement op de verkeerspolitie, 1382 en 1383 
van bet Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
beslist « dat de grondoorzaak van de aan
rijding te vinden is in de fout gepleegd 
door De Bruyne, dat derhalve bet onlo
gisch zou zijn Burggraeve die de weg volg
de op een wijze welke met bet reglement 
overeenkomt met een deel te belasten 
van de verantwoordelijkheid voor een on
geval dat uitsluitend aan de zware tekort
koming van De Bruyne te wijten is JJ, en 
bijgevolg de. betichtingen ten la:ste van 
eiser bewez~n verklaart, en deze veroor
deelt om aan de burgerlijke partij <<Bond 
der ziekenkassen van het arrondissement 
Brugge JJ de som van 5.640 fr. 80 te beta
len, en dit om de reden, hernomen uit 
de beslissing van de eerste rechter, « dat 
nergens in het verkeersreglement geschre
ven staat dat men 's nachts zijn snel
heid naar de uitgestrektheid van zijn ge
zichtsveld moet regelen ... ; dat bij toe pas-

(2) Verbr., 14 Januari 1952 (Arr. Verbr., 
1952, biz. 235; Bull. en PAsrc., 1952, I, 262). 
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sing van het algemeen princiep dat een 
weggebruiker handelen mag alsof de an
dere weggebruikers het reglement zouden 
toepassen, hij die bij nacht rijdt, rijden 
mag alsof alleen verlichte hindernissen te 
verwachten zijn; dat de « voldoende ruim
te ll door artikel42 bedoeld en over dewel
ke de weggebruiker beschikt om zijn 
voertuig tot stilstand te brengen enkel 
begrenst wordt door de eerste verlichte 
hindernis; dat zo beklaagde De Bruyne 
zich naar de voorschriften van het ver
keersreglement gevoegd had, zijn aan
hangwagen vanaf 150 meter gemakkelijk 
door Burggraeve had lmnnen waargeno
men worden, afstand welke meer dan vol
doende was om, gelet op de snelheid ont
wikkeld door Burggraeve, aan cleze laat
ste toe te laten zijn voertuig tot stilstand 
te brengen ll; dan wanneer 1 o de bestuur
der van een voertuig zijn snelheid naar
gelang zijn zichtsveld moet beperken, 
2° in elke onderstelling, het naleven van 
_het reglement op het verkeer de wegge
bruikers niet ontslaat van <le verplichting 
de voorzorgsmaatregelen te treffen, welke 
door de omstantligheden worden opge
drongen, en het clus verkeenl is te bewe
ren, zoals door het lJestretlen arrest ge
daan wordt, (( clat een weggebruiker han
delen mag alsof cle anclere weggebruikers 
het reglement zouclen « toepassen ll en dat 
« hij clie bij nacht rijclt, rijtlen mag alsof 
alleen verlichte bintlernissen te vel'Wach
ten zijn ll : 

Overwegende clat het middel enkel ge
richt is tegen de motieven van de door 
de eerste rechter gewezen beslissing, 
welke motieven door het bestreden arrest 
overgenomen worden; 

Overwegen<le echter dat indien de rec~l
ter in hoger beroep vaststelt dat « nit de 
behandeling van de zaak v66r het hof 
gebleken is dat de eerste rechter, om ge
paste redenen die het hof overneemt, ver
dachte Arthur DeBruyne, hier aanlegger, 
hoofdens verdenking A en B... veroor
deeld heeft en verdachte Burggraeve 
hoofdens de venlenkingen A en 0 vrijge
sproken heeft ll, hij daarenboven, ver
scheidene omstandigheden aanstipt waar
uit hij afieidt dat Burggraeve geen on
voorzichtigheid heeft begaan en dat er 
geen aanleiding is tot verdeling van de 
verantwoordelijkheid; 

Overwegende derhalve dat het bestre
den arrest om eigen beweegredenen be
slist heeft dat het ongeval uitsluitend aan 
de font van aanlegger te wijten is; 

Dat het middel dat zich er toe beperkt 
zekere beweegredenen van de bestreden 
beslissing te critiseren, dan wanneer deze 
door andere beweegredenen wettelijk ge
rechtvaardigd is, van belang ontl)loot en, 
dienvolgens, niet ontvankelijk is; 

En overwegende, in zover de voorzie
ning gericht is tegen de beslissing over de 

publieke vordering, dat de substantHHe 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
uitgesproken straf overeenkomstig de 
wet is; 

II. Aangaande de voorziening van Wal
ter Pannier : 

A. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke vor
deringen : 

Overwegende dat de voorziening vau 
de burger lijke partij die tot geen deel der 
kosten veroordeelcl werd, niet ontvanke
lijk is; 

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

1° Jegens Arthur De Bruyne : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

aan aanlegger een provisionele vergoeding 
toegekend heeft en vooraleer over zijn eis 
verder uitspraak te doen, een deskundig 
onderzoek heeft bevolen, ten einde de 
door aanlegger onclergane schade nader te 
kunnen bepalen; 

Dat deze beslissing die een onderzoeks
maatregel voorschrijft, geen einde stelt 
aan het door aanlegger ingesteld geding 
en niet over een geschil nopens de be
voegdheid is gewezen; 

Overwegende derhalve dat deze beslis
sing niet v66r het eindarrest het voor
werp van een voorziening in verbreking 
uitmaken kan; 

Dat, voorbarig zijnde, de voorziening 
niet ontvankelijk is; 

2° Jegens Leon Burggraeve : 
Over het enig mi<ldel : schending van 

artikel 97 van de Gronclwet doordat de 
vrijspraak van Burggraeve onvoldoende 
gemoti veercl is : 

Overwegende dat aanlegger niet be
paalt waarom de motivering van het be
streden arrest onvoldoende zou zijn; 

Dat bij gebrek aan nauwkeurigheid het 
micldel niet ontvankelijk is; 

III. Aangaande de voorziening van 
Gustaaf De Baere : 

A. In zover de voorziening gericht is 
teg·en de beslissing over de publieke vor
dering : 

Overwegende dat de voorziening van 
de burgerlijke partij enkel private belan
gen aan het onderzoek van het hof onder
werpt; dat, gericht tegen de beslissing 
over de publieke vordering, zij alleen de 
veroordeling tot de kosten betreft; dat te 
clien opzichte, aanlegger geen bijzonder 
middel inroept tot staving van zijn voor
ziening en dat het hof er van ambtswege 
geen opwerpt; 

Dat d~ voorziening dus niet ontvanke
lijk is; 
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B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering; 

Over het enig middel: schending van de 
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek, 
42 en 85 van het koninklijk besluit van 
1 Februari 1934 inhoudende het algemeen 
reglement op de verkeerspolitie, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
.arrest verweerder Burggraeve vrijspreekt, 
en bijgevolg, de beslissing van de eerste 
rechter bevestigt, die zich niet onbe
voegd had verklaard om kennis te nemen 
van de burgerlijke vordering ingesteld 
door eiser tegen verweerder Burggraeve, 
en dit om de reden, overgenomen uit de 
beslissing van de eerste rechter, << dat ner
gens in bet verkeersreglement geschreven 
staat dat men 's nachts zijn snelheid 
naar de uitgestrektheid van zijn gezichts
veld moet regelen ... , dat bij toepassing 
van bet algemeen princiep dat een wegge
bruiker handelen mag alsof de andere 
weggebruikers bet reglement zouden toe
passen, hij die bij nacht rijdt, rijden mag 
alsof alleen verlichte hindernissen te ver
wachten zijn; dat de door arti]l:el 42 
bedoelde « voldoende ruimte >> waarover 
de weggebruiker beschikt om zijn voer
tuig tot stilstand te brengen enkel door 
de eerste verlichte hindernis begrensd 
wordt; dat, zo beklaagde De Bruyne 
zich naar de voorschriften van bet ver
keersreglement gevoegd had, zijn aan
hangwagen gemakkelijk vanaf 150 meter 
door Burggraeve had kunnen waargeno
men worden, afstand welke meer dan vol
doende was om - gelet op de door Burg
graeve ontwikkelde snelheid - aan deze 
laatste toe te laten zijn voertuig tot stil
stand te brengen », dan wanneer 1° de be
stuurder van een voertuig zijn snelheid 
naargelang zijn gezichtsveld moet beper
ken; 2° in elke veronderstelling, het na
komen van het reglement op de verkeers
politie de weggebruikers er niet van ont
slaat de door de omstandigheden vereiste 
voorzorgsmaatregelen te nemen, en dat 
het dus verkeerd is te beweren, zoals het 
bestreden arrest doet, « dat een wegge
bruiker handelen mag alsof de andere 
weggebruikers het reglement zouden toe
passen >> en dat « hij die bij nacht rijdt, 
rijden mag alsof alleen verli.chte hinder
nissen te verwachten zijn » : 

Overwegende dat het middel enkel ge
richt is tegen de motieven van de door 
de eerste rechter gewezen beslissing, wel
ke motieven door het bestreden arrest 
werden overgenolllen; 

Overwegende echter dat, zoals blijkt 
uit het antwoord op het eensluidend door 
de eerste aanlegger tot staving· van zijn 
voorziening ingeroepen llliddel bet bestre
den arrest, om eigen beweegredenen, heeft 
beslist dat het ongeval uitsluitend aan de 

font van deze eerste aanlegger te wijten 
is; 

Dat bet middel dat zich er toe beperkt 
zekere beweegredenen van de bestreden 
beslissing te critiseren, dan wanneer deze 
door andere beweegt'edenen wettelijk ge
rechtvaardigd is, van belang ontbloot en, 
dienvolgens, niet ontvankelijk is; 

Olll die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening van aanlegger De ' 
Bruyne tegen Pannier; voor het overige, 
voegt de voorzieningen salllen en ver
werpt ze; veroordeelt De Bruyne, Pan
nier en De Baere ieder tot een derde der 
kosten; veroordeelt bovendien Pannier 
tot een vergoeding van 150 frank jegens 
ieder der verweerders De Bruyne en 
Burggraeve, alsook De Baere tot dezelfde 
vergoeding jegens Burggraeve. 

26 Januari 1953. - 26 kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggever, H. van Beirs. - Gelijlchtidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Van Ryn en Van Leynseele. 

2" KAMER. - 26 Januari 1953 

1° VERAN'l'WOORDELI.JKHEID (BUI
TEN OVEREillNKOMST. - SLACH'l'OF
FER ENER ONVRIJWILLIGE DODING. - EJIS VAN 
DE KINDEREN VAN HE'l' SLACHTOFFER TOT 
SCHADELOOSS'l'ELLING WEGENS ZEDELIJKE 
SCHADE. - EJIS VERWORPEN OP GROND VAN 
DE ENKELE REDEN DA'l' ER '!'HANS GEEN ZEDE
LIJKE SCHADE BESTAA'l'. - BESLISSING MET 
DUBBELZINNIGHEII) BEHEP'l'. 

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST). - STRAFZA
KEN. - BURGERLIJKE VORDERING. - RA
MING ((EX AEQUO ET BONO )) VAN DE SCHADE. 
- GEBREK AAN BEWEEGREDEN TOT VERWER
PING VAN ENE DOOR EEN DER PAR'l'I.JEN VOOR
GESTELDE BEREKENINOSWI,JZE. - 0NWE'f'l'IOE 
BESLISSING. 

1 o Rechtvaardigt de verwerp·ing niet van 
eis tot scha(leloossteUing gegrond op de 
zedelijlce schade ondergaan door de 7cin
de1·en van het slachtojfer ener onm·ij
willige doding en ingesteld tegen de da
de!· van het misdrijf, het arrest waar
do01· 1titsluitend wordt vastgesteld dat 
thans, u.it oorzaalv van de je1tgdige ou
derdom dezer lcinderen er geen zedelijke 
schade bestaat, de rechters ald1ts onze
Tver latend of zij hebben willen beslis
sen hetzij dat geen enlcel bewijs van 
een zelcere zelfs toekomstige zedelijke 
schade was geleverd, hetzij dat de toe
lcomstige schade tha.ns niet berelcenbaar 
was,. ofwel of zij hebben gem.eend dat 
een toelcomstige zedelijlce schade hoege-
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naamd geen aanleiding tot schadeloos
stellinfl geven leon (1). 

2° W anneer een der partijen hem een be
paalde wijze van berelcening ener 
schade voorgesteld heett, ve1·mag de 
rechter de schade niet ex aequo et bono 
te ramen zonder de reclen te geven van 
de vcrwerping van de door de partij 
voo,·geste/,de berelceningswijze (2). 

(VOS, T. REENAERS.) 

ARRES"l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 Juli 1952 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de pu
blieke vordering : 

Overwegende dat de voorziening inge
steld door de burgerlijke partij enkel pri
vate belangen aan het hof voorlegt; dat, 
tegen de beslissing over de publieke vor
dering gericht, zij slechts ontvankelijk is 
in de mate waarin zij deze beslissing be
strijtlt in cle mate waarin zij deze burger
lijke partij tot de kosten van de publieke 
vordering veroorcleelt; 

Overwegende dat geen veroordeling tot 
de kosten van de publieke vordering te
gen aanlegster uitgesproken werd; 

Dat de voorziening dus niet ontvanke
lijk is; 

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

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet en van de ar
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, doorclat het bestreden arrest 
geweigerd heeft aan de minderjarige kin
deren van het slachtoffer, Christiaan en 
Arlette Funken, enige vergoeding toe te 
kennen wegens zedelijke schade voort
spruitende uit het verlies van hun vader, 
om reden clat, wegens hun jeugdige ouder
dom, zij van tlat verlies niet bewust kon
den zijn en er thans geen zeclelijke ·scha
de in 'hunnen hoofcle bestoncl, dan wan
neer gezegde kinderen, op grond van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek gerechtig·d waren vergoeding te 
bekomen niet alleen wegens thans be
staancle maar ook wegens toekomstige, 
doch nu reeds met zekerheid voorzien-

(1) Over de gevallen waarin een toekomstige 
schade aanleiding geven kan tot schadeloos
stelling, zie DE PAGE, Complement, t. II, 
n' 1020; MAZEAUD, Responsabilite civile, t. I, 
n' 216; SAVATIER, 1'raite de 1·esponsabilite ci
vile, t. II, n' 523; verbr., 17 Mei 1943 (An·. 
Verb?-., 1943, blz. 109; Bull. en PAsiC., 1943, I, 
178) en 12 Januari 1950 (A1'1'. Verb1·c, 1950, 
blz. 290; Bull. en PASIC., 1950, I, 311); zie ook 

bare schade, wanneer in het bestreden ar
r~st geen enkele beschouwing of vaststel
hng voorkomt betreffende het al dan niet 
bestaan of het al clan niet zeker zijn van 
~i.e toekomstige schade, wanneer clerge
hJke onvoldoende motivering een scherr
ding uitmaakt van artikel 97 van de 
Grondwet: 
. Overwegende dat om cle door aanlegstm~ 
m hare hoedanigheicl van wettelijke voog
des van haar minderjarige kincleren inge
stelde vordering, in zover zij tot de ver
goeding van de door deze laatsten onder
gane zedelijke schade strekt, van de hand 
te wijzen, het bestreden arrest zich er 
toe beperkt te verklaren clat « er thans 
geen zedelijke schacle in hun hoofde be
staat ll daar, wegens hun jeugclige oucler
dom, zij « van het verlies van hun vader· 
niet bewust konden zijn Jl; 

Overwegende dat die bewoordingen niet 
toelaten te onderscheiden of het hof van 
beroep heeft willen beslissen, hetzij dat 
de kincleren van het slachtoffer wegens. 
het verlies van hun vader zelfs in de toe
k_~mst geen schacle zullen ondergaan, het
zrJ clat de toekomstige schade als onze
ker voorkomt, hetzij dat zij thans voor 
geen schatting vatbaar is, ofwel of het 
van oorcleel is geweest clat een toekom
stige schade in geen enkel geval door de
rechter in aanmerking kan genomen wor
clell' 
D~t clie dubbelzinnigheicl met een ge

brek aan motivering gelijk staat; 
Dat derhalve het bestreden arrest het 

in het micldel bedoelcl artikel 97 van 
cle Grondwet geschonden heeft; 

Over het tweede micldel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
hestreden arrest beslist heeft clat de door 
eiseres geleclen materii~le schade oor
cleelkunclig door de eerste rechter car 
aeqno et bono ov grond van een gemicl
cleld hasisloon van 185.000 frank geraamd 
is geworclen, zonder te antwoorden op 
de door eiseres v66r het hof van beroep 
genomen besluiten, waatin deze liet 
gelden : dat het vaststaat dat de afiijvige 
in zijn hoeclanigheid van diensthoofd eeu 
loon van 140.000 frank per jaar genoot en_ 
recht had op jaarlijkse verhogingen die 
zijn loon na 5 jaren op 210.000 frank zou
den gebracht hebben; dat hij daarenbo
ven als commissaris in de naamloze ven
nootschap 1Pimobel een som van 7.500 fr. 

MAZEAUD, nota onder verbr. Fr., 1 Juni 1932 
(Si1·ey, 19~3, .1, 49). 

(2) Verbr., 5 December 1949 (Bull. en PASIC., 
1950, I, 216); 15 Mei 1950 (Arr. Ve1·b1·., 1950, 
blz. 584; Bull. en PASIC., 1950, I, 652) en 
nota 2; 16 Mei 1952 (A1'1'. Ve1·br., 1952, 

'blz. 517; B1tll. en PAsiC., 1952, I, 596) en 5 Ja-
nuari 1953 (Ar1·. Verbr., 1953, blz. 264; Bull. 
en PASIC., 1953, I, 297), 
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per jaar verdiemle, en dat het dan ook 
onbegrijpelijk is dat de eerste rechter 
heeft kunnen zeggen dat de overledene 
zeker "in de toekomst een inkomen van 
gemiddeld 185.000 frank zou kunnen heb
ben, wanneer het bewezen is dat door het 
enkel verloop van jaren hij, zonder van 
ambt te veranderen, in zijn hoedanig
heid van diensthoofd 210.000 frank 
en in zijn hoedanigheid van commissaris 
7.500 frank moest genieten, wanneer der
gelijk gebrek aan antwoord op de beslui
ten van eiseres gelijk 'staat met eE\n ge
brek aan de door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering : 

Overwegende dat, om de door aanleg
ster ondergane materiele schade te bepa
len, het bestreden arrest zich er toe be
perkt vast te stellen dat « de schade van 
de burgerlijke partij oordeelkundig door 
de eerste rechter em aeq1w et bono ge
raamd is geworden op grand van een ge
middeld basisloon van 185.000 frank >> 

zonder antwoord te verstrekken op de in 
de besluiten van aanlegster v66r de rech
ter in hager beroep geopperde bezwaren 
tegen de berekening van dit vermoedelijk 
jaarlijkse basisloon, en zonder de reden 
op te geven waarom het de door aanleg
ster voorgestelde basiscijfers voor de be
rekening van dit loon verwerpt; 

Dat het bestreden arrest aldus de in 
het middel vermelde grondwettelijke be
paling geschonden heeft; 

Om die redenen, en zonder op het derde 
middel acht te slaan, daar het van belang 
ontbloot is verbreekt het bestreden ar
rest maar 'enkel in zover het uitspraak 
heeft gedaan over de eis tot schadeloos
stelling van aanlegster, wat de door haar 
ten gevolge van de onvrijwillige doding 
van Raymond Funken geleden materHc;le 
schade, en de door haar kinderen geleden 
zedelijke schade betreft; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt dat 
onderhavig arrest in de registers van het 
Hof van beroep te Luik .zal worclen over
geschreven en dat er melding van zal 
gemaakt worden op de kant van de ge
deeltelijk' vernietigde beslissing; veroor
deelt verweerder tot de kosten, met voor
behoud van de kosten van betekening van 
de voorziening aan het openbaar minis
terie, welke ten laste van aanlegster zul
len blijven, verwijst de zaak alzo beperkt 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

26 Januari 1953. - 26 kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver-

(1) Verbr., 7 Juli 194,1 (Bull. en PAsic., 1941, 
I, 282) en nota 1, blz. 283. . 

Over de vraag of de bevel en van de raad. · 
kamer waarbij geweigerd wordt een interne
ring te bevelen, vatbaaJ: zijn voor hoger be-

VERBR., 1953. - 23 

slaggever, H. van Beirs. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Struye. 

2< KAMER. - 26 Januari 1953 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
TERMEN. - STRAFZAKEN. - BEVEL VAN DE 
RAADKAMER W AARBIJ GEWEIGERD WORDT DE 
INTERNE RING 'l'E GELASTEN EN W AARBIJ DE 
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHT
BANK BEVOLEN WORD'l'. - HOGER BEROEP 
VAN DE BEKLAAGDE. - ARREST VAN DE KA
MER. VAN INBESCHULDIGINGS'l'ELLING WAARBIJ 
DIT HOGER BEROEP VOOR HE'f GEHEEL ONONT
VANKELIJK VERKLAAHD WORD'l'. - VOORZIE
NING INGESTELD VOOR DE UI'l'EINDELIJKE BE
SLISSING VAN DE WIJZENDE RECH'l'SMACHT, 
- 0NONTVANKELIJKHEID. 

Is v66r de ttiteindelijke besliss·ing van de 
wijzende rechtsmach t niet ontvanlce
lijlc de voorziening van de belclaagde 
tegen en arrest van de lcamer van in
beschuldigingstelling waarbij het hager 
bemep van de belclaagde tegen een be
vel van lle raadkamer, hetwellc zi,in in
ternering wei,qert te gelasten en hem 
naar lle co·tTectionele rechtbanlc ver
wijst, ·voor het {/eheel onontvanlceU:ik 
·ve1·Jclaa·rd worllt (1). 

(VERSCHUEREN.) 

Al~RES'l'. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 December 1952 door de ka
mer van inbeschuldigingstelling van het 
Hof van beroep te Brnssel gewezen; 

Overwegende dat v66r de raadkamer, 
- welke uitspraak moest doen over de 
vordering van het openbaar ministerie 
tot verwijzing van eiseres naar de correc
tionele rechtbank wegens gecorrectionna
liseercle miscladen, - eiseres verzocht 
heeft dat, bij toepassing van artikel 7 
van de wet van 9 April 1930 tot bescher
ming der maatschappij tegen de abnorma
len en de gewoonte-misdadigers, haar in
ternering zou worden gelast in een van de 
door de regering daartoe bestemde en in
gerichte bijzondere gestichten; 

Dat, oordelende dat, gezien de bijzon
dere omstandigheden van de zaak, in het 
belang van de meest doelmatige en ge-

roep v66r de kamer van inbeschuldigingstel
ling, zie verbr., 28 April 1947 (Arr. Verbr., 
1947, biz. 138; Bull. en PAsrc., 1947! I, 179) 
<Jll artikel 8 van de wet van 9 Aprrl 1930. 
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zonde rechtsbedeling, het nuttiger was het 
geval van eiseres, samen met datgene van 
baar medeverdachten, door de rechtbank 
ter terechtzitting te laten behandelen, 
de raadkamer eiseres naar de rechtbank 
verwezen heeft; 

Dat het bestreden arrest het door eise
res tegen die beschikking ingesteld hoger 
beroep als onontvankelijk heeft afgewe
zen om reden dat aan die beschikking 
geen ander karakter dan datgene van een 
regeling van de rechtspleging kan worden 
toegekend; -

Overwegende dat zodoende, - ongeacht 
of dergelijke interpretatie van de beroe
pen beschikking al dan niet client te wor
den bijgetreden en of, derhalve, de beslis: 
sing van onontvankelijkheid van het bo
ger beroep ertegen gerechtvaardigd is, -
het arrest geen einde stelt aan de vervol
ging en niet op de onbevoegdheid van een 
onderzoeksgerecht is gesteund; 

Overwegende dat eiseres, wel is waar, 
v66r de kamer van inbeschuldigingstel
ling heeft staande gehouden dat de beroe
pen beschikking moest worden geinterpre
teerd als houdende verwerping van haar 
verzoek om internering, zodat, in zover 
zij tegen die beslissing van verwerping 
was gericht, haar hoger beroep ontvanke
lijk was; 

Maar dat eiseres aldus geen geschil om
trent de bevoegdheid van een onderzoeks
gerecht heeft doen ontstaan, doch zicb 
ertoe beperkt heeft de draagwijdte en de 
gevolgen van haar hoger beroep ter 
sprake te brengen; 

Dat, zelfs in de onderstelling dat de in
terpretatie van eiseres juist weze, bet 
baar dan nog steeds vrij stond baar ver
zoek om internering v66r de rechter over 
de groncl te bernieuwen; 

Overwegencle dat nit het bovenstaande 
volgt dat, zoals bij artikel 416 van het 
Wetboek van strafvorclering bepaald 
worclt, de eis tot verbreking tegen bet ar
rest slechts na bet eindarrest is toegela
ten; 

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

26 Januari 1953. - 26 kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Belpaire. - GeUjlcluidende 
concl~tsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

(1) Verbr., 27 October 1930 (Bull. en PAsrc., 
1930, I, 342, 3'); 18 Mei 1931 (ibid., 1931, l. 
170). 

Alhoewel de beweerde nietigheid in eersten 
.aanleg begaan werd en v66r de rechter in' 
hoger beroep niet opgeworpen werd, is het , 

2e KAMER. - 26 Januari 1953 

REOHTBANKEN.- STRAFZAKEN.- Oon
nEc-rroNELE RECHTBANK EN POLI'l'IERECH"l'
BANK - AANZEGGING DER GETUIGEN DOOR 
HE'J' OPENBAAR MINISTERIE. - WORD'l' NIET 
VEREIST. 

Door geen enkele wetsbepaling wordt, in 
oor1'ectionele of poUUezalcen aan het 
openbaar ministerie opgelegd aan de 
verclaohte cle Uj st elm· get~tigen te bete
lcenen die het zioh voorsteU door ~le 
t·eohtbanlc te cloen onclerhoren (1). 

(STAS.) 

ARHEST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 Decem!Jer 1952 in hoger be
roep gewezen door de Oorrectionele Recht
bank te Hasselt; 

Over het enig middel : schending van 
artikel153 van het Wetboek van strafvor
dering en van artikel 97 van de Grond
wet, doordat de getuige Olaeskens ter te
rechtzitting van 30 October 1952 van de 
politierechtbank onderboord werd, dan 
wanneer deze getuige niet in de aan aan
legger betekende dagvaarding is aange
duid geweest en het zittingsblad op straf
fe van nietigheid diende te vermelden dat 
aanlegger in het onderhoor van deze ge
tuige toestemde : 

Overwegende dat geen enkele wetsbe
paling, in correctionele of politiezake, aan 
bet openbaar ministerie de verplichting 
oplegt aan de beklaagde de lijst der ge
tuigen te betekenen die het zicb- voorstelt 
door de recbtbank te doen onderhoren; 

Overwegende, bovendien, dat uit de 
stukken van de procedure niet blijkt dat 
aanlegger zich zou verzet hebben tegen 
bet verhoor van getuige Olaeskens, op 
wiens verhoor de bestreden beslissing 
gegrond is; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

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

26 Januari 1953. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver-

middel niet onontvankelijk verklaard ge
weest, omdat, zoals door het arrest wordt 
vastgesteld, de beslissing -van de rechter in 
boger beroep op de verklaring van een aan de 
verdachte niet aangezegde · getuige gegrond. 
was. 
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slagge•ver, H. de Clippele. - Gelijklui
dende conclusie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Hanuset, van de balie van 
Hasselt. 

2e KAMER. - 26 Januari 1953 

1° VOORZIENING IN VEJRBREJKING. 
- TERMIJN. - BESLlSSING VAN DE GE
MENGDE RAAD VAN BEROEP VAN DE 0RDE DER 
GENEESHEREN. - TERMIJN VAN DRIE VOLLE 
MAANDEN. 

2° GEJNEJEJSKUNDEJ. - 0RDE DER GENEES
HEREN. - AANVRAAG OM INSCHRIJVING OP 
m' LIJS'l'. - VERBOD VAN UI'l'OEFENING DER 
GENEESKUNDE GEDURENDE, HE'l' ONDERZOEK 
DER AANVRAAG. - VERBOD DA'l' GEEN 'l'UCHT
MAA'l'REGEL UI'l'MAAK'l'. 

3° GENEJEJSKUNDEJ. - 0RDE DER GENEES
HEBEN. - WE'l' VAN 25 JULI 1938, AR'l'l
KEL 5. - STRAFMAA'l'REGEL WELKE NIE'l' OP 
REDENEN VAN POLI'l'IEKEN AARD VERMAG 'J'E 
WORDEN GEGHOND. - BE'l'EKENIS DEZER BE
WOORDINGEN. 

·i0 VERBRJDKING. - VEROORDELING 'l'O'l' 
VERGOEDING. - VOOBZIENING 'l'EGEN ENE BE
SLISSING VAN DE GEMEl\'GDE RAAD VAN BEROEP 
VAN DE 0HDE DEB GENEESHEREN. - VER
WERPING. - GEEN VEROORDELING TOT VER
GOEDING. 

1 o De tenwijn waa'l'in iemand die ·versche
nen is voor· de gemengde raad van be
roep van de Orde der geneesher·en, zich 
tegen de ·uite·indelijlce beslissing van 
rleze rnad ·voorz·ien ·mnrt, ·is de terntijn 
·van dr·ie valle maanden bepaald door 
!le wet van 25 li'ebn~ar·i 1925 betrefjende 
!le voorzieningen in burgerlijlce zalcen, 
en niet de tennijn van vijftien ·valle 
dngen bepnald in t~tchtzaken door· het 
lconinlclijk besl1~it n" 261 vnn 24 JJi[am·t 
1936. (Wet van 25 Juli 1938, art. 11, 
lid 4; wet van 25 Februari 1925, art. 1). 

2° Is geen tuchtmaat·regel het ver·bod aan 
een dolcter 1-n genees-, heel- en ·verlos
lc~tnde gellttr·ende het onderzoelc zijner 
annvr·aag om inschr·i:iving op de li,ist, 
de geneeslcmtde uit te oefenen (1). (Wet 
van 25 Juli 1938, art. 2.) 

3° Is n·iet gegronfl op een r·eflen van poli
tielcen aard, nanr· fle z·in van artikel 5 
ran de wet van 15 Jnli 1938 tot op1'ich
ting vnn een Orde fler geneesheren, een 
tnchtmaatregel gegr·ond op ene veroor·
fleling wegens inbrettk op de str·atwet, 
al 'Wltre deze ·inbreuJc een politielc mis
flt'ijf (2). ' 

4° De in geval Vltn venver'Ping ener voor
ziening ·in bm·gerlijke zaken bepaalde 

(1) Verbr., 29 Januari 1951 (A,~·. Verb1·., 
1951, biz. 295; Hull. en PASIC., 1951, I, 350). 

ve·rgoefling wordt niet toegekend in ge
val vnn ver·werping ener voorziening te
rten ene beslissin[l van de gemengde 
macl van bwroep van de Orde fler· ge
neesheren. 

(MIESSE, 'l'. ORDE DER GENEESHEREN.) 

ARRES'l'. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 27 Mei 1952 gewezen door 
de gemengde raad van beroep van de 
Orde der geneesheren; 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid door de verweerder ingeroepen; 

Overwegende dat de wet van 25 Juli 
1938 tot oprichting van een Orde der ge
neesheren, bij artikel .11 voorziet dat de 
rechtspleging om zich in verbreking te 
voorzien tegen de definitieve beslissingen 
van de gemengde raad van beroep, zowel 
wat betreft de vorm als de termijnen, 
door de in burgerlijke zaken gevolgde 
regelen beheerst wordt; 

Dat, bij gebrek aan om het even welke 
verwijzing ook naar de rechtspleging in 
tuchtzaken of naar het koninklijk besluit 
nr 261 van 24 Mei 1936, de termijn om zich 
in verbreking te voorzien tegen de door 
de gemengde raad van beroep uitgespro
ken definitieve beslissingen, die is welke 
bepaalcl worclt bij artikel 1 van de wet 
van 25 Februari 1925 betreffende de rechts
pleging in cassatie in burgerlijke zaken, 
te weten clrie volle maanclen te rekenen 
van de clag waarop de beslissing waarte
gen worclt opgekomen aan de persoon of 
te zijnen woonplaats betekencl wercl; 

Overwegende dat cle voorziening, op 
3 September 1952 ingestelcl tegen de be
slissing van de gemengcle raacl van be
roep, welke aan aanlegger op 4 Juni 1952 
betekencl werd, te gepasten tijd ingesteld 
wercl; 

Dat de grand van niet-ontvankelijkheid 
naar recht faalt; 

Over het eerste micldel : schencling van 
artikel 13 van de wet van 25 Juli 1938, 
tot inrichting van een Orde cler genees
heren, naar lui<l van hetwelk de schor
sing van het 1'echt de geneeskunst uit 
te oefenen een termijn van twee jaar niet 
overschrijclen mag, doorclat gezegcle be
slissing tegen aanlegger, ten titel van 
sanctie, de schorsing uitspreekt van 
het recht geclurencle twee jaar de ge
neeskunde uit te oefenen, hetzij het cloor 
de wet voorzien maximum, clan wan
neer clezelfcle beslissing in haar motie
ven aan cle brief herinnert van 2 Maart 
1951 van de secretaris van de raad van 
cle Orcle cler geneesheren van de provin-

(2) Verbr., 4 Fe])ruari 1952 (Arr. Verb1·., 
1952, )Jlz. 277; Bull. en PASIC., 1952, I, 310). 
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cie Luik, waarbij deze laatste aan aan
legger wat hierna volgt meldt : cc Het is 
wel verstaan dat het uitoefenen van de 
geneeskunde U verboden wordt, zolang de 
raad uwe inschrijving op zijn lijst niet 
zal gedaan hebben, en dat de raad deze 
beslissing niet zal kunnen nemen zonder 
inzage van de stnkken welke hij U 
vraagt en zonder nw toestand onderzocht 
te hebben )) : 

Overwegende, enerzijds, dat nit geen 
enkel aan de voorziening gehecht stnk, 
blijkt dat, aanlegger in 19;)1 zijn inschrij
ving op de lijst der Orde gevraagd heb
bende, het verbod om de geneeskunst nit 
te oefenen hem zon opgelegd geweest zijn 
na de dag waarop de provinciale raad van 
de Orde, beslissende over gezegde aan
vraag, deze ingewilligd heeft; 

Overwegende, anderzijds, dat het ver
bod, aan een doctor in de genees-, heel
en verlosknnde, tijdens het onderzoek zij
ner aanvraag om inschrijving op de lijst 
der Orde, de geneeskunst uit te oefenen 
geen tuchtmaatregel uitmaakt; dat dit 
verbod slechts de toepassing uitmaakt 
van alinea 2 van artikel 2 van de wet van 
25 .Juli 1938; 

Dat het milldel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 9 van het koninklijk beslnit van 
23 Mei 1939 genomen ter nitvoering van 
artikel 24 van de wet van 25 Jnli 1938, 
en schending van artikel 2 van de wet van 
25 .Juli 1938, bijzonder van alinea's 2 en 
3, doordat de raad van de Orde der ge
neesheren, pas op 30 Juni 1951 beslist 
heeft over- de aanvraag om inschrijving 
van aanlegger in verbreking waarvan 
gezegde raad op 24 Februari 1951 kennis 
had genomen (brief van 2 Maart), dan 
wanneer, overeenkomstig de in het mid
del vermelde wettelijke bepalingen, de 
provinciale raad van de Orde binnen de 
:maximale termijn van vijftien dagen over 
de aanvragen om inschrijving op de lijst 
beslissen moet; 

Overwegende dat het middel de beslis
sing bestrij dt, waarbij de provinciale 
raad van de Orde der geneesheren over 
aanleggers aanvraag om inschrijving op 
de lijst beslist heeft; 

Dat, daar het de door de voorziening 
bestreden beslissing niet betreft, het mid
del niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel : schending van 
artikel 5 van de wet van 25 .Juli 1938, 
doordat de bestreden beslissing, in haar 
motivering van de getroffene sanctie, de 
veroordeling van aanlegger in verbreking 
.door het militair gerecht op grond van 
de artikelen 113, 117 en 118bis van het 
Strafwetboek inroept, dan wanneer arti
kel 5 van de wet van 25 Jnli 1938 be
paalt dat geen strafmaatregel op redenen 
van politieke aard mag gegrond worden : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing geen redenen van politieke aard zo
als de politieke mening van aanlegger in
roept, doch de tegen hem door het mili
tair gerechtshof wegens inbreuken op de 
artikelen 113, 117 en 118bis van het 
Strafwetboek uitgesproken veroordeling; 

Overwegende dat een beslissing ge
steund op een veroordeling uitgesproken 
wegens misdrijf tegen de Strafwet, ware 
dit misdrijf zelfs een politieke misdaad, 
geen beslissing uitmaakt welke steunt op 
een reden van politieke aard naar de zin 
van artikel 5 van de wet van 25 .Juli 
1938; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Overwegenlle dat aanleggers veroorde

ling tot de vergoeding van 150 frank, door 
verweerder aangevraagd, steun vindt in 
geen enkel der beschikkingen van de wet 
van 25 Juli 1938 en niet behoort tot 
de regelen van de rechtspleging in bur
gerlijke zaken, welke die wet tot de voor
zieningen tegen de beslissingen van de 
gemengde raad van beroep uitbreidt; 

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

26 Januari 1953. - 2° kamer. - Voo1'
zitter, H. Wouters, voorzittei;. - Ve·r
slaggever, H. van Beirs. - Gelijklwi
clencle oonslnsie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. 
PleUe1·s, HH. de Harven en Van Ryn. 

2c KAMER. - 26 Januari 1953 

1° MILITIE. - AANVRAAG OM YHIJLATING 
VAN· DIENST. - BIJZONDERE O~iSTANDIGHE
DEN. - ZAAK DOOR DE MILI'l'IERAAD NAAR DE 
IIOGE MILI'l'IERAAD VEmVEZEN. - BESLISSING 
VAN DE HOGE MILITIERAAD VAS'l'STELLEN!JE 
DA'l' GEEN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN BE
S'l'AAN. - GEkfOTI\'EERDE BESLISSING. 

2° MILITIE. - AANVRAAn OM VRI.JLATING 
VAN DIENST. - VERWERPING DOOR DE HOGE 
MILITIERAAD. - GEGHOND OP DE REDEN DA'l' 
DE MILICIEN DE KOS'l'WINNER ZIJNER MOEDEH 
NIE'l' IS. - BESLISSING WAARUIT NIE'l' BLIJK'l' 
DA'l' AL DE DOOR DE MOEDEH AAN HE'l' BEHEER 
DER BELAS'l'INGEN AANGEGEVEN INKOMSTEN DIE
NEN 'l'E 'VORDEN IN ACH'r GENOMEN. 

1° Wanneer cle rnilitie·raacl, op grand van 
het bestaan van bijzonclere omstanclig
heclen ten voorclele van het inwilligen 
ener aanvraag om m·ijlating van clienst, 
alhoewel cle floor artikel 10, para
graaf 2, 1°, van cle wet van 15 .Juni 
1951 venn'elcle voorwaarclen niet ver
vu.ld zijn, 'bij toepassing van arti7cel 29, 
pa1·ag1·aa! 4, clerzelfcle wet, cle zaa7c 
nctm· cle hoge milit-leraad heett verwe
zen, motiveert cle hoge militieraad zijne 
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IJCslissing wanneer hi.j in strijd met de 
beoordelin,q va.n de mUitieraad vaststelt 
dat dergelijke 'l:Oorwaarden niet voor
handen zijn (11 

2° De beslissing waarb'i:i de hoge militie
r·aad een wegens zedelijke oorzaak in
ged·iende- aanvraag orn vrijla,ting t'an 
dienst verwerpt om de reden dat de rni
licien de kostwinner zijne·r rnoeder· niet 
is, beslist danrdoo·r niet dat, tot beoO'I·
rleling nLn rle rJeumndheid vnn de aan
vr-nng, de doo·r de nweder· awn het be
heer der belnsti.nycn nnngegeven inkorn
sten in hnn ueheel cl-ienen ·in acht te 
wor·dcn uenornen (2). 

(llERNARD.) 

ARREST. 

III<:'~' HOl<_,; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 12 Septemller 1953 door de 
hoge militieraad gewezen; 

01·er het eerste middel : schending van 
artikel 38, paragraaf 4, van de wet van 
15 .J uni 1951 betreffende de dienstplicht, 
doordat de militieraad aanleggers zaak 
naar de hoge militieraad verwezen heb
hemle overeenkomstig artikel 29, vara
graaf 4 van gezegde wet, de bestreden be
slissing de aanvraag om vrijlating van 
dieust op morele grond ingediend bij toe
passing nm artikel 12, 4°, afwijst, zon
der alle en elk van de door de militie
raad aangehaalde speciale omstandighe
den te lleantwoorden die voor de inwil
liging 1•an de aanvraag pleiten en welke 
de redenen nitmaken, waarom hij de 
zaak naar de hoge militieraad heeft ver
wezen: 

Overwegende dat, na vermelding van de 
beslissing van de militieraad, welke de 
zaak naar de hoge militieraad verwees, 
deze vaststelt dat er geen speciale om
standigheden bestaan die voor de inwil
liging van de aanvraag pleiten; 

Dat, door de omstandigheden aangeno
men door de militieraad niet bewezen te 
verklaren, de hoge militieraad zijn beslis
sing met redenen heeft omkleed; 

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

van artikel 10 van de wet van 15 Juni 
1951 betreffende de dienstplicht, doordat 
de bestreden beslissing de door de moe
der van aanlegger aan het beheer der be
lastingen aangegeven inkomsten impli
ciet beschouwt als zijnde de opllrengst van 
de eigen bedrijvigheid van de moeder, dan 
wanneer, door eigen inkomsten die daar
in bedoeld worden, gezegd artikel 10 deze 

(1) Verbr., 8 December 1952 (Ar-,·. Yerbr., 
1953, biz. 210; Bull. en PASic., 1953, I, 236). 

(2) Verbr., 5 November 1951 (Bull. en PAsic., 

niet begrijpt welke de zekere opbrengst 
zijn van de activiteit van .de aanvrager 
om vrijlating van dienstplicht, welke ook 
de persoon zij die de aangifte daarvan 
doet, en dan wanneer, in zake, het vast
staat, zoals de militieraad het in de mo
tieven zijner beslissing verklaart, dat de 
oproep van aanlegger onder de wapens, 
zo nit hoofde van de onbekwaamheid in 
die aard van bedrijvigheid als wegens de 
leeftijd van de persoon wier kostwinner 
hij is, de inkomsten van clie persoon tot 
niets zou brengen : 

Overwegende dat de beslissing, afgezien 
van het motief vermeld in het op het eer
ste middel gegeven antwoord, zich er toe 
lleperkt te verklaren dat de voorwaarden 
voorzien bij artikel 10. paragraaf 2, 1o, 
van de wet van 15 .Juni 1951 niet vervuld 
zijn; 

Dat dientengevolge, ·nit de bewoordin
gen van de llestreden lleslissing niet 
blijkt dat cleze al de door de moeder van 
aanleggc"r aan bet beheer der belastiugen 
aangegeven inkomsten zou aangezien heb
ben als zijnde cloor haar eigen activiteit 
verluegen inkomsten, noch dat nl de aan
gegeven inkomsten dienden in aanmer
king genomen te worden ten eimle na te 
gaan of aanlegger de kostwinner van zijn 
gezin was; 

Dat het micldel in feite niet opgaat; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning. 

26 Januari 1953. - 2" kamer. - Yoor
zitter, H. Wouters, Yoorzitter. - Ye·r
slaggever·, H. Belpaire. - Gelijlcl1t.idende 
conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-g~neraal. 

2e KAMER. - 26 Januari 1953 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
MILI'l'IE. - AANVRAAG '1'01' HERZIENING VAN 
HE'l' DOSSIER. - Is GEEN VOORZIENING. 

Is geen voo-rziening in verb1·eT•ing, het 
ven:oelv waarbij een milicien die het 
voor·we·rp ene·r besUssing van (le hoge 
miUti.erand is rJeWeest, een nicuw onrJe-r
zoeZc vnn Z'ijn dossier aanvranr1t (3). 

(HOS'fE.) 

ARHES1'. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 5 November 1952 door de 
hoge militieraad gewezen; 

1952, I, 108); 5 Januari 1953 (ArT. Ver·br., 
1953, blz. 274; B·ull. en PASIC., 1953, I, 307). 

(3) Verbr., 2 September 1952 (Bull. en 
PASIC., 1952, I, 773). 
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Overwegende dat aanlegger, wiens aan
vraag om uitstel, gesteund op leerbelang, 
door de bestreden beslissing afgewezen 
werd, aan de heer Minister van binnen
landse zaken en aan de hoge militieraad 
vraagt zijn_ dossier te herzien op grond 
van zijn hoedanigheid van kostwinner 
zijner moeder; 

Overwegende dat dergelijk verzoek
schrift niet als een voorziening in ver
breking kan aangezien worden; 

Om die redenen, verwerpt het verzoek. 

26 Januari 1953. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzittcr. - Vm·
slaggever, H. de Clippele. - Gelijk,l~ti
dencle conclttsie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 26 Januari 1953 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - MILITIE. - BESLISSING 
VAN DE MILI'l'JERAAD WAAHBI.J EEN AANVRAAG 
OM UI~'STEL ONONTVANKELI.JK VEHKLAAR.D 
WORDT. - BESLISSING GEGROND OP DE RE
DEN DAT DE AANVRAAG ZCNDER BI.JZONDERE 
VOLMACHT DOOR DE VADER VAN DE MILICIEN 
INGESTELD 'WERD. - BEVEflTIGING VAN DE 
AANVRAAG DOOR DE ~ULICIEN IN DE AK'l'E VAN 
BEaOEP. - HOGE l\HLITIERAAD DIE BEVESl'I
GING ONDOEL'l'RED'FEND VERKLAREND. - GE
PAS'l' ANTWOORD. 

W anneer de mUicien hoge1· _ be1·oep heeft 
ingesteld tegen ene beslissing van 1le 
militieraad clie een aanvraag om nitstel 
zonder bijzondere volmacht door de 1Ja
der van de milicien ingediend onontvan
lcelijk verlclaanl heeft, wordt op de be
wel·ing van de milicien dat hij in zijn 
alcte ·van beroep de door zijn vader in
gediende aanv·raag heett bevestigd een 
oepast antwoord verstrelct door de be
slissing van de hoge mUitim·aad waarbij 
cleze bevestiging ond.oel.treffenrl tJe·r
ldnanl worclt. 

(ALDERWEIRELD'l'.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 14 November 1952 door de 
hoge militieraad gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 20, 21, paragraaf 3, en 38, 
paragraaf 4 van de wet van 15 Juni 1951, 
artikel 10 van het koninklijk besluit van 
30 October 1951 en van artikel 97 van de 
Grondwet; doordat de bestreden beslis
sing beslist dat de vraag van aanlegger 
niet ontvankelijk is om de reclen, overge
nomen uit de beroepen beslissing « dat de 
aanvraag onclertekend door de vader van 

de dienstplichtige niet door de bij de wet 
voorgeschreven volmacht gestaafd is » 
en dat cc er geen doeltreffende opwerpin
gen voorgebracht worden >J, zonder te ant
woorden op het middel waarbij aanleg
ger in de alde van beroep staande hield 
cc dat hij voor zoveel nodig de door zijn 
vader gedane aanvraag bekrachtigt en 
bevestigt JJ : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, bij bevestiging van de beroepen be
slissing, de aanvraag om uitstel onont
vankelijk verklaart, omdat zij door de 
vader van aanlegger ingesteld werd zon
der dat de bij de wet voorziene volmacht 
aan de aanvraag gehecht werd; 

Dat aanlegger in zijn akte van beroep 
verklaarde de door zijn vader gedane 
aanvraag te bevestigen; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing hierop wijst dat « de militieraad zijn 
beslissing steunt op weloverwogen rede
nen, waarbij de hoge militieraad zich aan
sluit, aangdzien er geen doeltreffende op
werpingen "oorgebracht worden JJ; 

Overwegende dat de hoge militieraad 
aldus duidelijk beslist dat de bekrachti
ging door de dienstplichtige in aanleg 
van hoger beroep van de onregelmatige 
aanvraag ondoeltrei'fend is; 

Dat dergelijke reden een passend ant
woord op de akte van beroep verstrekt 
en dat het middel feitelijke grondslag 
mist· 
On~ die reclenen, verwerpt de voorzie

ning; 

26 Januari 1953. - 2° kamer. - Voor
zitter H. Wouters, voorzitter. - Ver
slagg~ver, H. de Clippele. - Gelijlcltti
clencle concl·usie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 27 Januari 1953 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - BEWIJSLAST 
VAN liET ,fUIST BEDRAG ZIJNER INKOMSTEN, 
RUS'l'END OP DE BELASTINGPLICHTIGE. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
AANSLAG VAN AMB'l'SWEGE. - VERPLICHTING 
VOOR DE CONTROLEUR OP GROND VAN VER
MOEDENS TOT DE AANSLAG OI'ER TE GAAN. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. -
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. - ELE
MENTEN WAAHOP HE'l' HOF ACH'l' VERMAG TE 
SLAAN .' ELEMEN~'EN VOORTKOMEND UIT DE 
VAS'l'S'l'ELLINGEN VAN HE'f BESTREDEN ARRES'l' 
OF UI'l' S'l'UKKEN WELKE REGELMATIG BIJ OE 
PROCEDURE GEVOEGD WERDEN. 

1 o W anneer een belastingplichtige van 
ambtswege woTdt aangeslagen, rust op 
hern de bewijslast van .het juist bedr(l·U 
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z'ijnm· inkomsten {1). (Wetten op de ln
komstenbelastingen samengeordend op 
31 Juli 1953, art. 56.) 

2° Wannem· het beheer van ambtswege 
een aanslag vestigt onder voot·behoud 
van het recht van de belasUn.qplichUqe 
het bewijs te leve1·en van het juist be
drag z·ijner inkornsten, wo1·dt de vast
stelling van het bedrag de1· belastba1·e 
inkiJmsten door de wet niet overgelaten 
aan de enkele beoordeling van de con
trolen,· aan wien de wet oplegt da.artoe 
(loor midflel vctn vennoerlens ove·r te 
gann (2). (Samengeorclencle wetten be
treffencle de inkomstenbelastingen, arti
kel 56.) 

3° In zalcen van dil"ecte belnstingen ve-r
rnn.IJ het Hot vnn ve·rb·relc'ing op geen 
ande1·e elementen ncht te slaan dan op 
cleze wellce voo1·tkomen 7tit de vctststel
lingen vnn het bestreden n·rrest of nit 
regelrnat-ig nnn het H of voo1·gelegcle 
stukken (3). (Wet van 6 September 
1895, art. 14.) 

(BELUISCHE S'l'AA'l', 'l'. DEVRIESE.) 

ARREST. 

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

Over het enig middel : schencling van 
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
55, paragraaf 1, alinea 4, en 56 van 
de wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen samengeschakelcl bij konink
lijk besluit van 12 September 1936 en 
voor zover noclig door de besluiten 
van 3 Juni 1941 en 31 Juli 1943, van 
de artikelen 1 en 2 van de wet van 
17 Juni 1938 houdencle weclerinvoering van 
de nationale crisisbelasting, dewelke de 
artikelen 1 en 2 van de opeenvolgende 
samengeschakelde besluiten van 16 .Juni 
1941 en 31 Juli 1943 geworden zijn, cloor
clat nietig worden verklaard de aanslagen 
over het tlienstjaar 1947, navorclering der 
rechten over de dienstjaren 19Jl, 1942, 
1943, 19±4 en 1945, die van ambtswege 
gevestigd werden ov basis van de inkom
sten uitgewezen door tekenen en indicH!n 
afgeleid uit het bezit van de belangheb
benden op 9 October 1944, onder de bewe
ring clat die aanslagen niet aan de ver
eisten van de artikelen 28 en 55 der sa
mengeschakelcle belastingwetten beant
woorclen, om .reden dat de som van 
200.000 fi•., die door de aclministratie als 
bedrag van het bezit op 1 Januari 1940 in 
rekening wordt gebracht, niet gesteund is 

(1) Vaststaande rechtspraak. Zie onder meer 
verbr., 16 October 1951 (1Tr. Ye1·br., 1952, 
blz. 76; Bull. en PASIC., 1952, I, 81). 

(2) Vaststaande rechtspraak. Zie onder meer 

op een teken of iudicie noch op welkda
nige nuttige inlichting en dat v66r het 
hof werd aangenomen dat clie som onvol
doencle is, zonder dat opgegeven wordt in 
welke mate, hetgeen voor gevolg zou heb
ben dat het vermoeden afgeleicl uit de ver
gelijking van twee vermogenstoestanden 
verdwijnt; en het hof aldus de bewijslast 
op de administratie legt en bovendien een 
onvolcloencle motivering tot vernietiging 
cler aanslagen geeft; clan wanneer, bij 
aanslag van ambtswege .. wat te clezen het 
geval is, de bewijslast van het juist be
drag van het belastbaar inkomen op de 
belastingplichtige rust (artikel 56 cler 
samengeschakelde wetten); cloorclat, waar 
door het bestuur gesteund worclt, zoals 
ter zake, op tekenen en inclicien waaruit 
een hogere graad van gegoedheid dan uit 
de aangege.ven inkomsten J.llijkt, het 
krachtens artikel 55 der samengeschakel
<le wetten aan de belastingschulclige he
llOort door positieve en controleerbare ele
menten de afleidingen, welke de adminis
tratie uit die tekenen en inclicH!n doet, te 
weerleggen; clat, zelfs indien mocht aan
genomen worden dat verweerders in cas
satie op 1 Januari 1940 300.000 frank in 
baargelcl bezaten, zoals zij in hun verhaal 
in beroep en hun besluiten voorhielden 
- wat echter door het bestreden arrest 
niet wordt uitgemaakt - er een belast
baar inkomen voor de oorlogsjaren van 
159.400 frank blijft bestaan tegenover 
94.000 frank welke aangegeven werclen en 
er, derhalve, geen reclen bestond om de 
bijkomende aanslagen geheel te vernieti
gen: 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de litigieuze aanslagen in de inkom
stenbelastingen van ambtswege gevestigtl 
werclen, bij gebrek aan antwoord bin
nen de wettelijke termijn door verweer
clers op het hun toegezonclen bericht van 
wijziging; 

Overwegende dat, naar lui<l van arti
kel 5G, alinea 2, van de samengeschakelcle 
wetteu betreffende de inkomstenbelastin
gen, inclien de belastingplichtige van 
ambtswege belast wordt, de bewijslast 
van het juiste beclrag van zijn belastbare 
inkomsten op hem zelf rust; 

Dat, onder voorbehoud van clit bewijs, 
de admlnistratie, luidens de alinea 1 van 
Jezelfde wetsbepaling, de belasting op 
grand van het vermoedelijk bedrag van 
de belastbare inkomsten kan vestigen; 

Overwegende dat de wet de vaststelling 
van het bedrag van de belastllare inkom
sten niet aan de enkele l.Jeoordeling van 

verbr., 19 Jnni 1951 (Arr. Ye1·b•·., 1951, 
biz. 624; B'tll. en PAsrc., 1951, I, 721). 

(3) Zie verbr., 18 October en 6 December 
1949 (A1·r. Yerbr.,-1950, biz. 82 en 207; Bull. 
en PASIC., 1950, I, 89 en 227). 
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de controleur overlaat, maar, integendeel, 
aan deze laatste oplegt daartoe door mid
del van vermoedens over te gaan; 

Overwegende dat het arrest vaststelt : 
1° dat, in zake, de ambtenaar zetter 
uitsluitend steunt op de vergelijking tus
sen het vermoedelijk bezit van verweer
ders op 1 Januari 1940 en hun bezit op 
31 December 1944, om het verschil te be
schouwen als bedrijfswinsten behaald in 
de loop van de aanslagperiode en deze on
der de vijf dienstjaren er van te verde
len; 2° dat de administratie het vermoe
delijk bezit van verweerders op 1 Januari 
1940 op 200.000 frank schat, zonder noch
tans die schatting op een teken of inclicie, 
noch op een welkclanige nuttige inlichting 
te steunen; 3° dat verweerders twee 
oude jonggezellen zijn, respectievelijk 73 
en 67 jaar oud, die de hoeve, groot om
trent 4 hectaren in 1889, van hun ouders 
geerfd he b ben; da t zij bovendien elk in 
1933 een som van meer dan 45.000 fr. ge
erfd hebben; dat zij nooit de minste geld
belegging hebben gedaan en dat door de 
debatten ter zitting bewezen werd dat 
zij op 1 Januari 19±0 meer dan 200.000 fr. 
in baargeld beza ten; 

Overwegende dat het arrest uit die fei
telijke gegevens souverein heeft kunnen 
af!eiden dat het door de administratie in
geroepen vermoeden afgeleid uit de ver
gelijking van twee vermogenstoestanden 
aldus van elke bewijskracht ontbloot is; 

Waaruit volgt dat dit onderdeel van het 
mid del niet kan aangenomen worden; 

Overwegende dat, iu ondergeschikte 
orde, het middel doet gelden dat, ware 
het zelfs aangenomen dat de verweerders 
op 1 .Januari 1940 300.000 frank in geld
specH!n bezaten, zoals zij het in hun re
quest en in hun conclusies v66r het hof 
van beroep beweerden, er niettemin een 
belastbaar inl.wmen van 159.400 frank zou 
overblijven en dat, dienvolgens, het ar
rest de gehele vernietiging van de aansla
gen niet vermocht uit te spreken; 

Overwegende dat de feitelijke beschou
wing van een bezlt van 300.000 frank op 
1 .Januari 1940 geen steun vindt in het 
arrest; 

Dat het request en de conclusies, enige 
door het middel bedoelde stukken, niet 
bij de procedure gevoegcl werden; 

Dat dit onderdeel van het middel fei
telijke grondslag mist; 

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

27 .Januari 1953. - 26 kamer. - Voor
zitter en verslaygever, H. de Clippele, 
raadsheer waarnemend voorzitter. - Ge
lijkluidende concl~£sie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ters, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 27 Januari 1953 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATlE. TERMijN, REGELEN 
eVAN HE'£ ARTIKEL 1033 VAN HET WE'l'BOEK 
VAN BURGERLIJKE RECHTSPLEGING TOEPASSE
LIJK VOOR HE'l' BEREKEr\EN VAN \'OORMELI} 
'l'ERMIJN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
REOLAMA'.riE. TERMIJN. TER
MIJN DIE NIE'.r VRIJ IS. - TERMIJN TE BE
REKEI\'E'I VAl\' ZOI'EELSTE TOT DAAGS \'OOR ZO
VEELSTE. 

3° BINDENDJ<J BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
lNKOMSTENBELASTINGEN. RECLAMATIE. 
- TERMI,JN. - Is HET BEZWAARSCHRIFT 
BINNE"' DE DOOH DE WET BEPAALDE TERMI.JN 
'l'ER BESTK:VIl\UNG GEKOMEN. - SOUVEREINE 
BEOORDELING. 

4° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
ZAKEN \'AN DITIEC'l'E BELASTINGEN. - MIDDEL 
ALS GESCHONDEN WETSBEPALING EEN ARTIKEL 
AANWJJZEND DAT IN DE BEDOELDE WET NIET 
BESTAA'l'. - l\1TDDEL ONONTVANKELIJK. 

1° De tcrmijn om tegen het bed1 ay van 
een aanslag in de inkomstenbelastinyen 
1·eclamatie rn te dienen W01'dt berelcend 
volyens de 1·egelen van het artilcel 1033 
van het ·wetboelc van b.ztrym-lijlee 1'echts
pleyiny. (Samengeordende wetten be
treffende de inkomstenhelastingen, arti
kel 61, paragraaf 3.) 

2° De termijn om tegen het bedrag van 
een aanslay in cle inlwmstenbelastingen 
1·eclamatie in te dienen, vermits hij niet 
vrij verlclaard wercl, W01'dt van de zo
veelste tot daays v66·r de zoveelste be-
1'el.;end. (Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging, art. 1033; samengeorden
de wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, art. 61, paragraaf 3.) 

3° Door de rechte1· over de yroncl wordt 
so-ztvm·e-in beoordeeld of de dam· cle be
lasUngplichtige teyen het bedray van 
zijn aanslay inyediende reclamat-ie wer
lceUj 7c bi,nnen cle doo1· de wet be1Jaalde 
tennijn is terechtyekomen. (Samengeor
dende wetten betreffencle de inkomsten
belastingen, art. 61, paragraaf 3.) 

4° Is niet ontvankelijk het in ene voor
z,ieniny in zalcen van directe belastinyen 
aanyevoercl middel dat een in cle be
floelde wet niet bestaand artileel als ge
schonclen aanwijst. (Wet van 6 Septem
bel1 1895, art. 14.) 

(DE ROOS, 'l'. BELGISCHE STAA'l'.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 23 April 1952 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 
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Over de eerste drie middelen samen : 
schending van de artikelen 61, para
graaf 3, alinea 2, der bij besluit van de 
Regent dd. 15 Januari 1948 samengescha
kelde wetten op de inkomstenbelastingen, 
1033 en 1037 van het Wetboek van bur
gerlijke rechtspleging, doordat het bestre
den arrest beslist heeft dat de termijn, 
voorzien bij voormeld artikel 61, para
graaf 3, aanvang heeft genomen de dag 
waarop het aanslagbiljet toegezonden 
werd, en dat het bezwaarschrift niet de 
dag zelf waarop het gezonden werd bij 
het beheer toekwam, dan wanneer deze 
termijn enkel begint te lopen vanaf de 
dag die op deze van de toezencling volgt 
en het enkel uit loutere beweringen van 
het beheer spruit dat clit bezwaar
schrift slechts op 20 Juni 1949 toekwam, 
en dat zelfs indien het enkel op 18 Juni 
"19!9 ontvangen werd, de wettelijke ter
mijn alsdan nog niet verstreken was : 

Overwegende dat uit het bestreden ar
rest niet blijkt clat het als uitgangspunt 
van de termijn van zes maanden, voor
zien bij artikel 61, paragraaf 3, alinea 2, 
cler bij besluit van de Regent del. 15 Ja
nuari 1948 samengeschakelcle wetten be
treffende de inkomstenbelasting, de dag 
van de toezending van het aanslagbiljet 
- 17 December 19!8 - zou hebben aan
genomen; 

Overwegende, immers, dat zelfs indien 
men aanneemt clat deze termijn enkel op 
18 December 19!8 begon te lopen, hij clan 
nog op 17 Juni 1949 eincle nam, zoals het 
bestreden arrest het beslist heeft; 

Dat luidens artikel 1033 nn het Wet
boek van burgerlijke rechtspleging, ge
zegde termijn, die in maanden gestelcl is, 
van de zoveelste tot daags v66r de zo
veelste dient berekend, tenzij inclien deze 
termijn vrij zon worden genoemd; 

Dat artikel 61, paragraaf 3, zulke be
naming niet be vat; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
steunende op de fei telijke omstandighe
den der zaak, souverein beslist heeft dat 
het litigieuze bezwaarschrift niet v66r 
18 .Juni 19±9 ter bestemming gekomen is; 

Dat de eerste drie middelen dus niet 
gegrond zijn; 

Over het vierde micldel : schending van 
artikel 61, paragraaf 3, alinea 1, van de 
wet van 30 Mei 1949 : 

Overwegende dat zulk artikel niet be
staat en dat het middel dus niet ontvan
kelijk is, daar het de wetsbepaling niet 
vermeldt, waarvan de schending ingeroe
pen wordt; 

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

27 Januari 1953. - 2° kamer. - Vom·
zitte1·, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslnggeve1·, H. De 

Bersaques. - Gelijlcluidende oonolltsies, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaut
generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 27 Januari 1953 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
0NTLAS'l'ING VAN AMBTSWEGE DOOR DE DIREC
TEUR DER BELASTINGEN TOEGESTAAN NA VER
STRIJKING VAN DE TEmHJN TOT RET INDIE-

NEN ENER RECLAMATIE. 0NTLASTING 
WEGENS OVERllELASTING VOORTSPRUITEND 
UIT AAN EEN AGEN'l' DER ADMINISTRATIE 
TOEREKENBARE MATERIELE VERGISSINGEN (IF 
UIT DDBBELE BELASTING - TERUGGAVE DER 
OVERBELAS'l'ING BEVOLEN TOT HET VERSTRIJ
KEN VAN EEN TERMIJN VAN DRIE JAAR AAN
V ANG NE)lEND OP DE DATU.i\I DER ONTV ANGS'f. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - ZAKEN VAN DIRECTE BE
LASTINGEN. -ARREST EEN BEROEP VERWER
PEND OP GROND VAN DE NIET-TOEPASSELIJK

HEID ENER WETSBEPALING IN DE ZAAK. -
ANDERE WETSBEPALING TOT S'rA VING ZIJNER 

RECLAMAl'IE DOOR ElSER IN CONCLUSIES IN
GEROEPEN. - NJET WE'l'l'ELIJK GEMOTIVEE;RD 
ARHERT. 

1° Zelfs nn verstrij lcing vnn de termijn 
tot 1·eolnmatie, wordt door de di1·eotettr 
der di1·eote belastingen van ambtswege 
ontlasUng toegestnnn van overbelastin
gen voo1·tspntitend nit aan een nmbte
nnn1· deT arlministratie toerelcenbaTe 
mateTii!le · veTgiss·ingen of uit rlttbbele 
be lasting. 

Inrlien de. belasting reed·s betaald werd, 
worrlt tentggave van de ove1·belasf'ing 
bevolen tot het verstrijlcen van een ter
mijn van dTie jaaT aanvang nemend op 
rle dat,um cler ontvangst. (Wet van 
30 Mei 19!9, art. 2.) 

2° Is n·iet wettelijk [lemot-iveerd het wr
mst 'IVrtM"b'ij ene 'reclamatie woTdt atoe
wezen op .arond vnn de niet-toepnsse
lijlcheid ene1· wetsbopaling in de znalc, 
wrwneer de belastin.aplioht-ige tot sta
ving va·n de in,r;ecl-iende reclnmatie in 
zijne oonelnsies een nnrle,re wetslJepa
lin[l in[leroepen heeft. 

(P. V. B. A. ((FRANS VAN HEULE », '1'. 
llELGISCHE. STAAl'.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 Februari 1952 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest niet als wettelijk gemo
tiveerd kan beschouwd worden, omdat het 
niet geantwoord heeft op het middel dat 
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door eiseres in conclusies afgeleid wordt 
uit het feit dat krachtens cle wet van 
go Mei 1949 en ingevoige een materH\le 
vergissing, namelijk dubbele belasting 
(aanslag die een' bedrag van 29.120 frank 
tweemaal in rekening bracht), de ver
strijking ten aanzien van het verhaal te
gen de taxatie niet is voltrokken : 

Overwegende dat aanlegster, in haar 
v66r het hof van beroep genomen conclu
sies, op grond van de wet van go Mei 
1949 staande hield dat de termijn tot 
indienen van ene reclamatie niet ver
streken was om reden van de materiele 
vergissing, namelijk dubbele belasting, 
welke door het beheer was begaan ge
weest; dat artikel 2 van de wet van 
go Mei 19'19 luidt als volgt : << Zelfs na het 
verstrijken van de termijn voor recla
matie verleent de directeur der directe 
belastingen ambtshalve outlasting van de 
overbelastingen die uit een dubbele belas
ting voortspruiten, of uit materiele ver
gissingen welke aan een agent van de ad
ministratie toe te schrijven zijn. Inclien 
de helasting reeds betaald wer<l, wordt 
de terug!Jetaling er van llevolen, tot het 
verstrijken van een termijn van drie jaar, 
die aanvang neemt op de datum van de 
on tv angst''; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
ontlerzocht heeft of artikel g1 van de 
wet van 20 Augustus 1947, volgens het
welk de belastingplichtige, gedurende een 
jaar van de datum af van het aanslag
biljet, de teruggave kal! vord~ren van .. ~e 
overbelasting voortvloerend mt materrele 
vergissingen te wijten aan een ambte
naar van het bestuur of uit dubbele be
lasting ter zake · toepasselijk was, doch 
naO'elaten heeft de gegrondheid van het 
do~r aanlegster uit de wet van go Mei 
1949 afgeleid micldel na te gaan; 

Dat het arrest derhalve niet wettelijk 
gemotiveerd is en artik.el 97 van de 
Gronclwet geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onderhavig ar
rest in de registers van het Hof van be
roep te Brussel zal worden overgeschre
ven en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigde 
beslissing; venvijst verweerder in de. kos
ten; verwijst de zaak naar het Hof van 
beroep te Gent. 

27 Januari 195g, - 2e kamer. - Vom·
zitter en verslaggever, H. de Clippele, 
raadsheer waarnemend voorzitter. ·- Ge
lijkl·nidencle conclltsie, H. Ganshof va~ 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plet
ter, H. Van Leynseele. 

(1) Verbr., 20 en 23 Januari 1953 (Ar•·. 
ve,·br., 1953, biz. 336; B·ull. en PAsrc., 1953, 
I, 358 en 365). 

2e KAMER. - 27 Januari 1953 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTR.ABELAS'l'ING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEPTIONELE INKOMS'l'EN, WINSTEN 
EN BATEN. - BELASTING WELKE ANDERE BA
'l'EN TREFT DAN DE VERMOGENSACORESSEN VAN 
DE PERSOON DIE EEN INDUSTRIELE, HAN
DELS-, OF LANDBOUWBEDRIJVIGHEID HEBBEN 
UI'l'GEOEFEND OF DIE GIF'l'EN GENO'l'EN HEBBEN 
WAARVAN DE SCHENKER ONBEKEND GEBLEVEN 
IS, 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
FlX'l'RA!lELAS'l'lNG OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXOEPTIOJ\'ELE INKOMSTEN, WINS1'EN 
EN BA'l'EN. - Alt~'l'HEKKING VAN DE RKH'EREN
'l'IEWINST VOORZIEN BIJ LID 6 VAN HET AR
'l'JKEL [) VAN DE WET VAN 16 00'l'OBER 1945. 
- AF'l'REKKING W AAROP AANSPRAAK KAN 
WORDEN GEMAAK'l' DOOR DE BELASTINGPLIOH
'l'IGE ALLEEN DIE BEWIJST GEDURENDE HET 
REFEHEN'l'IETIJDPERK EEN WINSTGEVENDE BE
DRIJVIGHEID 'l'E HEBBEN UI'l'GEOEFEND. 

go MIDDELEN VAN VERBREKING. -
ZAKEN VAN DIREOTE BELA'l'INGEN. - MIDDEL 
DA'l' SLECHTS EEN OVERBODIG M01'IEF BE
S'l'RIJD1'. - NIE'l'-ONTVANKELIJKHEID. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRES'l':BJN. - ZAKEN VAN DIREOTE BE
LAS'l'INGEN. MOTIVERINGSVERPLICHTING. 
VoRMVERPLICH'l'ING. 

1 o A an de ewtrabelasting op de in om·
logsU.jd behaalde ewceptionele inlcom
sten, w-insten en baten worden a:ndet·e 
tJersonen onderworpen dan deze d~e e~:" 
industr'iele-, handels- of landbottwbednJ
v·igheid hebben ttitgeoefend of die ,qif
ten uenoten hebben wacwvan de schen
ker onbelcenll uebleven is. Aan deze be
lasting wo1·den onder meer ook onde·r
wm·pen de personen die winsten en ba
ten hebben gehaald tt.it toevallige of bi:i
lcomstige operaties met nijverheids-, 
hanllels- , of lcmdbou.wkara.lcter alsoolc 
·nit ve·rTichf'i.nuen in.zalce spel, met uit
zonclering vrm de winsten voor·tkornend 
·nit geoorloofde loterijen (1). (Wet van 
16 October 1945, art. 2, paragraaf 1.) 

2o De belnstfngschnldige der ewtrabela.s
Ung op de in ooTlo,qsUjd behaalde ew
ceptionele ·inkomsten, ·winsten en baten, 
cUe niet bewijst qed·nrencle het 1"efe·ren
ti.etij rlpc1·1c een tvinstgevende bedrijviv
heid te hebben u:itgeoefend ve1·rnag geen 
a.anspt·aalc te rnnlcen op de aft:elclcin!'. 
van de referentfewinst voorzwn bt:l 
lid 6 van het nrtilcel 5 van de wet van 
16 October 1945 (2). 

go Is wegens geb1·e1c ann belang niet ont
vankelijlc het rniddel dat slechts een 
motief cler beslissing bestrijdt, wan-

(2) Verbr., 23 Januari 1953 (Arr. Ve.·br., 
1953, biz. 340; Bull. en PASIC., 1953, I, 381) · 
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, neer de beslissing door een ande1· mo
tief wetteUjlc r1e1·echtvaardigd is (1). 

4° De verplichting de vonnissen en m·res
ten te motiveren is een vonnverplich
ting. De omstandigheid dat een motief 
verlcee1·d is lean geen aanleiding geven 
tot verbrelc·ing wegens schending van 
art-ilcel 97 van cle Gmndwet (2). 

(DE BELLE, EOHl'GENOTE VAN GROO'l'ENBRUL, 
'1'. BELGISOHE S'l'AA'l'.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 Jannari 1952 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 96, 97, 107 en 110 van de 
Grondwet, 1, 2 en 3 en meer bepaald 2, 
paragraaf 3, van de wet van 16 October 
1945, 25, paragraaf 1, van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, in zover het bestreden 
arrest beslist heeft dat het doel en de 
economie van de wet van 16 October 1945 
klaar aantonen dat de accressen vastge
steld door de vergelijking van de vermo
genstoestanden op het begin en op het 
einde van het belastbaar tijdperk, reke
ning gehonden met de normale winsten 
en spaarmogelijkheden van de belangheb
bende, behondens tegenbewijs, als een be
lastbaar excedent moeten worden aange
zien, dan wanneer de beschikkingen van 
de wet van 16 October 1945 aileen als 
belastbaar aanzHm de vermogensaccressen 
van de personen in wiens hoofde de nit
oefening van een industrii~le, handels- of 
landbouwactiviteit vastgesteld is of het 
bestaan van een gifte waarvan de aan
legger onbekend is gebleven : 

Overwegende uat de wet van 16 Octo
ber 1945 niet aileen, - zoals aanlegster 
beweert, - de vermogensaccressen van 
de personen jegens wie het vaststaat dat 
zij een indnstriele, handels- of landbonw
bedrijvigheid hebben uitgeoefend, of dat 
zij giften genoten hebben waarvan de 
schenker onbekend is gebleven als de in 
oorlogstijd behaalde exceptionele inkom
sten, winsten en baten aanziet die, 
naar luid van artikel 2, paragraaf 1, van 
deze wet, aan de extrabelasting onder
worpen zijn, maar wel aile de in bedoeld 
artikel 2, paragraaf 1, opgesomde inkom
sten, winsten en baten; 

Dat, inderdaad, ueze bepaling andere 
winsten aan de extrabelasting onder-

(1) Vaststaande rechtspraak. Zie onder meer 
verbr., 9 Juli 1951 (A1·r. Yerb1·., 1951, blz. 671; 
Bull. en PASIC., 1951, I, 774); 14 Januari 1952 
(A1'1'. Yerb1·., 1952, blz. 233; Bull. en PAsiC., 

1952, I, 262) . 

werpt, onder meer de winsten en baten · 
voortkomende uit toevallige of bijkom
stige operatien met nijverheids-, handels
of landbouwkarakter, alsmede de winsten 
voortkomende van verrichtingen inzake 
spel, met uitzonuering van de geoorloof
de loterijen; 

Overwegende derhalve dat het middel 
naar recht faalt; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 96, 97, 107 en 110 van de 
Grondwet, 1, 2 en 3 en meer bepaald 2 
paragraaf 3, 4 en 5 van de wet var:. 
16 October 1945, 25, paragraaf 1, van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, in zover het bestre
den arrest beslist heeft dat het beheer 
terecht rle vermogensaccressen van re
qnestrante vermoedt voort te komen van 
giften waarvan de gever onbekend geble
ven is, dan wanneer de vermoedens van 
artikel 2, van de wet van 16 October 19!5 
slechts toepasselijk zijn wanneer het be
heer eerst vastgestelrl heeft dat het ver
mogensaccress oorzaak vindt in giften 
waarvan de gever onbekenu gebleven is : 

Overwegende dat, waar het bestreden 
arrest beslist dat het beheer terecht ver
moed heeft dat de vermogensaccressen 
van aanlegster nit giften voortkomen, het 
geen toepassing heeft gemaakt van de ver
moedens van artikel 2, paragraaf 3, van 
de wet van 16 October 1945 ten einde ue 
belastbare inkomsten te bepalen, maar 
zich ertoe beperkt heeft de bewering van 
het beheer aan te nemen en de ontsten
tenis vaststelt van enige winstgevende 
bedrijvigheid en aldus de weigering recht
vaardigt met de « referentiewinst van 
300.000 frank ll rekening te houden; 

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

de artikelen 97 en 110 van de Grondwet, 
1320, 1322 en volgende van het Bnrgerlijk 
Wetboek, 1, 2 en 3 en meer bepaald 2, 
paragrafen 4 en 5 van de. wet van 16 Oc
tober 1945, in zover het besh·eden ar
rest beslist heeft dat het beheer terecht 
de vermogensaccressen van requestrante 
vermoedt voort te komen van giften waar
van de gever onbekend gebleven is, dan 
wanneer nit het advies van de bijzondere 
inspecteur te Ondenaarde dd. 18 Juni 
1948 voortvloeit dat het bestaan van een 
gifte in hoofde van requestrante niet mag 
verondersteld worden; dan wanneer de 
beslissing van de directeur het bestaan 
van giften niet vaststelt, en dan wanneer 
in hare conclusies. v66r het hof van be
roep aanlegster zulks niet toegeeft : 

(2) Verbr., 31 Maart 1949 (A1T. Yerb·r., 
19<19, blz. 225; Bull. en PASIC., 1949, I, 257); 
6 Juli 1950 (A1~·. Ym·b,.., 1950, blz. 707; Bull. 
en PASIC., 1950, I, 808). 
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Overwegende dat, na vastgesteld te heb
ben dat aanlegster halsstarrig beweert 
geen winstgevende bedrijvigheid te heb
ben gehad, het bestreden arrest aanneemt 
dat « het "beheer terecht haar vermogens
accressen vermoedt voort te komen van 
giften waarvan de gever onbekend geble
ven is JJ en besluit dat het « met redenen 
geen rekening houdt met de referentie
winst van 300.000 frank Jl; 

Overwegende dat dit besluit op vol
doende wijze gerechtvaardigd wordt door 
de vaststelling dat aanlegster geen enkel 
winstgevende bedrijvigheid gehad heeft, 
welke tot de afrekening van de referen
tiewinst van 300.000 frank aanleiding zou 
geven; 

Overwegende dat de beschonwing naar 
luid waarvan de vermogensaccressen mo
gen vermoed worden van giften voort te 
komen, een overbodig motief uitmaakt; 

Dat het middel dat slechts een reden 
van de beslissing bestrijdt dan wanneer 
deze laatste door een andere reden wet
telijk gerechtvaardigd is, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk is; 

Over het vierde middel : schending van 
de artikelen 97 en 110 van de Grondwet, 
1320, 1322 en volgende van het Durgerlijk 
Wetboek, 1, 2 en 3 en meer bepaald 2, pa
ragrafen 4 en 5 van de wet van 16 October 
1945, in zover het bestreden arrest niet 
heeft geantwoord op het in de conclusies 
van requestrante voorgelegd middel afge
leicl nit het argument dat de administra
tie de vermogensaccressen van het tijd
perk 1940-1944 niet als voortlromend van 
een onbekende . aangifte mag belasten 
zonder eerst het bestaan van de gifte te 
hebben vastgesteld : 

Overwegende dat, om de regelmatigheid 
van de betwiste aanslag aan te nemen, 
het bestreden arrest steunt op << het door 
de financiele maatregelen van October 
19!4 bekendgemaakt vermogensaccres JJ 

en niet op het bestaan van een gift; dat, 
welke ook ham· waarde weze, die be
weegreden niettemin een antwoord op de 
conclusies uitmaakt; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

27 Januari 1953. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - verslaggever, H. van 
Beirs. Gelijlcluidende conclusie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Pleitm·, H .. Van Leynseele. 

1• KAMER. - 29 Januari 1953 

1° HUWELIJKSGElVIEENSCHAP. 
VOORDEEL DOOR GEMEENSCHAPPELIJKE PEN- 1 

NINGEN AAN HET VERMOGEN VAN EEN DER ECirl'
GENOTEN AANGESCHAFT. - SCHULDVORDERING 
VAN DE GEMEENSCHAP. - BEDRAG WELKE 
ZIJ NIE'l' MAG OVERSCHRIJDEN. 

2° HUWELIJKSGEMEENSCHAP. 
VERGOEDING. - HEBBENDE ALS VOORWERP 
DE OP DE GEMEENSCHAPPELIJKE PENNINGE:-1 
IN FRANKEN AFGENOMEN SOM. - SCHULD
VORDERING ENER NAAR HET GETAL BEPAALDE 
SOM EN NIET SCHULDVORDERING ENER 
WAARDE. 

3° MlJNT. - VERGOEDING VERSCHULDHJD 
DOOR EEN DER ECHTGENOTEN. - SCHULD ALS 
VOORWERP HEBBENDE DE SOM IN FRANKEN 
DOOR EEN DER ECHTGENOTEN OP DE GEMEEN
SCHAPPELIJKE PENNINGEN AFGENOMEN. 
SCHULD ALS VOORWERP HEBBENDE EEN NU
MERIEK IN FRAKKEN BEPAALDE SOM. -WET 
VAN 29 APRIL 1935 NIE'l' 'l'OEPASSELIJK. 

4° MUNT. - BURGERLIJK WETBOEK AR'l'I
KEL 1895. - SCHULDVORDERING EKER BE
PAALDE SOM. - SCHULDVORDERING ENER 
WAARDE. - 0NDERSCHEID. 

5° HUWELIJKSGEMEENSCHAP. 
STELSEL VAN GEMEENSCHAP VAN ROERENDE 
GOEDEREN EN AANWINS'l'EN. - ECHTGENOO'l' 
BEWEREND UI'l'SLUITEND EIGENAAR 'l'E ZI,JN 
VAN EEN ROEREND GOED. - 0P 'l'E LEVEREN 
BEWIJS. 

6° EIGilJNDOM. - EcHTGENOTEN GEHUWD 
ONDER HET S'l'ELSEL VAN GEMEENSCHAP VAN 
ROERENDE GOEDEREN EN AANWINS'l'EN. - BE
ZI'l' VAN EEN ROEREND GOED DOOR EEN DER 
ECHTGEXO'l'EN. - GELDT NIET ALS BEWI,JS VAN 
EIGENDO~f TEN VOORDELE VAN DEZE ECHTGE
NOOT. 

1° De schuldvordm·ing wellce de gemeen
schap tegen een de1· echtgenoten wer1ens 
een aan dezes vermogen door middel 
van gemeenschappelijl<:e penningen aan
r~eschaft voordeel marl het bedrag vnn 
(le dam· de gemeenschap 1titgelcee1·rJe 
sam niet oversch1·ijden (1). (Burger
lijk Weti.JOek, art. 1437.) 

2° De door· een de1· echtgenoten verschu1-
di.(J(le vm·rJoedinrJ wellce ene op de rJe
meenschap peli:i Ice penning en nfrtenomen 
som in franken tot voorwerp heeft, is 
voor de gemeenschap ene schttldvMde
ring ener naar getal bepaalde sam en 
niet ene sch·uldvor·der·ing ener waarde 
onde;·worpen ann schatting door de 
reenter. (Burgerlijk Wetboek, art. 1437 
en 1895.) 

3° De door een der echtgenoten verschulr 
digde vergoeding wellce ene op de ge-

(1) Volgens enkele rechtsgeleerden is de som 
verschuldigd door een echtgenoot wegens het 
aan zijn patrimonium door middel der ge
meenschappelijke penningen aangeschaft voor
deel, altijd gelijk aan de op de gemeenschap
pelijke goederen afgenomen som (DE PAGE, 

t. X, b. I, n" 995 en 996; LAURENT, t. XXII, 
n" 482 en 483; THIRY, t. III, n' 360; ScnrcKs 
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meenschappelijlce penningen afgenomen 
som in franlcen tot voorwerp heeft, is 
ene schuld van ene naar getal bepaalde 
som, waarop de wet van 29 April 1935 
niet toepasselijlc is (1). (Burgerlijk 
Wetboek, art. 1895.) 

4° Het onderscheid t1tssen ene schttldvm·
dering van ene bepaalde som waarop 
het artilcel 1895 van het BurgerUjlc 
Wetboek toepasselijk is, en one schttld
vordering van waanZe, berust op het 
voot·werp deT schttldvoTde?"ing en niet 
op de bewijsmiddelen waartoe overge
gaan wordt om, in geval vnn bet·wisting, 
zijn bedTag te bepnlen. 

5° Onder het stelsel van gemeenschnp vnn 
roeTende goedm·en en nanwinsten wor
den de roerende goederen in het bezit 
der echtgenoten, gemeenschappeUj Ice 
goederen ve·rmoed; de echtgenoot die er 
van beweert ttitsluitend eigenaar te zijn 
moet bewijzen dnt hij zich ,in een deT 
gevallen bevindt waaT de t·oeTende goe
aeren ae aaTfZ vnn eigen goederen aan
nemen (2). (Burgerlijk vVetboek, arti
kel 1401, 1°, en 1449.) 

6° TV anneeT ae echtgenoten hot stelsel van 
gemeenschap van t·oerenfZe goefZeren en 
aanwinsten hebben anngenomen, geldt 
fZe omstnnfZigheid ant een der echtge
noten een roet·encl goefZ bezit, floor zich 
zelf niet als bewijs van eigenfZom van 
dit goed ten vom·aele vnn fZeze echtge
noot (3). 

(DEL'l'OUR, '1'. SELENSKY.) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 Juli 1951 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel : schending van 

en VANISTERBEEK, n' 1210). Doch volgens de 
meerderheid van de rechtsgeleerden en van 
de rechtspraak is de door de echtgenoot ver
schuldigde sam gelijk aan het. door hem op 
de dag van de ontbinding van de gemeenschap 
behaald voordeel, zonder nochtans dat zij meer 
dan de door de gemeenschap gedane kosten 
kan bedragen (GUILLOUARD, t. II, n' 1006; 
Hue, t. IX, n" 222 en 223; BAUDRY-LACANTINE
RIE, Contmt de mm·ige, biz. 796 en 797; CoLIN, 
CAPITANT en JULLIOT DE LA MoRANDIERE, t. III, 
n" 477 en 498; AuBRY, RAu en ESMEIN, t. VIII, 
n' 511bis !itt. d; SAVATIER, t. III, n' 115; PLA
NIOL en RrPERT, t. III, n" 889 en 891; JossE
RANn, t. III, n' 330; KLUYSKENS, H et huwe
lijkscontract, n' 195; PIRET, Belg. jud., 1939, 
kol. 77, en Rev. c1·it. juT. belge, 1949, biz. 265; 
verbr. Fr., 26 October 1910, Dall. Per., 1913, 
I, 296, en 22 October 1935, Dall. hebd., 1935, 
biz. 551; Douai, 3 Juli 1951, Dall. hebd., 1951, 
biz. 709. Deze mening wordt door het aange
tekend arrest bijgetreden. 

ue wet van 5 Juni 1832, van de artike
len een van de wet van 29 April 1935, 
1 tot 9 van de besluitwet van 1 Mei 1944 
1, 2 en 3 van het besluit van 1 Mei 1944; 
nr 6 der in · Raad vergaderde ministers, 
1437 en 1895 van het Burgerlijk Wetboek, 
en 97 van de Grondwet, doordat, 1 o het 
bestreden arrest, uitspraak doende over 
het bedrag van de vergoeding door ver
weerder aan de tussen partijen bestaan 
hebbende gemeenschap verschuldigd, ·we
gens de werken in 1928 door verweerder, 
hoofd der gemeenschap, bij middel van 
gemeenschappelijke gelden uitgevoerd in 
een hem toebehorend onroerend goed, 
geweigerd heeft rekening te ·houden met 
rle wijzigingen aan de gouupariteit van 
ue frank tussen het ogenblik der wer
ken en clit waarop rle rechter uit
spraak heeft gedaan, in de maat waarin 
zij invloed hadden op rle werkelijke koop
kracht in de zaak waarover het gaat, on
der het voorwenusel dat het hier ging om 
een schuldvorrlering van een som, dan 
wanneer het bedrag van de vergoeding, 
noch dit wegens verrijking van het eigen 
goed van verweerders, noch dit wegens de 
verarming van de gemeenschap, door de 
wet noch door de overeenkomst tussen 
partijen waren bepaald, en dientenge- · 
volge het voorwerp slechts uitmaakten, 
en enkel konden uitmaken, van een schat
ting door de rechter, 2° en, rlaarenboven, 
na te hebben vastgesteld dat het bedrag 
van de vergoeding onduidelijk was en 
na een ex nequo et bono geuane schatting 
aangenomen te hebben, de rechter over de 
grond zijn beslissing heeft beweerd te 
rechtvaardigen door het motief dat de 
vergoedingsschuld een schuld van een 
som zou zijn, welke door artikel 1895 
van het Burgerlijk Wetboek wordt be
heerst, a1zo strijdige beweegreclenen over-

(1) PIREO', Belg. j'lld., 1939, kol. 77; BAUGNIET, 
Reo. pmt. not., 1944, biz. 223, nota 3; DE 
PAGE, t. X, b. I, n' 998; Cont1·a. KLUYSKENS. 
H et huwelijkscontract, n' 196. Raadpleeg oak 
verbr. 9 Maart 1933 (Bull. en PAsrc, 1933, I, 
159); verbr., 7 Juli 1938 (ibifZ., 1938, I, 261) 
en de conclusies van het openbaar ministerie; 
19 September 1940 (ibid., 1940, I, 222) en 
21 December 1944 (A1·r. Ve,-b,·., 1945, biz. 68; 
B'llll. en PAsrc., 1945, I, 73). 

(2) DE PAGE, t. X, n" 222 en 224; LAURENT, 
t. XXI, n' 286; verbr., 11 December 1952 
(A1~·. Ve1·br., 1953, biz. 215; B"ll. en PASIC., 
1953, I, 241). Over het onderscheid tus
sen de bewijsmiddelen tussen echtgenoten en 
de bewijsmiddelen ten opzichte van derden, 
zie DE PAGE, t. X, n' 224; Rep. pmt. d1·. belge, 
v' Contrat de mariage, n" 284, 896 en volg.; 
PIRET, Rev. ct·it. ju1·. belge, 1949, biz. 225 en 
226; verbr" Fr., 29 December 1902 (Dall. Per., 
1904, I, 401) . 

(3) Verg. DE PAGE, t. VIII, biz. 837, nota 49. 
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nemend, die met een gebrek aan motie
ven gelijk staan : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, hebbend te kennen 

van een voor hem door aanlegster ge
bracht geschil aangaande het bedrag der 
door verweerder aan de gemeenschap ver
schuldigde vergoeding, nit hoofde van 
aan een onroerend goed van deze laatste 
bij middel van gemeenschappelijke pen
ningen uitgevoercle werken, de rechter 
over de grond aanlegsters aanspraken af
wijzend, volgens welke de door de ge
meenschap, met het oog op deze werken, 
uitbetaalde sommen 85.000 frank bedroe
gen, alsook de bewering van verweerder, 
volgens welke 10.000 frank betaald werd, 
het bedrag der uitgaven op 18.000 frank 
vastgesteld heeft; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 1437 van het Burgerlijk Wetboek, de 
schuldvordering welke de gemeenschap 
tegen de echtgenoot bezit wegens een aan 
zijn vermogen bij middel van de gemeen
schappelijke penningen aangebracht voor
deel, bet bedrag der uitgekeerde som niet 
mag overscbrijclen; 

Dat l1et bestreden arrest op grond van 
gezegd artikel beslist heeft, dat bet be
drag van de vergoeding 18.000 frank be
droeg; 

Overwegende dat, in strijd met de con
clusies van aanlegster, de rechter over de 
groncl geweigerd l1eeft gezegde som we
gens de waardeveranderingen van het 
geld te vermeerderen; 

Overwegende dat het miclclel dit laat
ste dispositief bestrijdt, door staande te 
houden clat het de wet van 29 April 1935 
en artikel 1895 van het Burgerlijk Wet
boek schenclt; 

Overwegende dat de vergoeding, we
gens afneming ener som in franken op de 
gemeenschappelijke penningen, een schuld
vordering van een op numerische wijze 
bepaalde som is, clie geen enkele schat
ting ver~t, en niet een schuldvordering 
van waarden die aan de schatting van 
de rechter onderworpen is; 

Dat dergelijke schuldvordering op haar 
nominaal beclrag blijft vastgesteld en niet 
vatbaar is voor vermeerdering wegens 
waardeveranderingen van het geld; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat dit onderdeel van het 

middel het bestreden arrest verwijt 
te hebben beslist dat aanlegsters schuld
vordering niet een (( te schatten )) schuld
vordering was, doch een sclmldvordering 
van een onveranderlijk op haar nominaal 
bedrag vastgestelde som, dan wanneer het 
om het bedrag ervan te bepalen tot een 
schatting moest overgaan en de schuld
vordering ex aeq~w et bono vaststelde; 

Overwegende dat het onderscheid. tus-

sen ene schuldvordering van ene bepaalde 
som en ene sclmldvordering van waarde 
op het voorwerp der schuldvorderingen 
berust, en niet op de bewijsmiddelen 
waaraan de rechter zijn toevlucht nemen 
moet om het bedrag ervan te ber)alen; 

Dat het feit dat, ten einde te beslissen 
welk het numeriek bedrag van de ver
schuldigde som is, de rechter tot een on
derzoeksplicht moet overgaan of dit be
drag zelf bepaalt, niet voor gevolg heeft 
de aard of het voorwerp van de schulcl
vordering te wijzigen, en de schuldvorde
ring ener som, welke door de wet of door 
de partijen numeriek vastgesteld werd en 
waarvan het bedrag ten gevolge van een 
betwisting niet onmiddellijk kan gekend 
worden, te veranderen in een schuldvor
dering van vergoecling of van schadever
goecling, welke aan cle beoordeling van de 
rechter kan onderworpen worden; 

Dat de twee onderdelen van het middel 
naar recht falen; 

Over het tweede mid del: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 2229, 
2230, 2231, 2268, 2279, 1134, 1135, 1317, 
1319, 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat : 1° ter gelegenbeid van de veref
fening en verdeling van de gemeenschap 
die tussen partijen heeft bestaan, de rech
ter over de grond oordelende over het lot 
van de door aanlegster gedragen juwelen, 
beslist heeft dat deze juwelen, bij gebrek 
aan bewijs van haar titel door aanleg
ster, in de gemeenschap vielen, dan wan
neer aanlegster bij conclusies het bez;it 
dezer juwelen deed gelden, welke steeds 
vermoed wordt te goeder trouw voor zich 
zelve en ten titel van eigenaar te zijn ge
weest; dat het bezit van roerende goede
ren als titel geldt; en dat aanlegster alclus 
het bewijs van haar eigenclomstitel niet 
hoefde te leveren; 2° cle rechter over de 
grond juridische uitwerking weigert 
aan het bezit waarop aanlegster zich 
v66r hem beriep, om reden dat dit bezit 
dubbelzinnig zou zijn, dan wanneer hij 
niet v aststelt, dat verweerder het be
wijs van clit lmrakter zou geleverd heb
ben, en dat, zich onthoudend de aan de 
zaak bijzondere samenloop van omstan
digheden aan te stippen, welke zijn beslis
sing zouden rechtvaardigen, hij integen
deel de wettelijke omschrijving, welke 
hij voor vaststaand houdt, afieidt, uit 
een algemene beschouwing welke het toe
zicht van het Hof van verbreking over 
de regelmatigheid van. de toepassing ter 
zake, van artikel 2229 van het Burger
lijk Wetboek onmogelijk maakt; 

Overwegende dat het eerste onderdeel 
van het middel het bestreden arrest 
verwijt niet aangenomen te hebben dat 
aanlegster in cassatie, als titel van haar 
eigendomsrecht op de jnwelen welke zij 
bezat, het bezit zelf van deze · juwelen 
deed geld en; 
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Overwegende dat, in het door partijen 
aangenomen stelsel van gemeenschap van 
roerende goederen en aanwinsten de in 
het bezit van de echtgenoten zijnde roe
rende goederen als gemeenschappelijke 
goederen worden vermoed, en dat het aan 
die van de echtgenoten die zijn hoeda
nigheid van eigenaar van verscheidene 
dezer goederen inroept, behoort het be
wijs te leveren dat hij zich in een der 
buitengewone gevallen bevindt waarin de 
roerende goedereu het karakter van eigen 
goederen verwerveu; 

Dat dergelijk bewijs niet kan blijken 
uit het enkel feit dat de echtgenoot, die 
zich de hoedanigheid van eigenaar wil 
doen erkennen, het bezit heeft van de goe
det·en waarvan hij beweert de eigendom 
te hebben; 

Dat de echtgenoot die bezit, gemeen
schappelijke goederen bezit; 

Dat zijn bezit dienvolgens, niet als ti
tel van eigendom tegen de gemeenschap 
kan gelden noch door zich zelf het be
wijs van zijn eigendom kan opleveren; 

Overwegende dat (lit onderdeel van het 
middel naar recht fault; 

Overwegende dat het tweede onder
dee! van het middel het bestreden 
arrest verwijt zijn juridische uitwerking 
aan het bezit van aanlegster niet te heb
ben willen erkeunen, om reden dat dit be
zit dubbelzinnig was; zonder nitleg te ver
strekken over de omstandigheden waar
uit het in onderhavig geval dit karakter 
afieidde; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
terecht aangenomen hebbend dat het be
zit- der juwelen tegen de gemeenschap 
door aanlegster niet vermocht te worden 
ingeroepen, de motieven waarbij gezegd 
arrest een dubbelzinnig karakter aan dit 
bezit toeschrijft als overbodig voorko
meu· 

D~t, waar het deze beweegredenen cri
tiseert, het micldel, bij ge brek a an be-
lang, niet ontvankelijk is; · 

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

29 Januari 1953. - 1" kamer. - Voor
zitte1·, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Piret. - Gelijlcluidende 
conclltsie, H. Raoul Hayoit de Termi
conrt eerste advocaat-generaal. - Plei
te·rs, 'nn. de H_arven en Simont. 

(1) Sedert het in werkingtreding van de 
wet van 21 Mei 1951 welker artikel 2 het arti
kel 252 van het Burgerlijk Wetboek heeft ver
vangen, moet het beschikkend gedeelte va_n . de 
vonnissen en arresten waarbij echtschmdmg 
wegens overspel toegelaten wordt de aandui
ding bevatten van de voornamen en naam van 

1 e KAMER. - 29 Januari 1953 

ECHTSCHEIDING. - ARREST DE ECHT
SCHEIDING TEN VOORDELE VAN DE ECHTGENOTE 
TOELA'l'END. - BESCHIKKING GEGROND op· 
OVERSPELIGE BETREKKINGEN MET EEN BE
PAALDE PERSOON. - REDENEN VASTSTELLEND 
DAT ENKEL OVERSPELIGE BETREKKINGEN ME'l' 
EEN ANDER PERSOON BEWEZEN ZIJN. - S1'RIJ
DIGHEID 'l'USSEN DE BESCHIKKING EN DE BE
WEEGREDENEN. - SCHENDING VAN ARTIKEL 97 
VAN DE GRONDWET. 

Is met tegenstrijdigheid behept het ar-
1'est dat de echtscheiding toelaat we
gens overspel van (le echtgenote, wan
neer in het beschilclcend gedeelte wo1·dt 
vast,qesteld dat de medeplichtige aan 
het overspel een bepaalde persoon is en 
in de beweegredenen dat de overspeli_qe 
betrelclcingen met deze pe1·soon niet ne
wezen zijn doch dat de echtgenote met 
een ande-r persoon ove1·spel gepleegd 
heett (1). 

(FONCK, 'I'. REUTER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 December 1951 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat de voorziening slechts 
het arrest bestrijdt voor zoveel het de 
echtscheiding tussen aanlegster en ver
weerder toegelaten heeft; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 298 (wet van 16 April 1935), 
1317, 1319, 1320, 1350, 1351, 1352 van het 
Burgerlijk Wetboek, van artikel 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden ar
rest, het beroepen vonnis bevestigende, 
de echtscheiding toelaat ten voordele van 
verweerder en beveelt dat in de registers 
van de Burgerlijke stand overgeschreven 
worde dat « de echtscheiding ten nadele 
van de echtgenote wegens overspel uitge
sproken werd (artikel 229 van het Bnr
gerlijk Wetboek) de medeplichtige een ze
kere Gaspard Coos zijnde ll, dan wanneer 
het arrest geen eigen redenen inroept om 
de aanneming van de echtscheiding te 
rechtvaardigen en zich vergenoegt de 
door de eerste rechter voor vaststaand 
gehouden redenen over te nemen, die uit
drukkelijk de betichting van overspel zo
gezegd met de heer C ... gepleegd afgewe
zen had om ten laste van (lanlegster 
slechts een overspel voor vaststaand te 

de medeplichtige of de vermelding dat zij 
onbekend zijn. Het beschikkend gedeelte ai
leen wordt door de officier van de burgerstand 
in zijn registers overgeschreven (wet van 
21 Mei 1951, art. 3, tot wijziging van arti
kel 264 van het Burgerlijk Wetboek). 
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houden welk door haar met een zekere 
G. F. zou begaan geweest zijn; waar
uit volgt dat er tussen de beweegredenen 
en het dispositief van het bestreden ar
rest tegenstrijdigheid bestaat wat met 
een gebrek aan motieven gelijkstaat; 

Overwegende dat uit het vonnis a quo 
blijkt dat verweerder zijn vordering tot 
echtscheiding op het door aanlegster ge
pleegd overspel gegrond had; dat hij 
staande hield dat nit een eerste dossier 
van strafonderzoek bleek dat aanlegster 
overspelige betrekkingen met een zekere 
0... had gehad, terwijl een tweede dos
sier betrekkingen van zelfde aard met de 
minderjarige G. F. vaststelde; 

Overwegende dat de eerste rechter be
slist « dat het door aanlegster gepleegd 
overspel genoegzaam nit dit laatste dos
sier bleek >>, maar dat het eerste dossier 
niet het bestaan van geslachtelijke be
trekkingen met de heer 0... bewees; 

Overweg(mde dat het bestreden arrest 
verklaart « de oordeelkunclige motieven 
van de eerste rechter over te nemen >>; 

Dat het niettemin, in zijn dispositief, 
de echtscheiding van partijen ten nadele 
van aanlegster wegens overspel toelaat, 
(( de medeplichtige de heer Gaspard Coos 
zijnde >>; 

Overwegende dat deze tegenstrijdigheid 
tussen de motieven en het dispositief van 
bet arrest met een gebrek aan motieven 
gelijkstaat en dat het arrest het in het 
middel bedoeld artikel 97 van de Grand
wet geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen arrest, behalve voor zoveel het over 
de door aanlegster ingestelde tegeneis uit
spraak doet; beveelt dat onderhavig ar
rest zal overgeschreven worden in de re
gisters van het Hof van beroep. te Luik 
en dat melding er van zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; veroordeelt de ver
weerder tot de kosten; verwijst de alzo 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

29 Januari 1953. - 16 kamer. - Voor
zittm·, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggever·, H. Bayot. - Gelijlclu,i
denrle conclnsie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
Pleiter·, H. della Faille d'Huysse. 
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1° TERUGVORDERING VAN RET ON-
VERSOHULDIGD BETAALDE. 
VOORWERP. - VERVANGBARE ZAKEN. -
ZELFDE GETAL ZAKEN VAN DEZELFDE SOOR'l' 
EN HOEDANIGHEID. • 

2° LASTGEVING. - I3URGERLI.JKE ZAKEN. 
- Ul'rGEVOERDE BE'l'ALING. - BEWERING 

DA'l' DE (( SOLVENS >l ALS LAS'l'HEBBER IS OP
GETREDEN. - BEWERING YOOR DE EERSTE 
MAAL VOOR HE'l' HOF VOORGEBRACHT. ·-
0NON1'VANKELIJKHEID. 

1 o De tentgvordering vnn het onversohul
digd betnalde lean slechts tot vom·wer·p 
hebben datgene dnt dom· de eiser· be
tnnld of in zijn nnnrn en. te zijner ont
lnsting door· zijn lnsthebber tt.Ubetanld 
werd, hetzij, W(mnem· /Jeta.liny vnn 
ver·vangbnre znken ·wer·d ,qednan, eon 
zelfcle getal znlcen van dezelfde soort 
en hoeflnn·igheifl, behouflens verplioh
t-ing voor· de accipiens in wnar·fle te 
ver·.rJoeflen in gevnl van niet-uitvoer·ing 
zi,iner verpliohting tot tentggave (1). 
(Burgerlijk Wetboek, art. 1376, 1377 en 
1235.) 

2° De annlegger· in ver·lJrelcing is niet ont
vanlcelijlc om 1!0or de eer·ste mnal voor 
het H of r~nn te voeren dnt cle ~olvens 
wanneer· hij betnling heeft gedann in 
hoeclnnigheid vnn lnsthebber vnn ann
logger is opgetreflen. 

(N. Y. l'APE'J'ERIES DE STEINBACH, 
T. N. V. BANQUE DE BRUXELLES.) 

ARRES'f. 

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

Over · het enig middel : schending van 
de artikelen 1235, 1247, 1376, 1377, 1984 en 
1991 van het Burgerlijk Wetboek, doordat, 
vaststellende dat aanlegsters schuld in 
Reichsmarken jegens verweerster te Ver
viers bij middel van de clearing op grond 
van een Reichsmark voor 10 Belgische 
franken betaalbaar zou zijn, dan wanneer 
de koers van de clearing in feite van 
12,50 Belgische franken voor een Reichs
mark was, en, hierop wijzende dat aan
legster zich het recht had voorbehouden 
v66r het gerecht het teveel ontvangen 
van verweerster terng te vorderen, dat 
noodzakelijkerwijze nit deze toestand 
moest volgen, het bestreden arrest de te
rugvordering v_an de ten onrechte door 
verweerster ontvangen Belgische franken 
niet gegrond verklaart, om de verkeerde 
reden dat aanlegste1' enkel het met haar 
schuld overeenstemmend getal Reichsmar
ken zou betaald hebben, nit het oog ver
liezend dat qe betaling door aanlegster 
niet bij storting van Reichsmarken in 
clearing gedaan werd, doch aileen bij be
taling ann verweerster van Belgische 

(1) Verbr., 27 November 1947 (A1'1'. Verbr., 
1947, biz. 383; Bull. en PASIC., 1947, I, 504); 
DE PAGE, t. III, n" 20 en 21; PLANIOL en 
RrPERT, t. VII, n" 744 en 746, !itt. B; DE
~IOGUE, t. III, n' 97. 
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:franken te Verviers, derwijze dat hetgeen 
aanlegster onversclmldigd betaald heeft, 
wel· de Belgische franken is welke door 
verweerster teveel werden geind, de ge
,grondheid van de terugvordering van het 
niet-verschuldigde rustende overigens op 
het door de schuldeiser teveel ontvangen : 

Overwegende dat nit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt dat ver
weerster ten voordele van aanlegster, ven
nootschap welke haar zetel te Malmedy 
had, een krediet had geopend hetwelk, 
op 10 Mei 19!0, door deze ten belope van 
3.643.216 fr. 23 gebruikt was geweest, dat 
de schuldvordering in de rekening van de 
verweerster, ter uitvoering van een tij
dens de bezetting van Belgie voorgeschre
ven Dnitse verordening, in Reichsmarken 
wercl mngezet op grond van 10 fr. voor 
·een Reichsmark; dat een storting van 
~00.000 Reichsmarken in Juni 1940 door 
aanlegster gedaan werd; dat de koers van 
de Reichsmark later in de bezette gebie
den van Belgie op 12,50 Belgische fran
ken werd gebracht met uitzondering na
melijk van het kanton Malmedy; 

Overwegende dat het arrest vervol
,gens er op wijst dat, op 3" en 13" Fe
bruari 19U, op een ogenblik waarop, nit 
hoofde van de gedane storting; de 
.schuldvordering van verweerster slechts 
280.160,36 Reichsmarken bcliep, een over
eenkomst tussen aanlegster en verweer
ster met het oog op cle vereffening van 
-deze schultl gesloten werd; 

Overwegende dat luidens deze overeen
Jwmst, zoals zij door de rechter over de 
grond aangenomen werd, « de volgende 
betalingen te Verviers zouden geschieden 
bij middel van de door de Duitse over
heid ingerichte clearing op grond van een 
Reichsmark voor 10 Belgische franken, 
met dien verstande da t indien de be
slissing der Belgische rechtbanken voor 
geintimeerde ongunstig was, deze het ver
schil tussen de koers van de Reichsmark, 
een voor 10 Belgische franken en die van 
·de Reichsmark een voor 12,50 Belgische 
franken. zou moe ten terugbetalen ''; 

Overwegende dat nit de vaststellingen 
van het bestreden arrest insgelijks blijkt 
dat aanlegster in Maart-April 1941, bij 
middel van de clearing, sommen stortte 
welke in het geheel 280.866,35 Reichsmar
ken beliepen, zijnde het bedrag van haar 
schuld in Reichsmarken en dat verweer
ster door de Emissiebank met een .som 
van 3.510.831,6B Belgische franken gecre
diteerd wercl; 

Overwegende dat nit het arrest blijkt 
dat aanlegsters vordering niet op de over
·eenkomst van 3-13 Februari 1941 gegrond 
was, doch op de wettelijke regels betref
fende de terugvordering van het niet
verschuldigde en op de princiepen in 
zake verrijking zonder oorzaak en dat 
zij als voorwerp had de teruggave van 

VERBR., 1953. - 24 

Belgische franken, welke verweerster bo
ven haar schuldvordering zou gekregen 
hebben; 

Overwegende dat, deze vordering van 
aanlegster afgewezen zijnde, de voorzie
ning slechts het arrest bestrijdt voor zo
veel het de beweringen van aanlegster 
van de hand heeft gewezen, welke op de 
wettelijke regels betreffende de betaling 
van het niet-verschuldigde gegrond wa
ren; 

Overwegende dat hij die optreedt tot 
terugvordering ener niet-verschuldigde 
betaling, slechts hetgeen hij betaald heeft 
of wat in zijn naam en te zijnen laste 
door zijn lasthebber betaald werd mag 
terug vorderen; dat het voorwerp van 
de terugvordering alleen de betaalde zaak 
kan zijn of, illdien de betaling in ver
vangbare zaken werd gedaan, een zelfde 
getal zaken van dezelfde soort en hoeda
nigheid, llehalve verplichting voor de ao
oipiens. in waarde te vergoeden, in geval 
van met-uitvoering door hem van zijn 
schuld tot terugga ve; 

Overwegende dat het arrest in feite 
en dienvolgens souverein vastgesteld heb
bende dat aanlegster enkel prestaties in 
Reichsmarken gedaan had, daaruit wet
telijk heeft afgeleid dat zij niet gegrond 
was om de teruggave te vorderen van 
sommen in franken welke zij niet betaald 
had; 

Overwegende, weliswaar, dat· aanleg
ster, bij verwijzing in de opstelling van 
het middel naar de artikelen 1984' en 1991 
van het Burgerlijk Wetboek, in de ont
wikkeling van gezegd middel doet gelden, 
dat het in uitvoering van een door haar 
gegeven << lastgeving '' is dat de Belgische
Duitse clearing de door haar in Reichs
marken gest.orte sommen in Belgische 
franken heeft omgezet en het alzo uitge
maakt bedrag aan verweerster betaald 
heeft; 

Maar overwegende dat dergelijke last
geving niet vo6r de rechter over de grond 
door aanlegster ingerocpen werd en dat 
zij nit geen enkele vaststelling van het 
bestreden arrest hlijkt; 

Overwegende dat het middel dienvol
gens niet ontvankelijk is; 

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

29 Januari 1953. - 1° kamer. - l'oor
zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
l'erslaggever, H. Piret. - Gel-ijkl1tidende 
oonolusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Van Leynseele en Simont. 
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1 o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BESLISSINGEN WAARTEGEN VOORZIENING 
KAN WORDEN INGESTELD. - BURGERLIJKE 
7.AKEN. - VONNIS IN LAA'l'STE AANLEG WAAR
BIJ EEN DOOR ENE PAR'l'IJ 'l'EGEN DE TEGEN 
HAAR INGES'J'ELDE VORDERING INGEROEPEN 
VERWEER VERWOHPEN WERD. - DEFlNITIEVE 
BESLISSING. 

2° REDENIJJN VAN DE VONNISSEN EN 
AHRESTEN. - BUHGERLIJKE ZAKEN. ·
VoNNIS WAAHBIJ EEN TEGEN DE INGESTELDE 
VORDERING INGEROEPEN VERWEEH AFGEWE
ZEN WORD'J'. - GEEN BEWEEGREDENEN TO'J' 
STAVING DEH AFWIJZING. - SCHENDING VAN 
AHTIKEL 97 VAN DE GHONDWE'J'. 

1° Is clefin'itief naar cle z·in van artUce~ 14 
van het decreet van 2 brnmai·re jaar IV, 
cle ·in laatste aanleg gewezen besUssing 
waaT/J·i.i een floor ene pa·rtij tegen de 
tegen haa1· ingestelcle vordet··ing inge
·roepen verwee·r vftn cle hftncl gewezen 
wonlt (1). 

2° Schenclt het ftrtilcel 9''1 van cle Gt·ontl
wet, het vonnis dat, wijl verwem·cler 
een venoeer tegen aanlegget·s vordering 
tegenstelcle, clit verwem· afwijst zonclet· 
beweegt·eclenen tot staving dezer afwij
zing aan te geven (2). 

(SOCiib.'E .NA'l'IONALE DES DIS'l'RIBU'l'IONS D'EAU, 
T. CHEVALIER.) 

ARRES'l'. 

HET HOE'; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 4 Juli 1950 in boger beroep ge
wezen door de Hecbtbank van eerste 
aanleg te Namen; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
beicl door de verweerders tegen de voor
ziening opgeworpen en afgeleicl bieruit 
dat de bestreden beslissing uitsluitelijk 
voorbereidencl is, naar de zin van arti
kel 14 van bet decreet van 2 brumaire 
jaar IV : 

Overwegende dat bet beroepen vonnis, 
wijzende over ene vordering strekkende 
tot bandbaving van verweerders in bet 
bezit van een gebruiksrecbt betreffende 
de waters van de beek Samson, vooraleer 
recht te spreken, een deskundig onder
zoek had bevolen ten einde de omvang 
van de eventuele schade vast te stellen 
welke elke verweerder zou lnmnen onder
gaan ten gevolge van de door aanleggers 
uitgevoerde werken tot opvangen van 
bronwater en waterwinning; 

(1) Verbr., 28 April 1950 (An·. Ve•·b•·., 1950, 
blz. 541; Bull'. en PAsiC., 1950, I, 603, en no
ta 1); 26 Januari 1951 (Ar1·. Verbr., 1951, 
blz. 288; Bull. en PASIC., 1951, I, 342). 

Overwegende dat aanlegster, dan appel
lante, om tot het afwijzen van de vorde
ring te concluderen, zicb in boger be
roep namelijk steunde hierop tlat zij we
gens haar hoedanigheid van eigenares der 
erven waaruit bet water spoelt uitslui
tend en vrijelijk over de waters van de 
litigieuze bronnen bescbikte; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
het beroepen vonnis bevestigt, voor zoveel 
bet een tleskundig onderzoek bevolen 
heeft; dat het bepaalt dat de aanleg
gers gedurende meer dan een jaar in het 
bezit zijnde geweest, de enkele te onder
zoeken vraag deze is te weten of de 
nieuwe onderneming van aanlegster het 
genot van de wateren door de verweer
ders verhindert; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
bet door aanlegster tegen de vordering· 
van de verweerders ingeroepen verweer 
van cle hanll gewezen heeft; dat het in 
deze maat, definitief is nanr de zin van 
artikel 14 van het decreet van 2 brn
maire jaar IV; 

Waarnit volgt dat de grond van niet
ontvankelijkheid niet kan aangenomen 
worden; 

Over het enig middel : schencling van 
de artikelen 9 van de Grondwet, 544. 
640, 641, 642, 644, 2228, 2229, 2232 van het 
Burgerlijk Wetboek, 4 van de wet van 
25 J\IIaart 1876 bevattende titel een van 
het voorafgaand hoek van het Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging, doordat 
het bestrellen vonnis een deslmndige aan
stelt met opdracht na te gann of de dom· 
aanlegster verwezenlijkte onderneming 
het genot van de waters zoals de verweer
ders clit tevoren gehad hebben verhindert 
of zal verbinderen en iedere partij tot 
een zevemle der kosten van lJeroep veroor
deelt, om reden dat verweerders daarvan 
sinds meer dun een jaar het bezit hebben; 
dat de vordering binnen de wettelijke 
termijn ingestelcl wenl; dat de oevereige
naars van tle waters genoten hebben voor 
het doel en in de door hen aangewezen 
maat en dat de enkele te onderzoeken 
vraag betreffende de bezitsvordering 
deze is te weten of de door aan
legster op de rivier Samson, haar bijri
vieren of de bronnen van deze waters ge
dane nieuwe onderneming, het genot van 
de waters, zoals verweenlers het vroeger 
gehad bebben, verhindert; dan wanneer 
1 o het vonnis het micldel niet beantwoordt 
door aanlegster bij conclusies hieruit af
geleicl dat, om haar doel van waterverde
ling te verwezenlijken, zij een bron had 
gelwcht en toelating had verkregen een 

(2) Verbr., 28 April 1950 (A1·1·. Ve•·M., 1950, 
blz. 541; Bull. en PASIC., 1950, I, 603); 25 Sep
tember 1952 (A1T. Fm·b•·., 1953, biz. 11; Bull. 
en PASIC., 1953, I, 11). 
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nndere te onteigenen waarvan ZIJ in het 
bezit gesteld was geweest; dat zij naar 
believe, door de afvoer daarvan op te 
vangen, gebruik der waters van die bron
nen mocht maken, behoudens de rechten 
welke de lager liggende eigenaars door een 
titel of door verjaring zouden verkregen 
lwbben, en dan wanneer de verweerders 
geen enkele titel voorlegden en het be
staan niet konden inroepen van zichtbare 
werken naar de zin van artikel 642 van 
het Burgerlijk Wetboek, dan wanneer het 
uitoefenen van het eigendomsrecht over 
een bron niet « afhangt van het gebruiks
recht )) der lopende waters well~: aan de 
overeigenaars door artikel 644 van het 
Burgerlijk Wetboek toegekend wordt, en 
dan wanneer het bezit tler waters van. de 
beek zich niet tot clit van de hronwaters 
uitbreidt; waaruit volgt dat de rechters 
over de grontl hun heslissing niet wette
lijk met redenen omldeed hebben (schen
ding van art. 97 van de Grondwet); 
2° dan wanneer in alle geval, het bezit, 
zelfs onheuglijk, der waters van een ri-· 
vier zich niet uitbreidt tot het bezit der 
waters van de bron die het water aan 
de ri vier geeft, daar de dad en die op een 
loutere toegevendheid berusten noch voor 
het bezit noch voor de verjaring als 
gronclslag kunnen dienen (schending van 
de artikelen 544, 640, 641, 642, 644, 2228, 
2229 en 2232 van het Burgerlijk Wetboek) 
waaruit volgt dat vermits het bestreden 
vonnis het bestaan niet vastgesteld heeft 
van enige titel in hoofde van de verweer
ders, noch het stellen door hen van enige 
bezitsdaad betreffende cle litigieuze bron
nen, de verweerders geen bezitsvordering 
genoten van aard om aanlegster te belet
ten, de waters van gezegde bronnen op te 
vangen (schending der zelfde bepalingen, 
van art. 4 van de wet van 25 Maart 1876 
en, voor zoveel als nodig, van art. 97 
van de Grondwet); 

Overwegende tlat uit rle stukken van de 
procedure blijkt dat de door verweerders 
ingestelde vonlering ertoe strekte aan 
aanlegster te verbietlen het recht van de 
verweerders te storen om onafgebroken 
en zonder vermindering van de waters 
van de beek << Samson ll, waarvan zij 
overeigenaars zijn, te genieten in de to
tale hoeveelheid welke cle afvoer van deze 
beek geeft, zonder enige afhouding noch 
opneming; 

Overwegende dat, om tot de ongegrond
heid van deze vordering te concluderen, 
aanlegster bij conclusies v66r de rechter 
in hoger beroep, enerzijcls, deed gelden, 
dat verweerders van geen enkel bezits
recht over de waters van de bronnen van 
Route en van Houyoux te Gesves deden 
blijken, bronnen welke door aanlegster 
verkregen of te harer voordele onteigend 
waren geweest en welke de Samson voe
den; dat zij, anderzijds, staande hield, 

dat het uitoefenen van hel: recht van de 
eigenaar der bronnen door de wet niet 
afhankelijk was gemaakt van het meer
der gebruiksrecht dat een derde op de lo
pende waters van de beek kon hebben; 

Overwegende dat het vonnis beslist dat, 
daar verweerders het bezit der waters 
van de beek sinds meer dan een jaar 
genieten, de enige te onderzoeken vraag 
deze is te weten of de nieuwe onderne
ming van aanlegster, onder welk oogpunt 
ook, het genot van de waters, zoals de 
verweerders het gehad hebben, verhin
dert; dat het vonnis aldus beslist dat, in 
strijd met aanlegsters bewering, de ver
weerders hun bezitsvordering mogen uit
oefenen tegen de eigenaar van de bronnen 
welke de beek voeden, van het ogenblik 
af dat deze eigenaar derwijze die bron
nen bezit dat het genot van de lopende 
waters van de beek, dam·door verminderd 
wordt; 

Overwegende dat, tot staving van het 
afwijzen van aanlegsters bewering, het 
vonnis geen enkele reden doet· gelden en 
dat 1het de door aanlegster ingeroepen 
middelen niet beantwoordt; dat het dien
volgens artikel 97, van de Grondwet 
schendt; 

Om clie redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat onderhavig ar
rest zal overgeschreven worden in de re
gisters van de Rechtbank van eerste aan
leg te Namen, en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van de ver
nietigde beslissing; veroordeelt de ver
weerders tot de kosten. 

29 Januari 1953. - 16 kamer. - Voo1·
zUte1·, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslag_qever, H. Bayot. - Gelijkh,idende 
concl1,sie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Simont en della Faille 
d'Huysse. 

l" KAMER. - 29 Januari 1953 

VERZEKITIRINGiilN. - VERZEKERIN!l TE 
LAND.- VlUJSTELLING VAN DE VERZEKERAAR. 
- GROVE SCHULD VAN DE VERZEKERDE. -
BEGRIP. 

Naa1· fZe zin van artikel 16 van de wet 
van 11 Jnni 1874 op de ve1·zekeringen, 
is cle grove sch1tld van de ve1·zelcercle 
wellce de vm·zelceraa1· 1Jan de last de1· 
schadeloosstelling m··ij stelt de met be
d1·og gelij lc te stellen sch1tld, hetzij 
een opzettelijlce daad; is derhalve naa1· 
de zfn ctezer wetsbepaUn.(] slechts een 
g1·ove schttld de schuld waa1·van de da
der betv1tst is geweest of heett moeten 
zijn da-t z.;,j een verzwaring van de ·r-i-
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sico zo·u teweegbrengen boven de voor
u.itzichten van het contract (1). 

(N. V. ASSURANCE LIEGEOISE, '1'~ DEROULOU.) 

ARUEST. 

HE'!' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 Juni 1952 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 16 van de wet van 11 Juni 
1874 op de verzekeringen (boek I, titel X, 
van het Wetboek van koophandel) en 
97 van de Grondwet, doordat het bestre
den arrest « voor recht zegt dat aanleg
ster niet gerechtigd is zich op artikel 16 
van de wet van 11 Juni 1874 te beroepen 
om zich van haar verplichtingen jegens 
verweerder te bevrijden; zegt dat zij er
toe gehouuen is de verweerder te vrij
waren voor de hoofdveroordelingen, in
tresten en kosten welke ten verzoeke van 
de rechthebbenden van wijlen Jean Kerk
hofs, te zijnen laste uitgesproken werden 
of zuilen uitgesproken worden, haar ins
gelijks voor zoveel als nodig veroor
deelt, tot de op verweerder vailende uit
voeringskosten; zegt dat zij verplicht zal 
zijn de last te dragen van het thans nog 
sedert de benoeming van een deskundige 
v66r de correctionele rechtbank bestaand 
burgerlijk ·gelling; aanlegster veroordeelt 
rechtstreeks aan verweerster de hoofd
som, intresten eri kosten te betalen van 
de te harer voordele tegen verweerder 
uitgesproken veroordelingen ll; om reden 
dat « de door de autovoerders onderteken
de verzekeringscontracten normaal voor 
gevolg hebben dezen tegen de door hun 
schuld veroorzaakte ongevailen te vrijwa
ren en dat van deze regel slechts wordt 
afgeweken wanneer gezegde schuld de 
zwaarte · vertoont welke door de meest 
aangenomen rechtspraak bepaald wordt 
als een overdreven nalatigheid, een niet 
te verschonen onvoorzichtigheid welke 
met het kwaad opzet te vergelijken is en 
welke de bewuste verzwaring lmiten aile 
vooruitzicht van het verzekerde risico als 
gevolg heeft, hetgeen in casu naar genoe
gen niet bewezen was ll, dan wanneer, 
aile « overdreven nalatigheid Jl, elke « niet 
te verschonen onvoorzichtigheid ll zelfs 
indien zij de bewnste verzwaring lmiten 
aile vooruitzicht van het verzekerde ri-

(1) Zie de· verklaringen van de Minister van 
justtie en van de verslaggever in de Senaat 
(Pm·l. Bes., Senaat 1872-1873, biz. 102); Mo
NETTE,. DE VrLLE en ANDRE, Traite des ass"
rances terrestres, n' 295. Over het onderscheid 
tussen grove schuld en bedrog, zie PLANIOL en 
RrPERT, t. VI, n' 405; H. en L. MAZEAun, 
Traite theorique et pratiq"e de la responsabi
lite ci·vile, t. III, n" 2650 en· 2652, alsmede 
nota 6, biz. 784; ESMEIN, nota onder verbr. Fr., 

sico niet voor gevolg heeft, een grove
schuld nitmaakt, en doordat, dienvolgens, 
de rechter over de grond de toepassing
van artikel 16 van de wet van 11 Juni 
1874 afhankelijk heeft gesteld van een 
voorwaarde, welke door de wet niet is 
voorzien en welke niet zon kunnen afge
leid worden nit de gewone betekenis van 
de bewoording « grove scl:mld ll; 

Overwegende dat het middel voorhoudt 
dat het bestreden arrest ten onrechte 
beslist heeft dat, opdat de verzekerde een 
grove schuld zou begaan hebben naar de 
zin van artikel 16 van de wet van 18 Jnni 
1874 op de verzekeringen, het niet vol
staat dat de verzekenle een overdreven 
nalatigheid of een niet te verschonen on
voorzichtigheid zou begaan hel1ben, wel
ke de verzwaring buiten aile vooruit
zicht . van het verzekerde risico teweeg
brengt, maar dat deze verzwaring bewnst 
moet zi;Jn; 

Overwegende dat, zowel nit de tekst 
als nit de parlementaire voorbereiding
van gezegd artikel 16 blijkt, dat de wet
gever, op dat gebied slecl1ts als grove· 
schuld, de met een opzettelijke daad ge
lijk te steilen schuld beschouwd heeft; 

Dat, dienvolgens, met te beslissen, dat 
voor de toepasselijkheid van voormeld ar
tikel 16, een niet opzetteli.ik vergrijp, 
slechts een zwaar vergrijp kon uitmaken, 
indien namelijk, de dader bewust is ge
weest of had moeten zijn van de ver
zwaring van het verzekerde risico welke
het medebracht, bet arrest geen enkele
der in het middel bedoelde wetsbepalin
gen geschonden heeft; 

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

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

29 Januari 1953. - 1e kamer. - Voo·r
zitte1·, H. Louveanx, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Sohier. - Gelijlcl~ti
dende conclusie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. -Plei
ters, HH. Van Ryn en Van Leynseele. 

2" KAMER. - 2 Februari 1953 

1° ARBEIDSONGEVAL. - VERANTWOOR
LIJKE DERDE. - VERBOD VAN BIJEENVOE-

24 October 1932 (Si1·ey, 1933,' I, 289); verg. DE 
PAGE, t. II, blz. 1019, nota 7; RoBINO, « Les 
conventions d'irresponsabilite dans la jurispru-
dence contemporaine » (Re·v. trim. dr. civ.,, 
1951, blz. 1 en volg. 

Over de vraag of, de lege fe•·enda, de grove
schuld insgelijks door de verzekering zou moe
ten gedekt Worden raadpJ. JANSSENS-BRIGODE, 
nota in J om-nal des tribttna,x, 1950, blz. 193_ 
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GlNG VAN DE SCHADEVERGOEDING EN VAN DE 
FORFAITAIRE VERGOEDINGEN. - GEVOLG. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. 
- SCHENDING DER GERECHTELIJKE OVEREEN
KOMS'f. - EJISER VOOR DE RECHTER OVER 
DE GROND GECONCLUDEERD HE!lBENDE ZONDER 
DEZE SCHENDING OP TE WERPEN. - MIDDEL 
ONONTVANKELIJK. 

1 o Door het arrest waarbij een der·de voor 
het geheel verantwoordelijlc voor een 
arbeiclsongeval ver·Jclaarcl en jegens 
het slachtojjm· tot schaclever·goecling 
veroorcleelcl worclt, worclen wettelijlc 
van cleze vergoecling afgetr·ol"ken cle 
forfaitaire vergoeclingen weUce aan het 
slachtoffer clooT cle verzelceraar van het 
becldjfshoofcl betaalcl werclen en aan cle 
verzelceraar floor cle verantwoor·delii Tee 
clercle tentg betaalcl wer·clen (1). (Wet
ten samengeordend door het koninklijk 
besluit van 28 September 1931, art. 19.) 

2° H et midclel afgeleid 1tit. de schencling 
van cle ge1·echtelij lee over·eenlcornst is 
niet ontvanlcelijlc wa,nneer eiser v66r 
de r·echter over· cle gmncl, ove1· cle groncl 
der· zaak geconclu.cleer·cl heeft zonder op 
te werpen dut de eis de per·Jcen van het 
gesch'il te b1titen ginr1 (2) . 

(COPPENS, T. PETITJEAN EN P. V. B. A. << REN
GLET EN BONNARENS ll EN VENNOOTSCHAP 
«LA ZURICH ll.) 

ARREST. 

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

Overwegende dat door deze beslissing 
enkel over de burgerlijke belangen uit
spraak wordt gedaan; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1, 2, 9, 
19 van de wetten betreffende de vergoe
ding van de schade voortspruitende uit 
de arbeidsongevallen, samengeordend bij 
koninklijk besluit van 28 September 1931, 
22 van de wet van 11 Juni 1874 over de 
verzekeringen, 1107, 1134, 1135, 1319, 1320, 
1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk Wet
hoek, doordat het bestreden arrest, zon
der op passende wijze de conclusies van 
aanlegster te beantwoorden, het aftrek
ken heeft gelast van de som van 
8.268 fr. 80, welke zij van «La Zurich>> 
als forfaitaire vergoeding voor tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid heeft ontvangen, 
van de door de beklaagde en de burger
lijk verantwoordelijke partij als gemeen
rechtelijke vergoeding verschuldigde som-

(1) 'Verbr., 5 December 1949 (A:1T. Jlerb1·., 
1950, biz. 193; Bztll. en PASIC., 1950, I, 209, 
en nota 1); 3 Juli 1950 (A1-r. Jlerb1·., 1950, 
biz. 700; lJnll. en PASIC., 1950, I, 801). 

men, om de reden dat bewuste som van 
8.268 fr. 80 aan «La Zurich>> door de be
klaagde en de burgerlijk verantwoorde
lijke partij was terugbetaald geweest dan 
wanneer aanlegster zich bij haar conclu
sies ertoe beperkt had voor de dertien 
weken tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
het verschil tussen de tijdens dit tijdver
loop gederfde lonen en de door de ar
beidsongevallenverzekeraar voor hetzelfde 
tijdsverloop gestorte sommen te vorderen; 
dan wanneer, zo de beklaagde en de bur
gerlijk verantwoordelijke partij aan «La 
Zurich» meer hebben betaald dan zij ver
schuldigd waren, zij de arbeidsongeval
lenverzekeraar tot terugbetaling van het 
te i•eel ontvangene dienen te verzoeken; 
dan wanneer het arrest, door aanlegster 
onrechtstreeks ertoe te veroordelen som
men terug te geven welke een andere 
burgerlijke partij «La Zurich» haar on
verschuldigd betaald heeft, buiten de 
perken van het gerechtelijk contract uit
spraak gedaan heeft : 

Overwegende dat in geval van ge
hele aanspi·akelijkheid van de beklaagde, 
zoals ten deze, uit de regel vastgelegd in 
artikel 19, alinea 4, van de samengeor
dende wetten betreffende de vergoeding 
van de schacle voortspruitencle uit de ar
lleidsongevallen dient te worden afgeleid 
dat !le forfaitaire vergoeding terug ten 
goede komt aan hem die ze heeft betaalcl, 
wanneer <le getroffene volgens het gemeen 
recht volledig voor de geleden schade 
schadeloosgestelcl werd; 

Overwegende clat het bestreden arrest 
vastgesteld heeft dat de arbeidsongeval
lenverzekeraar, «La Zurich», aan aan
legster als forfaitaire vergoecling wegens 
tijclelijke arbeiclsongeschiktheid, de som 
van 8.268 fr. 80 betaalcl had welke door 
de beklaagde en de bnrgerlijk verant
woordelijke partij aan voornoemde verze
keraur terugbetaald werd; 

Overwegencle dat, na volgens het ge
meen recht de vergoedingen te hebben 
geraamcl welke aan aanlegster tot herstel 
van de door haar ondergane stoffelijke 
schade toekwamen - onder welke ver
goedingen die voorkomt tot herstel van 
de bestendige arbeidsongeschiktheid wel
ke het arrest vaststelt met het zedelijke 
nadeel vermengd te zijn - het bestreden 
arrest het beclrag der door aanlegster 
reeds ontvangen forfaitaire vergoedingen 
in minclering gebracht heeft; 

Overwegende dat, vermits bij de cor
rectionele rechtbank en vervolgens bij het 
hof van beroep door de partijen de n·aag 
aanhangig is gemaakt geweest welke som
men eindelijk door de eerste twee ver
weerders aan aanlegster dienden te wor-

(2) Verbr., 27 December 1945 (Bull. en 
PASIC.' 1945, I, 297). 
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den betaald, rekening gehouden met het
geen deze van de arbeidsongevallenverze
keraar ontvangen had, het arrest niet bui
ten het contract uitspraak heeft gedaan; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

Over het tweede middel : schending van 
de in het eerste middel aangeduide wets
bepa lingen, doordat het bestreden arrest 
zich ertoe beperkt heeft te verklaren dat 
de aan aanlegster wegens bestendige ar
beidsongeschiktheid toegekende som van 
35.000 frank het herstel zo van de stoffe
lijke als van de zedelijke schade verte
genwoordigt, dan wanneer aanlegster bij 
haar conclusies erop had gewezen dat de 
vergoedingen toegekend bij toepassing van 
het gemeen recht wegens het zedelijke na
deel en de vergoedingen toegestaan uit 
kracht van de wet op de arbeidsongeval
len, niet mogen worden samengevoegd, 
dat een verevening enkel mogelijk zou zijn 
geweest indien een onderscheid was ge
maakt geweest tussen de vergoeding van 
het zogenoemde stoffelijke nadeel dat 
nit de bestendige 8 t. h. arbeidsongeschik
heicl voortv loeide en de eigenlijke ze
delijke schade, en dan wanneer de wet 
op de arbeidsongevallen, welke in dit op
zicht het gemeen recht te buiten gaat, 
het uitkeren ener rente verzekert aan 
degene die door dergelijk ongeval getrof
fen wordt, tot welk percentage hij ook 
arbeidsongeschikt weze, zelfs inclien 
naar het gemeen recht, voor hem nit dit 
percentage generlei recht voortspruit op 
enige schadeloosstelling welke van de we
gens de zedelijke schade toe te stane 
verschillend zou zijn; doordat het bestre
clen arrest door (( La Zurich ll van haar 
uit de wet op de arbeiclsongevallen voort- ~ 
vloeiencle verplichtingen ontslagen te ver
klaren, buiten de perken van het gerech
telijk contract uitspraak gedaan heeft, 
clan wanneer v66l' het hof van beroep 
geen geschil tussen deze maatschappij en 
aanlegster aanhangig was gemaakt ge
weest : 

Overwegende dat het arrest souverein 
vastgesteld heeft dat de 8 t. h. besten
dige persoonlijke arbeidsongeschiktheicl 
welke het aan aanlegster toekent, niet 
van aarcl is om aanleiding te geven tot 
een schadeloosstelling verschillend van 
die welke aan het · slachtoffer wegens 
eigenlijke zedelijke schade toekomt; dat 
het arrest aldus het toekennen van een 
enige vergoeding voor dit stoffelijk en ze
delijk nacleel gerechtvaardigd heeft, .~ls
mede de vaststelling flat de burgerhJke 
partij daarin het herstel heeft gevonden 
van het nacleel hetwelk voor haar inzon
clerheid voortvloeide nit de bestendige 
8 t. h. arbeidsongeschiktheid waaraan zij 
onderhevig zal blijven; 

Overwegende dat, aangezien de be
klaagde en de burgerlijk verantwoorde-

lijke partij alclus ZlJn veroordeeld ge
weest tot het vergoeden in zijn geheel 
van het stoffelijk nadeel geleden door de 
burgerlijke partij v66r de vestiging van 
het forfaitaire kapitaal door de arbeids
ongevallenverzekeraar, het arrest wette
lijk heeft verklaard dat laatstgenoemde 
van zijn verplichtingen ontslagen was; 

Overwegende dat deze vaststellingen 
van het arrest een passend antwoord op 
de conclusies van aanlegster verstrekken; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat het middel niet toe
licht waarin het bestreden arrest de be
paling-en van de artikelen 1, 2, 9 en 19 
van de samengeordende wetten betreffen
de de vergoeding van de schade voorsprui
tencle uit de arbeidsongevallen zou ge
schonden hebben; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat bij · v66r het hof van 
beroep genomen conclusies de maatschap
pij « La Zurich ll staande had gehouden 
dat het toekennen aan aanlegster van de 
som van 35.000 frank de gehele door deze 
ondergane schade zou dekken en dat zij 
dienvolgens krachtens artikel 19 der sa
mengeordende wetten definitief van haar 
verplichtingen als arbeidsongevallenver
zekeraar ontslagen zou zijn; 

Overwegende dat, vermits aanlegster 
niet heeft opgeworpen dat de alclus door 
de maatschappij « La Zurich ll ingestelde 
eis de perken van het aan het hof van 
beroep onderworpen geschil te lmiten 
ging, zij niet ontvankelijk is om het mid
del voor de eerste maal v66r het Hof 
van verbreking op te werpen; 

Dat het clerde ondercleel van het middel 
niet ontvankelijk is; 

Om cUe redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

2 Februari 1953. - 2" kamer. - Vom·
Z'ittet", H. Wouters, voorzitter. - Ve1·
slaggevm·, H. Anciaux Henry de Faveaux. 
- Gelijkl!Lidende conalu.s·ie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat-gene
raal. 

2" KAMER. - 2 Fehruari 1953 

BINDIDNDE BEOORDELING DOOR DE 
RECHTER OVER DE- GROND. 
S'l'RAFZAKEN. - DOUANEN EN ACCI.JNZEN. -
AANWEZEN VAN EEN AFGEVAARDIGDE VAN HET 
GEMEENTEBES'l'UUR IN HET PROCES-VERBAAL 
VAN HUISZOEKING NIET VASTGESTELD. - VER
VOLGENDE PARTIJ RET HOF VAN BEROEP VER
ZOEKENDE DAAROYER GETUIGEN TE ONDERHO
REN. - ARREST Dl'l' YERZOEK AFWIJZEND. 
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- BESLISSING GEGROND OP FEI'l'ELIJKE BE
SOHOUWINGEN. - SOUVEREINE BEOORDELING. 

De 1·echtm· over de grand beslist souve-
1'ein dat wegens de opTechtheid en de 
juistheirl van een doo1· de ambtenaren 
van het bestmw van do·nanen opgesteld 
proces-verbaal van h1t·iszoelcing er geen 
aanleiding bestaat om aan d'it best·ntw, 
vervolgende parUj, toe te laten bewijs 
te leve·ren van de in het proces-verbaal 
niet vast.qestelde aanwez·i.qheid bij de 
hniszoelciny ·van een nj'yevaa1·diyde van 
het gemeentebestuiur. 

(BELGISOHE S'l'AA'l', MINIS'l'll:RIE VAN FINANOIEN, 
'l'. ROMANNS.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 November 1952 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, 181, 239, 247 
van de wet van 26 Augustus 1822 doordat 
het bestreden arrest voor recht heeft ge
zegd dat elke vaststelling gedaan 1n de 
loop ener onwettelijke huiszoeking waar
deloos is, om de reuen dat in het proces
verbaal geen melding gemaakt werd van 
het aanwezig zijn van een afgevaardigde 
van het gemeentebestuur, en doordat het 
arrest beslist dat er geen term en aanwezig 
zijn om aanlegger te machtigen tegen en 
buiten zijn proces-verbaal te bewijzen, dan 
wanneer krachtens artikel 247 van de 
wet van 26 Augustus 1822 de vorderingen 
strekkende tot toepassing van een straf 
in zaken van douanen en acCijnzen over
eenkomstig de regelen van het W etboek 
van strafvordering berecht worden; dan 
wanneer een onvolledig proces-verbaal 
enkel als inlichting geldt en de betrek
kelijke onregelmatigheid ervan de admi
nistratie het recht niet doet verliezen om 
door getuigen het bewijs van de regel
matigheid der huiszoeking te leveren : 

Overwegende dat aanlegger bij zijn 
v66r het hof van beroep genomen con
clusies verzocht had dat hij zou gemach
tigd worden om door getuigen te bewijzen 
dat een afgevaardigde van de gemeente 
bij de ten huize van verweerster ver
richte huiszoeking aanwezig was, naar
dien het proces-verbaal geen vaststelling 
van deze aanwezigheid inhield; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
dit verzoek heeft afgewezen op de gron
den dat « het principe van het aan het 
proces-verbaal der douanen te hechten 
geloof zich ertegen verzet dat bewijs door 
getuigen te veelvuldig zou worden aan
gewend ll, en dat « in zake, vermits het 
proces-verbaal is opgemaakt geweest door 
beambten wier bekwaamheid en goede 
trouw niet in twijfel kunnen getrokken 

worden, de oprechtheid en juistheid er
van buiten kijf vaststaan; 

Overwegende dat nit deze gronden van 
het arrest blijkt dat het hof van beroep 
geacht heeft dat, gelet op de waarbor
gen welke bewust proces-verbaal biedt, 
er geen termeu voorhanden waren om tot 
de maatregel van onderzoek waarom ver
zocht werd, over te gaan; 

Overwegende dat deze beoordeling van 
feitelijke aard is; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

2 Februari 1953. - 26 kamer. - Vom·
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ve?·
slaggever, H. Anciaux Hen~·y de Fa'Ceaux. 
- Gelijlclttidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat-gene
raal. 

2" KAMER. - 2 Fehruari 1953 

DOUANEN EN ACCIJNZEN. - FISCAAL 
REGIME VAN DE TABAK. - TABAKSLIJTER IN 
ZIJN WINKEL IN HE'l' BEZI'l' BEVONDEN VAN 
EEN GEOPEND PAK SIGARILLO'S. - lNBREUK 
OP LID 46 VAN HE'l' MINISTERIEEL BESLUIT 
VAN 22 JANUAIU 1948. 

Pleeyt inbretilc op lid 46 van het rniniste
rieei beslnit van ieie Januari 1948 gena
men in tt.itvoering van de wet van 
31 December 1947 betreffende het fis
caal rer1irne van de tabnlc, de slijter die 
in zijn winlcel een geopend pale siga-' 
'l'illo' s bezit. 

(BELGISOHE STAAT, MINISTERIE VAN FINANOIEN, 
T. LE.!IIAIRE.) 

ARREST. 

HET HOE': - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 Juli 1952 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
cle artikelen 5, 4°, 6, paragraaf 3, van de 
wet van 31 December 1947 betreffende het 
fiscaal regime van de tabak; van para
graaf 46 van het reglement van 22 Ja
nuari 19:!8, van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 239 van de algemene 
wet van 26 Augustus 1822, van het ·aan 
de processen-verbaal te hechten geloof, 
doordat het hof van beroep verweerster 
heeft vrijgesproken van de telastlegging 
bevonden te zijn geweest hebbende in 
haar bezit, in haar winkel, een geopend 
pak sigarillo's, om de redenen dat de te
lastlegging niet bewezen .was en dat het 
feit geen inbreuk uitmaakt, naardien geen 
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enkele tekst het in bezit hebben in een 
winkel van een geopend pak sigarillo's 
verbiedt, dan wanneer het feit door een 
regelma:tig proees-verbaal vastgesteld werd 
en een inbreuk ov paragraaf 46 van voor
meld reglement uitmaakt : 

Overwegende dat artikel 5, 4°, de Mi
Jlister van financien tot het regelen van 
de hanclel in en het vervoer of het bezit 
Tan ongefabriceerde tabak machtigt; 

Overwegende dat het reglement van 
22 Januari 1948, paragraaf 46, ·het vol
gende uitvaardigt : << Tot op het ogen
blik dat de verbruiker de waar voorgoed 
in zijn bezit heeft, mag het bandje noch 
verwijderd noch gescheurd worden en de 
verpakking waarop het is aangebracht 
moet ongeschonden lllijven, dit wil zeg
gen zonder scheur, insnijding of vlek. 
Yoortverkopers en slijters mogen geen 
producten in hun bezit hebben - zelfs 
niet voor etalage- of reklamedoeleinden 
- welke niet aan die voorwaarden vol
doen )) ; 

Overwegenrle dat het feit dat de be
klaagde, slijtster van tabak, in haar Win
kel een geopend pak sigarillo's in bezit 
heeft gehad, welk feit in het proces-ver
bal aangestipt wordt, een <ler handelin
gen is die door vorenaangehaalde' para
graaf 46 gestraft wordt; 

Dat de llestreden lJCslissing de in het 
middel aangetluitlc wetsbepalingen ge
schonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden i.n de registers 
van het Hof van beroep te Luik en dat 
melding er van zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroortleelt verweerster tot de kosten; 
venvijst de zaak naar het Hof van be
roep te Brussel. 

2 Februari 1953. - 26 kamer. - Voo·r
zitter·, H. ·wouters, voorzitter. - Ver
slnggever, H. Demoulin. - Gelijlclu.idende 
conclttsie, H. Roger Janssens de Bistho
Ten, advocaat-generaal. 

2" KAMER. ~ 2 Fehruari 1953 

DOUANEN EN ACCIJNZEN. - SLUr
KERIJ. - VERBEURDVERKLARING VAN VER
YOERMIDDELEN. - VOORWAARDEN. - WE'l' 
VAN 6 APRIL 1843, ARTIKEL 23. - ARTI
KEL 42 VAN HET STRAFWETBOEK NIE'r VAN 
'l'OEPASSING. 

N a,a,r lttid va.n a,rt-ilcel 23 va,n de wet va-n 
6 April 181,3 lca,n de verbeurd·ve·rlclnrin[J 
vnn de tot rle sl·uiker·ij a,amgewenrle op 
dienstbctn·r {!Cstelde ver·voenn·icldelen 
slechts ttit{!esprolcen worden wnnneer 
de niet cutn{!ege·ren goecleren er· in {!e-

pla,ntst werden; het (tr·Ukel ;,2 va-n het 
Stntfwetboelc is ter znlce niet toepnsse
lijlc. 

(BELGISCHE STAAT, MINISTERJE VAN FINANCIEN, 
T. KIHCH.) 

A RUES'!'. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 .Juli 1952 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

I. Over de voorziening van ae Bel
giselle Staat : 

Over het enig midclel : schending van 
de artikelen 23 en 2;3 van de wet van 
6 April 1843, 42 en 100 van het Straf
wetboek, doorclat het bestreden arrest be
slist heeft dat er geen grond vourhanden 
was om de Pontiac automobiel verbeurd 
te verklaren welke het vaststelt door 
Kirch gebruikt te zijn geweest om aan 
het sluiken deel te nemen, clan wanneer, 
eerste onderdeel, voormeld artikel 23 de 
verbeurdverklaring gebieclt van alle ver
voermidclel welke tot de sluikerij aange" 
wend of daartoe dienstbaar gemaakt wer
tien; tweecle onderdeel, vermits artikel100 
van het Strafwetboek het artikel 42 
van dit Wetboek op de bijzondere wetten 
toepasselijk maakt, de verbeurdverkla
ring uit kracht van deze bepaling diende 
te worden gelast : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat uit de vaststellingen 

van het bestreden arrest blijkt dat ver
weerder Kirch aan het sluiken deel ge
nomen heeft door met zijn Pontiac per
sonenauto een Ford vrachtwagen te bege
leiclen die met gesluikte koffie of koffie 
welke men poogde te sluiken, geladen 
was; clat het arrest beslist dat, vermits 
de Pontiac wagen in genen dele als mid
del tot het vervoer van de goederen 
heeft gediend, de voorwaarden tot toe
passing van artikel 23 van de wet van 
6 April 1843 niet verenigd zijn; _ 

Overwegemle dat dit artikel 23 de ver
beurdverklaring van de tot cle sluikerij 
aangewende of daartoe dienstbaar ge
maakte vervoermiddelen enkel gebiedt in
geval de niet aangegeven goederen daarin 
zijn geplaatst geweest; 

Dat hieruit volgt dat het bestreden ar
rest, hetwelk vaststelt dat geen koopwaar 
in de Pontiac automobiel was geplaatst 
geweest, voormeld artikel 23 niet heeft 
geschonden door bedoeld voertnig niet 
verbeurd te verklaren; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat artikel 100 van het 

Strafwetboek het artikel 42 van dit Wet
boek op de bijzondere wetten en verorcle
ningen slechts toepasselijk maakt bij ge-
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breke van tegenstrijdige bepalingen in 
deze wetten en verordeningen; 

Overwegende dat in zake, de verbeurd
verklaring van vervoermiddelen op vol
ledige en bijzondere wijze wordt gere
geld in artikel 23 van de wet van 6 .April 
1843, waarvan de bepalingen met die van 
artikel 42 van het Strafwetboek tegen
strijdig zijn; dat derhalve artikel 42 van 
het Strafwetboek ter zake niet toepasse
lijk was; 

Dat beide onderdelen van het middel 
naar recht falen; 

II. Over de voorziening van Kirch : 
Overwegende dat de substantH~le of op 

straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nagekomen en dat 
de beslissing wettelijk is; 

Om die redenen, verwerpt lle voorzie
ning; ver;oordeelt Kirch tot de helft der 
kosten en laat de wederhelft de Staat 
ten laste. 

2 Februari 1953. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ve·r
slaggever, H. Gironl. - Gelij7•:l1ticlencle 
conclnsie, H. Roger Janssens lle Bistho
ven, ndvocaat-generaal. 

2" KAMER. - 2 Februari 1953 

DOU.ANEN EJN .AOCIJNZEN. - 'l'oL
KRING. - BEGELEIDER VAN EEN KOE ZONDER 
GELDIG BESCHEID. - INBREUK. 

H et begeleiclen zond.er gelclig bescheicl 
van ene koe binnen cle tolkri.n(J ralt on
cle1· toepassino van art-ilrel 25 van d.e 
·wet van 6 April 1843 (1). 

(BELGISCH~; STAAT, liiiNISTERm VAN Ji'INANCIEN, 
T. GOEBELS.) 

AURI!:S1'. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 Juni 1.952 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 219 van de wet van 26 .Au
gustus 1822, 25 van de wet van 6 .April 
1843, 97 van de Grondwet en 233, 234 en 
239 van de wet van 26 .Augustus 1822, 
door·dat het bestreden arrest beklaag<ie 
heeft vrijgesproken terwijl het weigert 
het principe van het aan het proces-ver
baal te hechten geloof te huldigen : 

Overwegende dat, na erop te hebben 
gewezen dat in het ten laste van de be
klaagde opgemaakte proces-verbaal is 
vastgesteld dat deze op 27 .April 1949 ar-

(1) Verbr., 19 Mei 1952 (A1-r. Verb1·., 1952, 
biz. 520; n,zz. en PASIC., 1952, I, 600). 

tikel 219 van de algemene wet van 26 .Au
gustus 1822 heeft overtreden, het arrest 
verklaart << dat deze bepaling enkel het 
vervoer van goederen becloelt, wat niet 
het geval was in zake, vermits de be
~klaagde een koe geleidde; · dat artikel 25 
van de wet van 6 .April 1843 eveneens het 
vervoer van lle goederen bedoelt en dat 
de administratie ten aanzien van de der
den llient te bewijzen dat zij aan de 
voorgeschreven aangifte tot in-, door- of 
vervoeren zijn onttrokken geweest; dat 
het feit binnen de tolkring een koe te ge
leillen waarvan de stal daarin gelegen is, 
geen doorvoer uitmaakt ;>; 

Overwegende dat het clienvolgens het 
beroepen vonnis bevestigt waarbij ver
weerster vrijgesproken werd; 

Overwegende dat, naardien ZIJ het 
voorwerp van aan- en verkoopoperatien 
kan zijn, een koe een koopwaar uit
maakt; 

Dat het bestreden arrest er verder op 
wijst « dat blijkens het proces-verbaal de 
beklaagde een koe geleidde ll, hetgeen 
de inbreuk uitmaakt omschreven in de 
artikelen 219 van de wet van 26 .Augus
tus 1822 en 25 van de wet van 6 .April 
1843, welke het vervoer zonder geldig he
scheid binnen · tle tolkring, van elke 
niet bij enige wets- of reglementsbepa
ling, vrijgestelde koopwaar verbieden; 

Overwegende dat de inbreuken op de 
wetten tot bestrafling van sluikerij ge
pleegd op het stuk van douanen en ac
cijnzen bewezen zijn wa!lneer het bewijs 
van de materiele overtreding ~van de 
wetsvoorschriften gelevercl is, welk ook 
het voornemen van de overtreder is ge-
weest; ~ 

Overwegemle dat, door desondanks te 
heslissen clat de telastlegging niet bewe
zen is, zonder vast te stellen dat de vals
heid van het door de douanebeambten in 
llet proces-verbaal vastgesteld feit door 
een wettelijke wijze van bewijslevering 
aangetooncl wercl, de rechter over cle 
groncl tle in llet middel aangeduide wets
bepalingen geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
'den arrest; beveelt dat onderhavig ar
rest zal overgeschreven worden in de re
gisters van het Hof van beroep te Luik 
en dat melding er van zal gemaakt wor
den op de kant van de vernietigde beslis
sing; veroordeelt verweerster tot de kos
ten; verwijst de zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

2 Febrnari 1953. - 2° kamer. - Voo1·
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slngyeve1·, H. Demoulin. - Gelijkluiclend.e 
conclnsie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 
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2e KAMER. - 2 Februari 1953 

1° VERJARING (IN STRAFZAKEN). --' 
MEEUVOUDIGE ~'EI'l'EN VOOR'l'KOMEND UIT 
EENZELFDE S'J'RAFBAAR INZICH'l'. - YER,JA
RING VAN DE PUBLIEKE \'ORDERING AAN\'ANG 
HEBBJ,NDE GENOMEN OP DE DATUM VAN HET 
LAA'!'S'!' GEPLEEGDE ~'EIT. - 0NWE'l'TIGHEID 
VAN HE'l' ARRES'f BETREFFENDE DE SCHULDIG
HEID VAN DE VERDACH'l'E UI'l' HOOFDE VAN 
DIT LAA'!'S'J'E FEI'l' ALS AANV ANGSPUNT VAN DE 
VER.JAHING AANGENOMEN. VERKLARING 
DAT DE PUBLIEKE VORDERING NIET VERJAARD 
IS. - 0NWE'l'TIGE BESLISSING. 

2° VERWIJZING NA VERBREKING. -
STHAFZAKEN. - ARRES'!' VAN VEROORDELING. 
- VERBREKING UI'l'GESPROKEN WEGENS ON
WET'l'IGHEID VAN DE BESLISSING WAARBI.J DE 
PUBLJEKE \'ORDERING NIET VERJAARD WERD 
VERKLAARD. - 0NWETTIGHEID VOORTKO
MEND UI'l' HE'f GEBREK AAN REDENEN IN HE'!' 
AHREST BETREFFENDE HE'l' ALS AANVANGPUN'l' 
VAN DE VER,JAHING AANGENO~£EN FElT. -
VERBHEKING ME'f VERWI.JZING. 

1° 1Vannee1· fle rechter over fle rtronrZ van 
oonleel is geweest flut ae verschillencle 
ten la.ste 1!ltn rle verrlachte geleude fei
ten, rloorrlat zi:i wit eenzelfrle st1·ajbaa1· 
inzicht vooTlcwamen, slechts een enlcel 
m·isllrijf 1titmaalcten, en Mj vervolgens 
besUst heeft rZat, vennits lle ve-r:ict?·in(J 
van rle publielce vorrlerin(J slechts ann
vnng heeft genomen op rZe datum vnn 
het plegen van het lantste feit, zi:i bp 
rZe clng 1!nn rle ·u.itspra,a,lc vnn het rwrest 
n·iet voltrolclcen wns, heeft rZe onwetUg
heia vnn fle beslissing betreftenrZe de 
schuld·iuhei(l vnn rle verrZachte 11.it hoof
rle van het als rwnvangspunt van rZe ve?·
jarin(J a,angenomen lantst gepleeglle feit 
de onwettigheirZ voor uevolu van de be
schiMcing van het n?Yest over fle ver
ja,ring. 

2° W nnnee1· een nr·rest vnn veroonlez.iny 
verbrolcen wo1·rZt omcla,t het z·ijn besz.is
sing wnn1·bi:i het lle pu./Jlielce vonler·iny 
niet ve1·jnnnl verlclnart niet wetteUjlc 
·1·echtvannliyt en wanneer u.it lle rechts
pleging niet bz.ijlct llat de verja,rin(J niet 
voltrolclcen wercl, wo1·flt fle 1:eTb1·eJG-ing 
met venoijzing 11itgesp1·o1cen (1). 

(DE GEYNDT, '1'. BELGISCHE STAA'f.) 

·ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 April 1951 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

L Aangaande de over de publieke vor
dering gewezen beslissing : 

Over het tweede middel, eerste onder
dee! : schending van de artikelen 1319 tot 

(1) Nota 2 onder verbr., 22 Juli 1950 (B,ll. 
en PAsrc., 1950, I, 844). 

1320 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, doordat kennis nemend 
van conclusies waarbij aanlegger staan
cle hield dat, vermits de schatkistcertifi
caten voor welke hij zich aangiftebewij
zen hac! laten overhandigen niettegen
staande cle ondersequesterstelling- ervan 
zijn eigendom waren gebleven, hij geen 
oplichting had kunnen plegen naar
dien dergelijk wanbedrijf onder;telt dat 
de kwestieuze goederen niet het eigen
dom zijn van degene clie zoekt in het be
zit ervan te komen, het hof van beroep 
zich bij het bestreden arrest ertoe be
perkt vast te stellen dat aanlegger zich 
zonder recht de bewijzen heeft laten 
overhandigen « met het doel te zijnen 
bate de rechten te krenken welke aan 
de Staat door de financii~le maatregelen 
waren toegeken<l geweest, inzonderheid 
bij artikel 22 van de besluitwet van 6 Oc
tober 1944 ll, alclus nalatend antwoord te 
verstrekken op het door aanlegger voorge
brachte verweermiddel en dienvolgens te 

' kort komend aan de op de rechter rus
temle verplichting om zijn beslissing met 
reclenen te omkleden; tweede onderdeel : 
schending van de artikelen 544 van het 
Burgerlijk Wetboek, 496 van het Straf
wetboek, 22 van de besluitwet van 6 Oc
tober 1944 en 97 van de Grondwet, door
dat het bestreden arrest aanlegger uit 
hoofde van oplichting veroordeeld heeft 
wijl hij bedrieglijke handelingen heeft 
aangewencl « met het doel te zijnen 
bate de rechten te krenken welke aan 
de Staat door de financiele maatregelen 
waren toegekend g-eweest, inzonderheid 
bij artikel 22 van de besluitwet van 
6 October 1944 ll, zonder na te gaan, 
hoewel aanlegger bij zijn conclusies daar
om verzocht had, of bedoelde rechten 
aanlegger van de eigendom waarop hij 
zich beriep I beroofd hadden om het hem 
ten laste gelegde te ontkennen, en door 
dus in aanmerking te nemen dat de 
door artikel 49() van het Strafwetboek be
doelde gekrenkte rechten en inzonderheid 
de door de wetgevende maatregelen van 
October 1944 aan de Staat toegekende 
eigendoms- of andere rechten zijn, dan 
wanneer artikel 496 van het Strafwet
boek geen toepassing vinden kan ingeval 
hij die de handelingen verricht de eige
naar van het bedoelde goed is en het 
slachtoffer slechts een verschillend recht 
op dat goed bezit : 

Overwegende dat verweerder in v66r 
het hof van beroep genomen conclusies 
aanvoerde dat de schatkistcertificaten 
opgehouden hadden zijn eigendom te zijn 
en dat dienvolgens deze effecten niet het 
voorwerp van de in de telastlegging D 
omschreven oplichting hadden lmnnen 
zijn; 

Overwegende dat het arrest op dit ver
weer geen antwoord verstrekt heeft; 
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Dat daaruit voortvloeit dat, wat ver
weerders schuld met betrekking tot de te
lastlegging D betreft, de beslissing van de 
rechter over de grond niet met redenen 
omkleed is; dat het middel client te wor
den aangenomen; 

Over het derde middel : schending van 
de artikelen 21, 22, 26 en 28 van de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
rechtspleging in strafzaken, en 97 van 
de Gromlwet, doordat het bestreden ar
rest geacht heeft dat de telastleggingen 
A, B en 0 niet verjaard waren dewijl de 
verjaring was gestuit geweest door een 
onderzoekscj.aad verricht op 19 November 
1948, op een tijdstip dus toen alleen de 
telastlegging D, afzonderlijk genomen, 
nog voor stuiting van de verjaring vat
baar was, en dat de telastleggingen A, B, 
0 en D nit eenzelfde strafbaar voorne
men waren ontstaan, dan wanneer, het 
tweede middel gegrond zijnde bevonuen, 
het in de telastlegging D .opgegeven feit 
elk strafbaar karakter verloren heeft, dns 
niet als, met de feiten B, 0 en D ont
staan, nit een gemeen strafbaar voorne
men mocht worden aangezien, en dienten
gevolge zonder invloed op de verjaring 
bleef, en doordat het bestreden arrest, 
vermits generlei andere daad verricht 
werd waarvan verjaringstnitenue uitwer
king zon knnnen uitgaan, ten onrechte op 
een vervolging welke door verjaring was 
vervallen een veroordeling uitgesproken 
heeft : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat de onderscheidene aan aanlegger ten 
laste gelegde feiten, indien het bewijs er
van werd geleverd, uit eenzelfde straf
lmar voornemen zoudeu ontsproten zijn 
en dat het laatste strafbaar feit, dat het 
voorwerp is van de telastlegging D, wat 
aanlegger betreft, in Jannari en aanvang 
Febrnari 1946 gepleegd werd; dat het ar
rest daarnit afleidt dat het verhoor van 
Vassart, op 19 November 1948 de verja
ring ten aanzien van alle telastleggingen 
gestnit heeft; -

Overwegende dat uit het aannemen van 
het tweede midclel voortvloeit dat de be
slissing van het arrest omtrent de schnid 
van aanlegger uit hoofde van de telast
legging D onwettelijk is; 

Overwegende dat de onwettelijkheid 
van deze beschikking van het arrest die 
met zich brengt van de beslissing, dat, 
vermits het enig misdrijf waarvoor aan
legger client in te staan, enkel is voltrok
ken geweest door het plegen van de op
lichting die het voorwerp van telastleg
ging D uitmaakt, de verjal'ing van de pu
blieke yordei-ing, slechts ten dage van die 
oplichting is ingegaan en door een op 
19 November 1948 verrichte daad van on
derzoek gestuit is geweest; 

Overwegende dat nit de rechtspleging 
niet blijkt dat de verjaring van de pu-

blieke vordering met betrekking tot de 
feiten van de telastleggingen A, B en 0, 
afzonderlijk beschouwd van telastleg
ging D, te gelegener tijd zou gestuit zijn 
geweest; 

Dat het middel gegrond is; 

II. Aangaande de over de bnrgerlijke 
vorclering van de Belgische Staat gewe
zen beslissing; 

Overwegende dat de verbreking van de 
over de pnblieke vordering gewezen be
slissing die met zich brengt van de be
slissing gewezen over de vordering van 
de Belgische Staat, burgerlijke partij; 

Om die redenen, verbreekt de bestre
den beslissing; beveelt dat onderhavig ar
rest zal overgeschreven worden in de re
gisters van het Hof van beroep te Brns
sel en· dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigde be
slissing; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Lnik; laat de kosten de 
Staat ten laste. 

2 Februari 1953. - 26 kamer. - Voo·r
zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - V er
slaggeve1·, H. Demoulin. - Gelijlclttidende 
concl·nsie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, aclvocant-generaal. - PleUe1·, H. De
nlenr. 

2" KAMER. - 2 Fehruari 1953 

1° VERKEER. - OPENBAAR PLEIN. -VoN
NIS BESLISSENDE IJAT EEN KRUISPUNT GEEN 
OPENBAAR PLEIN IS. - BESLISSING GEGROND 
OP DE FEITELIJKE VAS'l'STELLING DAT RET 
KRUISPUNT DE KENMERKEN VAN EEN OPEN
BAAR PLEIN NIE'l' VERTOONT, DOCH VERZUI
:MEND DE DOOR ARTIKEL 3, 1°, TWEEDE LID, 
VAN DE WEGCODE BEDOELDE BIJZONIJERHEDEN 
AAN 'l'E STIPPEN. - WETI'IGE BESLISSING. 

2° MIDDELEN VAN VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - J\IIIDDEL EEN GEBREK AAN 
ANTWOORD OP DE CONCLUSIES AANVOEREND. 
- GEPAS'l' ANTWOORD. - J\IIIDDEL IN FEI'l'E 
NIET OPGAANDE. 

1 o De rechter over de grand beslist wette
li:ilc dat een lcntisp1tnt geen openbaar 
plein is, wanneer hij vaststelt dat dit 
lcnt.ispmtt de teitelijlce bestanddelen 
wellce een openbaar ple·in lcenschetsen 
niet ve1·toont; hij is niet verplicht bo-
1Jendien aan te stippen dat de door het 
tweede lid van art-ilcel 3, 1°, van het 
lwninlcUjlc beslttit van 1 Febntari 1934 
bedoelde bijzonderheden vm·enigd 
zijn (1). 

(1) Zie verbr., 3 November 1947 (A1'1'. 
Ve1'b1·., 1950, biz. 344; Bull. en PA.src., · 1947, 
I, 455); 16 April (An·. Verb1·., 1951, biz. 479; 
B11.ll. en PAsrc., 1951, I, 569); 14 Januari 1952 
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2° Mist feitelijke urondslag het middel 
u.it een ,qebrelc aan antwoord op de con
clusies afgeleid, wanneer door cle be
streclen beslissing aan deze conclnsies 
een passencl antwoorcl ·verstrel;;t 
tVC1'cl (1). 

(ARCQ, '£. IDlERS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 Juni 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel; 

Overwegende dat, voor zoveel zij ge
richt is tegen de over de publieke vorde
ring gewezen beslissing van vrijspraak 
van Paul Idiers, medebeklaagde, de vooi:·
ziening niet ontvankelijk is; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de Publieke vordering ge
wezen beslissing van veroordeling van 
aanlegger : 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 3, 1 o, 

52, 5±, 55 en 56 van het koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934 houdende Algemeen 
Reglement op de verkeerspolitie, doorclat 
aanlegger bij door hem ingediende con
clusies ertoe streefde door de recht
bank voor recht te doen zeggen << clat 
de concluderende, aanlegger in verbre
king, clie reed op de openbare weg ter 
plaats geheten Generaal Meiserplein, het
welk hetzij een tot toepassing van arti
kel 56 van de vVegcocle aanleiding gevend 
openbaar plein uitmaakt, hetzij een uit 
verscheidene rijwegen bestaande verkeers
acler, hetzij in elk geval een open bare 
weg, waarop ten minste een spoorlijn 
loept, de verkeersvoorrang genoot welke 
toebehoorcle aan de ten opzichte van de 
beklaagde Idiers van rechts aankomende 
of een rechts gelegen weg uitrijdencle 
weggebruiker, bijalclien er ook client te 
worden aangenomen clat de door laatst
genoemde gevolgde Plaskylaan, vercler 
dan de aansluiting loopt, subsidiair, dat 
de Plaskylaan niet vet·der dan het kruis
punt loopt en dat in elke onclerstelling 
de beklaagde Idiers de doorgang· moest 
vrij laten voor de concluderende cUe 
rechts van hem kwam aangeretlen, bijal
dien er ook diende te worden aangeno
men clat de concluderende een secunclaire 
weg kwam uitgereclen )), welke bewijs
voering het bestreden vonnis ter zijde 
stelt om de redenen << dat de plaats gehe
ten Generaal :M:eiserplein niet de kenmer
ken van openbaar plein naar de zin van 

(Ai'1·. Verbr., 1952, biz. 232; B-ull. en PAsrc., 
1952, I, 259). 

(1) Vaststaande rechtspraak. 

het verkeersreglement vertoont maar een 
complex is van kruisingen tussen verschei
clene openbare wegen; clat appellant, aan
legger in verbreking, een onafhankelijke 
openbare weg kwam uitgereclen welke 
geen karakter van openbare weg heeft en 
clat de geintimeercle, verweercler in verbre
king, gebruiker van de Plaskylaan, een 
uit meer clan een rijweg bestaancle open
bare weg kwam uitgereclen welke vercler 
clan de aansluiting loopt om normaal in 
verscheidene andere op de kruising aan
sluitencle openbare wegen uit te geven )), 
dan wanneer dergelijke motivering de 
door aanlegger in verbreking voorge
brachte bewijsvoering niet passend be
antwoonlt en deze motieven claarenboven 
tegenstrijclig zijn, hetgeen met het ont
breken van moti vering gelijkstaat : 

Overwegende dat het middel het he
streden vonnis verwijt artikel 97 van 
de Gronclwet te hebben geschonden de
wijl het aanleggers conclusies enkel met 
niet passende en tegenstrij dige motieven 
zou hebben beantwoorcl; 

Over het cerste omlerdeel : 
Overwegende dat dit onderdeel van het 

middel cle overwegingen van het vonnis 
critiseert waarbij aan het « Meiserplein )) 
het karakter van een << openbaar plein )) 
ontzegd wordt, hetwelk, naar aanlegger 
in zijn conclusies beweerde, aan hetzelve 
toebehoort; 

Dat erin wordt staande gehouden dat 
·de bestreden beslissing, door zich ertoe 
te beperken te verklaren dat de plaats ge
heten << Generaal Meiserplein )) de ken
merken niet heeft van een openbaar plein 
naar de zin van het reglement op het ver
keer, cloch een complex is van kruisin
gen tussen verscheidene openbare wegen, 
het Hof van verbreking in de onmogelijk
heid stelt na te gaan of de rechter over 
de groncl een juiste toepassing van arti
kel 3, 1°, van de vVegcode geclaan heeft; 

Overwegende dat in deze wetsbepaling 
niet is omschreven wat onder << openbaar 
plein )) client te worden verstaan; dat zij 
zich ertoe beperkt in haar tweede alinea 
aan de clelea van de openbare weg welke 
tegelijk de twee door haar aangeduide 
bijzonderheden vertonen, het karakter 
van << openbaar plein )) te ontzeggen; 

Overwegende.dat hieruit voortvloeit dat 
onder het in alinea 2 van artikel 3, 
gedane voorllehoud, het aan de rechter 
over de grond toebehoort feitelijk, en bij
gevolg souverein, te beslissen of een deel 
van de openbare weg de kenmerken ver
toont welke aan een openbaar plein he
horen te worden toegekend; 

Overwegende dat de rechter souverein 
vaststelt clat de plaats geheten « Meiser
plein)), complex van kruisingen tussen 
openbare wegen, vorenvermelde kemner
ken niet vertoont; 
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Overwegende dat de rechter over de 
:grond, om zijn beslissing wettelijk te 
rechtvaardigen, er bovendien niet op be
hoefde te wijzen dat de in de tweede 
alinea van urtikel 3, opgegeven bij
zonderheden in zake verenigd waren, 
naanlien het afwezen ervan niet volstaat, 
opdat het karakter van openbaar plein 
aan een kruispunt zou dienen te worden 
toegekend; 

Overwegende dat het vonnis aldus een 
l)assend antwoord op aanleggers conclu
sies dienaangaande verstrekt heeft; 

Dat dit onderdeel van het middel fei
telijke grondslag mist; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger in zijn con

clusies staande hield dat, indie:ri het 
« Meiserplein ll geen << openbaar plein ll 
naar de zin van de vVegcode uitmaakt, 
het, hetzij een nit verscheidene rijwegen 
bestaande verkeersader, hetzij een open
bare weg waarop ten min'ste een spoor
lijn ligt, en dus een hoofdweg is naar 
luid van artikel 52, 1 o en 2°; dat ander
zijds de Plaskylaan een secundaire weg is 
omdat zij niet verder dan de aansluiting 
loopt (art. 51, 2°, van de Wegcode); 

Overwegende dat het vonnis aan de ene 
zijde er op wijst dat aanlegger «een on
afhankelijke openbare weg kwam uitgere
den welke geen der kenmerken van een 
hoofdweg vertoont ll; dat het aldus vast
stelt dat, in strijd met aanleggers stelling, 
het deel van de door hem op het ogenblik 
der aanrijding gevolgde openbare weg 
nocll een nit verscheidene rijwegen be
staande weg is, noch een weg waarop ten 
minste een spoorlijn loopt; 

Overwegende dat de r'echter over de 
grond anderzijds erop wijst dat de Plas
kylaan een weg met meer dan een rijweg 
is en verder dan de aansluiting loopt om 
normaal in verscheidene andere op de 
kruising aansluitende wegen uit te geven; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing door deze souvereine vaststellingen 
de bij conclusies ontwikkelde middelen 
passencl, en zomler dubbelzinnigheid noch 
tegenstrijcligheicl beantwoord heeft; 

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

En 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 over de vordering der burger
lijke partij Idiers en over de vordering 
van aanlegger als burgerlijke partij ge
wezen beslissing; 

Overwegende dat geen bijzonder mid
del wordt ingeroepen en dat het hof er 
ambtshalve geen opwerpt; 

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

en in ZIJn hoedanigheid van burgerlijke 
partij tot een vergoeding van 150 frank 
jegens verweerder. 

2 Februari 1953. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Demoulin. - Gelijklu·idende 
concl7tsie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 2 Februari 1953 

VERKEER. - SAMENLOOP VAN EEN HOOl'D
WEG EN EEN SECUNDAIRE WEG. - VOORRANG 
BEHORENDE AAN DE WEGGEBRUIKER VAN DE 
HOOFDWEG.- VOORRANG NIET AFHANKELI.JK 
VAN DE WIJZE WAAROP DEZE WEGGEBRUIKER 
DE WEG BERIJU1'. 

De ve1·kee1·svoorrang beho1·ende aan de 
.Qebruiker van de hoofdweg ·is niet at
hanlcelijk van de w·ijze waarop hij de 
weg berijdt {1). (Koninklijk besluit van 
1 ]'ebruari 1934, art. 54.) 

(PIRRE, T. HOUZE.) 

AltRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op bet hestreden 
vonnis, ·op 3 October 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Namen; 

I. Aangaande de voorziening ingesteld 
door aanlegger als burgerlijke partij : 

Overwegende dat de voorziening niet 
blijkt betekend te zijn geweest aan de 
partij tegen welke zij gericht is; dat zij 
derhalve niet ontvankelijk is; 

II. Aangaande de voorziening ingesteld 
door aanlegger als beklaagde : -

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 36, 4° 
en 8°, 51, 2°, en 54 van het koninklijk be
sluit van 1 Februari 1934, door·clat aanleg
ger bij regelmatige conclusies verzocht 
dat hij zou worden vrijgesproken en dat 
verweerder Houze zou worden veroor
deeld, en subsidiair, dat de aansprakelijk
heid zou worden verdeeld, om de redenen, 
enerzijds, dat, al had hij zelfs ter hoogte 
van een aansluiting een voorligger voor
gestoken, verweerder Houze schuld draagt 
om, komende nit een secundaire weg, hem 
de doorgang niet te hebben vrij gelaten, 
welke verplichting om de doorgang vrij 

(1) Verbr., 30 April 1951 (Arr. Verbr., 1951, 
blz. 509; Bull. en PASIC., 1951, I, 598, en 
nota 2); 8 October 1951 (Art·. Ver.b1·., 1952, 
biz. 43; Bull. en PAsrc., 1952, I, 46, en nota 1, 
biz. 47). 
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le laten verweerder anderzijds diende na 
te komen, welke ook de plaats was die de 
gebruiker van de hoofdweg daarop in
nam: 

Overwegende dat het middel geen grief 
tegen de bestreden beslissing opwerpt 
voor zoveel zij aanlegger op de publieke 
vordering veroordeelt; 

Voor zoveel het middel de over verweer
ders burgerlijke vordering gewezen be
slissing bedoelt : 

Overwegende dat het middel als grief 
tegen het bestreden vonnis opwerpt te 
hebben beslist dat de algehele verant
woordelijkheid voor het ongeval op aan
legger woog, dan wanneer verweerder 
die een secundaire weg kwam uitgereden: 
schuld droeg omdat hij verzuimd had de 
doorgang voor de gebruiker van de hoofd
weg vrij te laten, zoals hij verplicht was 
het te doen, welke ook de plaats was die 
de gebruiker van de hoofdweg daarop in
nam; 

Overwegende dat het vonnis, ten on
rechte in aamnerking nemend dat de ge
bruiker van de hoofdweg enkel verkeers
voorrang geniet voor zoveel hij op regel
matige wijze deze hoofdweg berijdt be
slist dat de Houze ten laste gelegd~ in
brenk op artikel 54 niet bewezen is, op 
de grond dat, ofschoon hij een secundaire 
weg kwam uitgereden, « hij niet heeft na
gelaten de do01·gang vrij te laten voor 
de weggebruiker die overeenkomstig de 
wet op de hoofdweg rijdt »; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond met schencling van artikel 54 van 
de Wegcode beslist heeft dat aanlegger 
de fout niet heeft begaan om reden waar
van aanlegger beweerde dat verweerder 
de gehele verantwoordelijkheid voor het 
ongeval of althans een deel daarvan dien
de te dragen; 

Om die redenen, verbreekt de bestre
den beslissing, voor zoveel zij over ver
weerders burgerlijke vordering uitspraak 
gedaan heeft; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat onderha
vig arrest zal worden overgeschreven in 
de registers van de Correctionele Recht
bank te Namen en dat melding er van 
zal gemaakt worclen op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt aanlegger tot twee derde van 
de kosten en verweercler tot de overblij
vende derde; verwijst de alclus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank te 
Dinant, uitspraak doende in hoger be
roep. 

2 Februari 1953. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1'
slaggevet·, H. Demoulin. - GelijkMtidende 
conclnsie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

1• KAMER. - 5 Februari 1953 

BURGERLIJKE OPEISINGEN. - OP
EISING IN HUUR. - SOHADEI'ERGOEDING DOOR 
DE OPEISENDE OVERHEID VERSOHULDIGD WE-· 
GENS HAAR ERKENDE VERAN'l'WOORDEI.IJK
HEID YOOR DE SCHADE OF HE'!' VERLIES DEB 
OPGEEISTE VOORWERPEN. - TOEPASSING OP 
DE SOHADEVERGOEDINO VAN AR'l'IKEL 11 VAN 
HET REG LEMEN'!' OP DE BUROERLIJKE OPEl
BINGEN. - AR'l'IKELEN 10 EN 48- NIET 'l'OEPAS

SELIJK. 

De bepaUny van het a·rtilwl 10 van het 
J.;oninklijk besl·wit vnn 1 Febr·unt··i 1938 
ho·tt.d~ncle reylement op cle b·nTrwrlijke 
ope~s~ngen want·b-ij cle toelcenning der 
ope~s·mgsve·rgoeclingen ·wo·rdt ge1·egelcl 
op y·t·onclsla.g vnn het floor cle verstrek
lwt· _op clc clng clcr opeising onclwrgaan 
·ve·rlws evennls cle bepnling van het a-rti
lcel 4_8 anngevnld clam· het lconinl.;lij k 
beslmt ·van 10 Octobc1· 1939 naat· lu.icl 
wnctn;an tot vnststell-ing ·vnn cle toe te 
lcennen vergoecl-ing, ·wnn·neer een opei.
s·ing in hwnT in een opeis-in!f in eigen
clorn wonlt o-myezet, met cle tvegens hnn-r 
/Jetnnl1Ze sommen ·rekeniny cZ·ient gehou
rlen, zijn ·vreem.rl ann cle bepal-inrr 
vwn de schnlleloosstell-infl waat·nan ae 
·ve·rantwoonleli:i lc e1'lwncle opeisencle 
o·ve1·heid kt·achtens 1wt-ilcel 11 vnn het 
reylement yehO'lulen ·is ·in gevnl vwn 
schade of yeheel of yedeeltel-ij lc ved·ies
onclergnan t-ijclens lwt yenot van de on
·roerencle goedet·en of cle ·roerencle voo·r
-werpen wellcer yeb·rnilc tijclel-ijlc opye
eist wenl. 

(BELGISOHE S'l'AA'l', T. 'l'llY'J'ELAERS.) 

AHRES'l'. 

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

Over het enig miclclel : schending van 
de artikelen 10, 11, 48 van het reglement 
betreff~nde cle . burgerlijke opeisingen, ge
nomen krachtens het koninklijk besluit 
van 1 Februari 1938 dat de toepassing 
van de wet van 5 Maart 1935 regelt, 
gezegcl artikel 48, aangevuld zijnde bij 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 
10 October 1939, van artikel 6, para
graaf 3, van de wet van 12 I\1ei 1927 op 
de militaire opeisingen en het tarief vast
gesteld bij artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 29 Juli 1939, gewijzigd bij 
koninklijk besluit van 14 October 1939 
doorclat, onder voorwendsel ciat de kwes~ 
tieuze vrachtwagen slechts in huur opge
eist wercl om ter beschikking der N atio
nale Bank van Belgie te worden gesteld 
en dat die opeising nooit in een opeising 
in eigendom onigezet werd, en, daar die 
vrachtwagen, ingevolge cle gebeurtenissen 
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van Mei 1940, wegens eisers nalatigheid, 
niet aan zijn eig(~naar, de verweerder, 
door eiser kon worden ternggegeven, het 
bestreclen arrest eiser, bij bevestiging 
van het vonnis waartegen beroep, tot het 
betalen ener schadevergoecling em aequo 
et bono vastgesteld op 40.000 frank ver
oorcleelt, alhoewel het, bij aanneming 
der motieven van ue eerste rechter, 
vaststelt dat de waanle van die vracht
wagen ten tijcle cler opeising slechts 
11.000 frank beuroeg en weigert rekening 
te houden met de vergoedingen die ver
weerder voor de huur van zijn wagen 
ontvangen heeft, en zulks ten onrechte 
doet op groncl van artikel 11 van het re
glement op de burgerlijke opeisingen, clan 
wanneer artikel 10 van tlit reglement de 
vergoecling wegens verlies van het opge
eist goed ov het bedrag van het werke
lijk verlies ten tijcle cler opeising bepaalt 
van welke verschulcligcle vergoeding, 
krachtens artikel 48 van het reglement 
op de burgerlijke opeisingen, zoals clit 
artikel gewijzigd werd bij artikel 1 van 
het koninklijk besluit van 10 October 
1939, het bedrag der voor huur tetaalcle 
sommen client afgetrokken; 

Overwegende clat het bestreden arrest 
vaststelt dat de aan verweercler toebeho
rencle vrachtwagen op 23 November 1939 
door de Belgische Staat, hier aanlegger, 
in huur is opgeeist geweest, dat deze opei
sing nooit in een opeising in eigendom 
omgezet werd; clat bewust voertnig niet 
aan de eigenaar kon worden ternggege
ven, en, eindelijk, dat ue Belgische Staat 
in gebreke blijft het bewijs enan te leve
ren dat de oorzaak van het verloren gaan 
van de vrachtwagen hem niet kon worden 
toegerekend; dat de eigenaar van de 
vrachtwagen om reclen van dit verloren 
gaan tegen aanlegger een rechtsvorclering 
strekkende tot het verkrijgen van schacle
loossteiling instelue; 

Overwegencle dat het middel als grief 
tegen het arrest doet gelden dat het, om 
het beloop cler schade te bepalen, toepas
sing van artikel 11 van het reglement op 
de lmrgerlijke opeisingen gemaakt heeft, 
dan wanneer het claarentegen geboden 
was enkel de bij nrtikel 10 van dit regle
ment bepaalde vergoeuing toe te kennen, 
dit wil zeggen die welke gelijk is aan 
het beloop van het op het ogenblik der 
opeising werkelijk ondergane verlies, en 
daarvan overeenkomstig artikel 48 aange
vnld bij het koninklijk beslnit van 10 Oc
tober 1939, het bedrag der wegens huur 
van het opgeeiste goed uitbetaalde som
men af te trekken; 

Overwegende, enerzijds, dat artikel 10 
van het reglement op de burgerlijke opei
singen, staande onder de rubriek « :an 
de vergoedingen Jl, aileen van toepassmg 
is zoals in de tekst ervan is aangeduid, {)p de vergoedingen waarop elke opeising 

in hunr of in eigendom recht geeft; dat 
het de toekenning van bedoelde vergoe
clingen regelt op de grondslagen welke het 
omschrijft, voor het werkelijke verlies 
dat de tijdelijke (nit de opeising in huur 
voortvloeiende) of definitieve (nit de op
eising in eigendom voortv loeiende) bezi t
ontneming aan de verstrekker doet onder
gaan; 

Overwegende anderzijds, dat artikel 11 
van hetzelfde reglement, staande onder 
het opschrift « van de schadeloosstel
ling Jl, het herstel bedoelt van de schade 
overgekomen aan << tijdelijk ll, dit wil 
zeggen in lmnr, opgeeiste gebouwen en 
roerende voorwerpen; 

Dat het, volgens zijn tekst, iedere be
schadiging en ieder totaal of gedeeltelijk 
verlies lletreft welke zich voordoen 
terwijl de opeisende overheid de goe
deren, waarvan het genot tijdelijk op
geeist werd, in gebrnik heeft, en niet, 
zoals in het middel wordt staande ge
houden, de schade overgekomen aan die 
goederen aileen welke aan de eigenaar 
terugegeven worden, hetgeen de nit een 
totaal verlies voortsprnitende schade zon 
ni tsluiten; 

Overwegende dat deze interpretatie 
haar rechtvaardiging vindt, niet enkel in 
de algemene termen van dit artikel, maar 
eveneens in het feit dat het onder meer 
op algemene wijze de totale of gedeelte
lijke vernieling door brand van de ge
bouwen vermeldt, en dan wanneer het 
geen onderscheiden stelsels voor roerende 
en onroerende goederen heeft willen in
voeren, althans wat de omvang betreft 
van de beschadiging en van het verlies 
welke zich daaraan hebben voorgedaan; 

bverwegende ten slotte, dat artikel 48 
van het reglement op de burgerlijke opei
singen, aangevuld bij het koninklijk be
sluit van 10 October 1939 enkel van toe
passing is, zoals daarin vermeld, op het 
ten deze vreemde geval van het omzetten 
ener opeising in hnnr in een opeising 
in eigendom; 

Overwegende dat, hebbende vastgesteld, 
clat de vordering van de oorspronkelijke 
aanlegger (hier verweerder) stre~te tot 
het verkrijgen van, schadeloosstellmg ter 
vergoeuing van het verloren gaan van 
het opgeeiste voorwerp terwijl de opei
sende overheid het in gebruik had, het 
bestreden arrest artikel 11 van het regle
ment op de lJurgerlijke opeisingen juist 
heeft toegepast en geen der in het mid
del angeduide wetsbepalingen geschonuen 
heeft; 

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

ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten en tot de vergoeding van 150 frank 
jegens verweerder. 

5 Februari 1953. - 1° kamer. - Voor-
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zitte1·, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bayot. -
Gelijlcluidende conclusie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, HH. Van Leynseele en della 
Faille d'Huysse. 

le KAMER. - 5 Februari 1953 

1° MIDDELEN VAN VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT AAN 
HE'l' BESTREDEN VONNIS ENE BESLISSING TOE
SCHRIJFT WELKE HET NIE'f BEI'AT. - MID
DEL FEl'l'ELIJKE GRONDSLAG MISSEND. 

2° BEWIJS. - AAN DE AK'l'EN VERSCHULDIGD 
GELOOF. - BURGERLIJKE ZAKEN. - VER
KLARING ENER BEPALING VAN HE'l' LASTENKO
HIER ENER OPENBARE VERKOPING VAN ON
ROERENDE GOEDEI.lEN. - GEMO'l'IVEERDE EN 
ME1' DE BEWOORDINGEN VAN DE BEPALING 
VERENIGBARE VERKLARING. - GEEN BOHEN
DING VAN HET AAN DE AKTEN YERSCHULDIGD 
GELOO~'. 

1 o Mist feitelij lee grondslag het mid del 
dat aan het bestreden vonnis een besUs
sinu toeschrijft wellce het niet bevat (1). 

2° Schentlt het aan de alcten verschnld·igd 
geloot niet de 1·echter's ve1·1claring van 
ene bepcLUng van het lastenlcohie1· ener 
openbare verlcoping van onroerende goe
deren, wannee1· aeze gemotiveerde ver
klarin[! met rle bewoordingen de1· bepa
ling verenigbaar is (2). 

(VAN HAUWAEUT, '1'. STEVENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 Juni 1950 in hoger beroep 
gewezen door cle Rechtbank van eerste 
aanleg te Brugge; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet en 
1317, 1319, 1320 van het Burgerlijk Wet
boelc, en van de bewijskracht van : 1° de 
akte van openbare verkoping verleden 
door ambt van .i\i•r Termote, notaris, op 
19 Juli 1919 en 2 Augustus 1919, inhou
dende de verkoop van de huidige eigen
dom van verwecrder, en 2° van de akte 
van verkoop door het ambt van dezelfde 
notaris verleden op 20 November 1919 in
houdende de verkoop van de huidige 
eig(mdom van eisers, eerste tak : doordat 
het bestreden vonnis aan verweerder een 
recht van do01·gang over het perceel 221a 
toegekend heeft, om reden dat de nota
riele akte van 19 Juli 1919 een uitweg 
over dit perceel te bate van koop 2 voor-

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
18 December 1952 (A•·r. Verbr., 1953, blz. 230). 

zag, dan wanneer uit de akten vall' 
19 Juli 1919 en 2 Augustus 1919 enerzijds; 
en de akte van 20 November anderzijds. 
blijkt dat koop 2 te bate waarvan 
gezegde uitweg zou voorzien zijn, niet 
aan verweerder, maar aan de rechts
voorganger van eisers verkocht werd,. 
dan wanneer dus dit recht van door
gang dat, volgens · het bestreden vonnis, 
door de akte van 19 Juli 1919 zou zijn 
voorzien, niet aan verweerder maar aaR 
eisers toebehoort, en het llestreden von
nis dus dit recht niet aan verweerder 
vermocht toe te kennen, tweede tak : of, 
ten minste, doordat het bestreden vonnis 
niet toelaat te onderscheiden of het de 
lledoeling van de rechters ten groncle ge
weest is te lleslissen dat het betwiste recht 
van doorgang ten bate van de eigendom 
van verweerder in de akte van 19 Juli 
1919 bedongen was of indien het hun be
doeling was te lleslissen dat, a l was de· 
uitweg ook slechts uitdrukkelijk ten bate 
van lwop 2 bedongen, dit recht van uit
weg niettemin impliciet te bate van al de 
andere erven bedongen was, dan wanneer· 
het aldus aan het hof onmogelijk is te be
palen welke intervretatie de rechters over 
de grond aan gezegde notariele alde hell
ben gegeven, en de wettelijkheid van 
deze interpretatie na te gaan, dan wan
neer deze onduidelijkheid der motieven 
met een gebrek aan de door artikel 97 
van de Grondwet vereiste motieven ge
lijkstaat; 

Overwegende dat, om aan verweerder·· 
ten voordele van zijn goed, koop 19, cell 
recht van doorgang op het perceel 221a 
van aanleggers toe te kennen, het bestre
den vonnis niet steunt zoals het middel 
lleweert, op de hierboven vermelde nota-· 
rH~le akten maar op het lastenkohier van 
10 April 191.3 naar hetwelk de notariele 
akten verwijzen; 

Overwegende immers dat het bestredell 
vonnis, zowel door eigen beweegredenen 
als door verwijzing naar die van de eer
ste rechter, vaststelt dat volgens cUt las
tenkohier, waarvan het het artikel 4 
interpreteert, het inzicht va.n de verkoper 
van het goed was : de bestaande weg op 
de percelen 221a en 221b te hanclhaven na 
verkoop van het goed aan verschillende 
kovers; dat het anderzijds vaststelt 
dat de dreef 221a immer gediend heeft 
voor de exploitatie van de hofstede vall 
verweerder die sedert de verkoop aan 
verschillende kopers ingesloten is; 

Dat het vonnis enkel de in de notariele 
akte onder koop 2 voorkomende aanmer
king inroept als aanwijzing van het in
zicht van de verkoper van het goed zo-

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
13 December 1951 (Ar1·. Verbr., 1952, blz. 179; 
B·ull. en PASIC., 1952, I, 194). 
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als het uit artikel -± van het lastenkohier 
blijkt; 

Waaruit volgt dat de twee ondenlelen 
van het middel feitelijke grondslag mis
sen; 
· Over het tweede middel : schending van 
de artikelen· 637, 639, 682, 686, 691, 1317, 
1319, 1320 van het Burgerlijk Wetboek, en 
van de bewijskracht : 1° van het alge
meen lastenkohier betreffende de open
bare verkopingen van onroerende goede
ren door notaris Raymoncl Termote te 
Brugge, op 10 April 1913, 2° van de akte 
van openbare verkoping verleden door het 
ambt van clezelfde notari:;; op 19 Juli 1B19 
en 2 Augustus 1919, inhoudencle verkoop 
van de huiclige eigenclom van verweerder, 
en 3° van cle akte van verkoop cloor de
zelfcle notaris verleclen op 20 November 
1919 houclencle verkoop van de huidige 
eigendom van eisers, doorclat het bestre
clen vonnis aan verweerder een recht van 
cloorgang over het perceel 221a heeft toe
gekencl om reden dat artikel 4 van voor
meld algemeen lastenkohier dat door ver
weerder in zijn inleidende dagvaarding 
werd weergegeven, de bestaande uitwe
gen en erfdienstbaarheden die de verko
per op zijn eigen goed bezat, beoogde te 
behouden, dan 'wanneer -gezegd artikel 
slechts beoogde de uitwegen en erfdienst
baarheden, cUe ten laste of ten voordele 
van de globaal genomen aangeboden goe
deren bestonden, te behouden, dan wan
neer in aile geval het bestreden vonnis 
zijn interpretatie van gezegd artikel 4 
van het lastenkohier uitsluitend of mills
tens in hoofdzaak gestaafd heeft op een 
verkeerde interpretatie van de beschik
king waarbij, zoals uiteengezet is in het 
eerste middel, een uitweg langs perceel 
221a uitsluitend ten bate van koop 2 voor
zien wordt, dan wanneer ten slotte het 
bestreden vonnis er op neerkomt te be
slissen dat een eigenaar een erfdienst
baarheid op zi.in eigen goed kan vestige:ri., 
hetgeen in tegenstri.id is met de hierbo
ven ingeroepen artikelen van het Burger
lijk Wetboek betreffencle cle erfclienst
baarheden : 

Over de eerste twee onderdelen : 
Overwegende dat het bestreden vonnis 

de bewoordingen van het litigieuze beding 
van het lastenkohier interpreteert in die 
zin : na verkaveling van dit goed door 
toewijzing aan verschillende kopers die
nen de << be.staancle uitwege.n die de ver
koper op zijn goed bezit » gehandhaafd 
tt: worden; · 

Dat deze interpretatie, ge.steund op de 
-------------

(1) Zie· TsCHOFFEN en DuBRu, Les baux 
comme1'Ciau._,, biz. 90, nota 1; LAHAYE en VAN
KERCKHOVE, ·'< Chronique de jurisprudence», 
.Tom-n. t•·ib., 1951, blz. 631, n' 47 .. Over de 
vraag of een huur gesloten voor neger: jaren 
met vermogen van eenzijdige verbrekmg na 

VERDR., 1953. - 25 

elementen waarop de rechter wijst, niet 
met de bewoordingen van de Iitigieuze 
bepaling onverenigbaar is en derhalve 
souverein is; 

Waaruit volgt dat de eerste twee on
derclelen van het middel feitelijke grond
slag missen; 

Over het derde · onderdeel : 
Overwegemle clat het bestreden vonnis 

het litigeuze beding interpreteert in die 
zin dat de bestaande uitwegen na verka
veling door verkoop aan verschillende ko
pers als doorgang dienen gehandhaafd 
te worden; 

Dat het aldus enkel ten laste van het 
goed van een koper en ten VOOl'dele van 
het goed van de andere koper een erf
dienstbaarheid voorziet; 

Dat het clerde onclerdeel van het mid
del niet kan aangenomen worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanleggers tot de kos-
ten en tot een schaclevergoeding van 
150 frank aan verweerder. 

5 Februai·i 1953. - 1• kamer. - Voo•·
zittm·, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Versla,qgeve-r, H. de Clip
pele. - Geli:iklu.-illende concl·us-ie, H. Ro
ger Janssens de Bisthoven, advocaat-ge
neraaL - Pleite1·s, HH. Struye en della 
Faille d'Huysse. 

l e KAlVIER. - 6 Fehruari 1953 

1° HANDELSHUUROVEREENKOM
STEN. - WE'l' VAN 30 APRIL 1951, ARTI
KEL 33. - CONTRACTUELE TERMIJN DEH 
HUUROVEREENKO:!.IST. - BEGRIP. 

2° HANDELSHUUROVEREENKOli:I
STEN. - HUUROVEREENK01>IS1' MET ONBE
PAALDE DUUR. - BIJ DE INWERKINGTREDING 
VAN DE WET VAN 30 APRIL 1951 IN LOOP 
ZIJNDE HUUI!OVEREENKOMST. - BEDING DEH 
liUURO\'EREENKOMST DE HUURDER TOELA
TEND NA VERLOOP VAN DR-IE. OF ZES JAREN DE 
HUUR TE VERBREKEN.- UlTOEFENINGSVOOR
WAARDEN VAN DIT VERMOGEN. 

1 o Doo1· de woo1·den r< cont-ractuele . te1:
rnij11 », van het a?'t-ikel 33, lid 2, van 
de wet van 30 Atwil 1951 op d-e handels
hlttwoveTeenkomsten, heeft de wetgeve1· 
1titsl1titend lle d1w1· bedoeld waa1·voor 
lle hu.1w we1·d gesloten en niet de du?H' 
na ve1·st1'ijking waaTvan ene eenzijdige 
ve1·b1'eking van de lw.m· doo1· een beding 
van de h1w1·ove-reenkornst wordt toege
llLten (1), 

verstrijking vap. het derde of het zesde jaar 
een huur is waa1·vau de contractuele termijn 
negen jaren is, zie DE PAGE, bd. IV, n' 502, 
en de nota onder Nijvel, 10 Maart 1931 
(PAsrc., 1931; ill, 196). 
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zo lVannee1·, ·in een oncZe1· toepassing van 
rle wet van 30 Ap1·iZ 1951 op de handels
httttrovm·eenkomsten vallende lHttw, weZ
lc.e b·ij ae inweTki.ngt·reding deze1· wet 
8teecls ·rwr1 Zo1Je·1uZ 1vas, de lw.twclel' zich 
het ve1·moge1t.. heett vom·belwu.aen na 
vedoop van het l/.enle of va.n het zesde 
:icLa?· een eincle aan cle hu;tt?" te stel.len, 
vennag hij slechts van clit ve1·mogen 
.Qebnt.ik te inalcen ten einlle in het ve?·
lw.wl'(le onroe1·encZ goecZ we1·kelijTe zelf 
hanclel te cZ·r·ijven of ae we?·kelijke em
ploitatie e1· van doo1· de in cwtikel 3, 
lia 5, van voo1·meZae wet aangewezen 
pe1·sonen toe te laten (1) (2). (Wet van 
30 April 1952, art. 33, lid 1.) 

(BERTRAND, T. BRUYNDONCK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 Juli 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Charleroi; 

Over llet enig micldel : schending van 
de artikelen 3, alinea's 1, 4 en 5, en 33, 
alinea's 1 en 2, van de wet van. 30 April 
1951 op de handelshuurovereenkomsten 
met het oog op de bescllerming van het 
hamlelsfonds (afdeling !Ibis van hoofd
sh'tk ·II van boek III, titel VIII, van het 
Burgerlijk Wetboek),' en voor zoveel als 
noclig, van de artikelen 1134, 1709, 1719, 
3°, en 1737 v:in het Burgerlijk Wetboek, 
cloordat het bestreden vonnis de opzegging 
geldig verklaart welke door verweei'
ders op 9 October 1951 betekend werd 
uit kracht van llet eenzijdig recht 
van hunrverbreking dat hun bij de 
voor negen jaren gesloten en na drie of 
zes jaar verbreekbare litigieuze handels
huurovereenkomst werd toegekend, dan 
wanneer << de contrach1ele termijn >> van 
een voor negen jaren gesloten en na 
afloop van het derde en van het zesde 
jaar eelizijdig verbreekbare handelshuur
overeenkomst · welke op het ogenblik van 
de inwerkingt:ecling van de wet van 
30 April 1951 in kracht was, zich uitstrekt 
tot bij het verstrijken van het negende 
jaar cler huurovereenkomst, waaruit volgt 
dat de verhunrcler llet in de huurovereen
komst bepaalde eenzijdig recht van ver
bi-eking niet meer vermag in te roepen 
na de 20 Mei 1951, dahun van inwerking
treding van voormelde wet : 

Overwegende dat nit de vaststellingen 
van het bestreden vonnis blijkt dat de 
litigieuze huurovereenkomst aan de in 

(1) Zie de nota onderaan voorgaande blad-
zijde. . 
· (2) Over de vraag of het door artikel .33, 
lid 4, . van de wet van 30 April 1951, aan de 
ln,mrder toegekend vermogen mits zekere voor
waa.J;den een eiude aan de huur te stelleu toe-

artikel 1 van de wet vtm 30 April· 1951 
omschreven voorwaarden beantwoordt en 
is aangegaan geweest voor een· duur. van 
negen jaren, welke een einde neeriit op 
15 Mei 1955, « doch met het recht van een
zijdige verbreking bij het verstrijken van 
het zesde jaar », en dat verweerders op 
8 October 1951 aan aanlegger opzegging 
voor 15 Mei 1952 llebben betekend; 

Overwegende dat de rechter over . de 
grond beslist dat «in een voor negen ja
ren gesloten huurovereenkomst, ·met recht 
van eenzijdige verbreking bij het ver
strijken van het zesde jaar, de partijen 
twee contractuele termijnen hebben be
doeld, de ene welke _ normaal en rechtens 
bij het verstrijken van llet negelide jaa:r 
ten einde loopt en de andere, bij voor
baat bij llet verstrijken van llet zesde 
jaar, op voorwaarde dat een harer het 
haar bij de huurovereenkomst toegekend 
recht van verbreking uitoefene; 

Dat hij dienvolgens de door verweer
ders aan de verhuurders gegeven opzeg
ging' geldig verklaart, ofschoon llij de uft
werking ervan verschuift tot na llet ver
strijken van de in artikel 33, ~alinea 2, 
van de wet van 30 April 1951 gestelde ter
mijn van achttien maanqen; · · 

Overwegencle dat "luidens artikel 33, 
alinea 1, van de wet van 30 April 1951, 
het bij de vorenstaande artikelen van de-' 
zelfde wet bepaalde van toepassing is op 
de ten dage van de inwerkingtreding van 
bewuste wet lopende handelshuurovereen" 
komsten; . . 

Dat eruit voortvloeit dat de verhum·~ 
der het recht om een huurovereenkomst 
te verbreken enkel v66r het verstrijken 
van de termijn waarvoor zij werd aan
gegaan vermag uit te oefenen indien de in 
artikel 3, alinea ·5, omschreven vooro 
waarden vervuld zijn; 

Overwegende weliswaar dat de tweede 
alinea van artikel 33 bepaalt dat de lo
pende lluurovereenkomsten evenwel bij 
het verstrijken van de contractuele ter
mijn van achttien maanden na de inwer
kingtreding van deze wet vervallen ... »; 

Dat deze bepaling afwijkt van arti
kel 3, alinea 1, volgens hetwelk de duur 
der onder de wet vallende lluurovereen
komsten ten minste negen jaren dient te 
bedragen; dat aldus artikel 33, alinea 2, 
het eindpunt van de lopende hU:uroverc 
eenkomst handhaaft · op het verstrijken 
van de termijn waarvoor zij is aang·e
gaan geweest, ook al be~raagt deze ter- , 
mijn minder· dan negen Jaren, onder hf't 
voorbehoud dat deze termijn niet .~ '\o6r 

pass~lijk is op de niet verlengde · hureu met 
oubepaalde duur, hetzij op de ·h• .. ren. welker 
contractuele termijn minsteus av'.!ttien. maan
deu na de inwerkingtreding va;u de wet' verc ,, 
strijkt, zie verbr., 15 Januari 1953 (A•-,·· 
T'e•·b•·., 1953, blz. 294). 
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het verlopen van achttien maanden vanaf 
de inwerkingtrecling van cle wet verstrij
ken zal; 

Overwegende echter dat, evenals tot 
toepassing van artikel 3 ·van de wet, een 
voor negen jaren gesloten huurovereen
komst naar de zin van alinea 1 dezer be
paling een huurovereenkomst van een ne
genjarig·e duur blijft, ofschoon de huur
der (al. 3) en, mits zekere voorwaarden, 
de verhuurder (alinea 5), de huurovereen
komst na het verstrijken van het derde 
en het zesde jaar kunnen verbreken, 
de wetgever evenzo door de woorden 
« contractuele termijn>l van artikel 33, 
alinea 2, enkel cle cluur becloelcl heeft 
waarvoor cle huurovereenkomst wercl 
aangegaan, en geenszins, zoals door het 
bestreclen vonnis beslist worclt, cle cluur 
van de huurovereenkomst met inaamner
kingneming van cle uitoefening van het 
ten behoeve van elk cler contractanten of 
van een hunner bedongen recht van een
zijdige verbreking; 

Overwegencle derhalve dat, door de door 
verweerders gegeven opzegging geldig te 
verklaren, zonder vast te stellen dat deze 
opzegging aan de in artikel 3, ali
nea 5, van de wet van 30 April 1951 om
schreven voorwaarden beantwoordde, het 
bestreden vonnis de in het middel aange
duide wetsbepalingen geschonclen heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de regis
ters van de Rechtbank van eerste aanleg 
te Charleroi en dat melding er van zal 
gemaakt worden op .de kant van de ver
nnietigde beslissing; veroordeelt verweer
ders tot de kosten; verwijst de zaak naar 
de Rechtbank van eerste aanleg te Ber
gen zitting houdend in hoger beroep. 

6 Februari 1953. - 1• kamer. - Vool·
zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggevm·, H. Daubresse. - Gelijklui
llticlencle concl·usie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
Pleiters, HH. Van Ryn en Demeur. 

1• KAMER. - 6 Februari 1953 

10 OORLOG. - GROEPERING VAN DE GEWA
PENDE WEERSTAND. - OPEISING.- WAT BE
TREFT DE DOOR DE STAAT VERSORULDIGDE 
VERGOEDING WELKE MET ENE MILITAIRE OP
EISING WORDT GELIJKGESTELD. 

(1) Verbr., 17 Jauuari 1952 (A1'1". Verb1·., 
1952, blz. 241; Bt,ll. eu PAsrc., 1952, I, .268). 

(2) Verb1·., 17 April 1947, twee arresteu 
(A1"1". Verb·r., 1947, blz. 124 eu 125; Bull. eu 
PAsrc., 1947, I, 160 en 161); 19 Januari 1950 

2° MILITAIRE OPEISING. - 0PEISING 
:MET BETREKKING TO~· HET GENO'l' VAN EEN 
VOERTUIG. - VERVOERTUIG DOOR DE VIJAND 
BUI'l'GEUAAKT. - FElTEN WELKE ALLEEN DE 
VEROORDELING VAN DE STAAT TOT ENE VER
GOEDING WELKE DE WAARDE VAN HET VOER
TUIG VERTEGENWOORDIGT NIET RECHTVAAR
DIGEN. 

1° De clam· ene .weeTstcmclsg·roepe·ring ~-e
oelm.nti.g geclnne OJJeising vnn een voeT
tuig is, W(l,t lle (Um de eigenrt(W V(m het 
voe1·tttig vm·schulcligcle ve1·ooecling be
t·rejt, m.et ene m·ili.t(til·e opeising {lelijlc
gestelcl (1). Besluitwet van 19 Septem
ber 1945, tot vaststelling van het statuut 
van de weerstancl, art. 12; besluitwet 
van 19 September 1945, betreffende de 
cloor cle weerstandsgroeperingen aange
gane verbintenissen, art. 3.) 

2° TV(mnee1· ene milit(tiore opeising het ge
not V(£n een voe1·t·nig elM nncled~nncl. 
clam· cle vi:frt'fl,cl we1·a b·ttitgemnakt tot 
vom·weTp heejt gehacl, ~·echtva(wclirJen 
het teit cle1· ope·is·ing en (Ut cle1· buitma
lcing door (le vij (tncl (l,lleen de vemo1·
cleUng niet van ae f:Jtaat tot betnlinfl 
ene1· ve1·goecling welke de W(ta1·ue . va.;~ 
het vom·tuig ve1·tegenwom·uigt (2). 

(BELGISCHE STAAT, T. GUIOT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 November 1950 in hoger be
roep gewezen door cle Rechtbank van eer
ste aanleg te Luik; 

Over het enig miclclel : schencling van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 23 van 
cle wet van 12 Mei 1927 op . de militaire 
opeisingen, 12. van de besluitwet van 
19 September 1945 tot vaststelling van het 
statuut van de weerstancl, cloordat, dan 
wannee~· verweercler in zijn v66r de 
rechtbank genomen conclusies erkende, 
1° dat op 4 Juli 1944 cle hem toebehorende 
personenautomobiel Opel 6 cylinder 1937 
door cle Weerstand in huur werd opge
eist; 2° dat enkele weken later deze wa
gen, wijl hij bestuurcl was cloor de eige
naar ervan clie een hem· gegeven bevel 
om zich met twee andere weerstandsle
den naa,r het schuiloOI;d van zijn groep 
te begeven uitvoercle, cloor cle vijand wercl 
buitgemaakt, het bestreden vonnis het 
vonnis van de vrederechter bevestigd heeft 
waarbij aanlegger veroorcleelcl werd om 
cle som van 20.000 frank te betalen, zijnde 
de waarcle van cle wagen, om de reden 

(A1·1·. Ve1·br., 1950, blz. 305; B~tll. en PAsrc., 
1950, I, 324); 14 December 1950 (A1·r. T1m·br., 
1951, blz. 196; Bull. en PASIC., 1951, I, · 242); 
17 Januari 1952 (A1'1'. Ve1·br., 1952, blz. 241: 
Bull. en PASIC., 1952, I, 268). 
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clat artikel 12 van de besluitwet van 
19 September 1945 tot vaststelling van 
het statuut van de Gewapencle Weer
stand. bepaalt clat cle stoffelijke schacle 
welke door cle leclen van de weerstancl 
persoonlijk en iugevolge door de bezetter 
getroffen maatregelen geleden werd, . op 
groud van de wet op de militaire opei
Hingen vergoecl wordt, en clat dit arti
kel ten cleze des te meer van toepassing 
is, wanueer de wagen in hnur zijncle op
geeist geweest krachtens de wet op de 
militaire opeisingen de eigenaar slechts 
op cle huurvergoeding recht heeft tot op 
het ogenblik waarop cle wagen verloren 
gegaan is; clan wanneer aanlegger ontsla
gen is van zijn verplichting om de waarde 
van l1et voertuig te betalen, vermits hij 
door een vreemcle oorzaak, namelijk de 
buitmaking door cle vijancl, in de onmoge
lijkheid gestelcl wercl om het terug 
te geven, aan wanneer het geenszins nit 
nanmerlriug van zijn rechtstreekse acti1·i
teit in de Weerstand is clat verweerder 
de stoffelijke schacle heeft onclergaan 
ti'elke in het verloren gaan van zijn wa
gen bestond, aangezien clit verlies zich zou 
helJben voorgeclaan, om het even of ver
wePrcler of iemana anclers cle. wagen had 
hestnurcl, en om het even hovendien, of . 
de w,lgen zou toebehoord hebben aan een 
weerstnmlsman of aan enige clerde, te 
wiens Iaste de opeising verricht werd : 

01·erwegencle dat uit de vaststellingen 
nm de bestreden beslissing blijkt dat een 
aan verweercler. toebehorende personen
autovoertuig door een groep van· de gewa
pende weerstand, het Geheime Leger, is 
opgeeist geweest; clat verweercler cle eigen
clom van cUt voertuig had hehouden, -
en tlienvolgens dat de opeising enkel op 
het gehruik ervan sloeg -, en dat het 
voertuig naclien cloor de vijand werd buit
gemaakt; 

Overwegende dat, in strijd met de con
clusies van de Staat, het vonnis aan 
verweerder een vergoeding heeft toege
kend welke niet de huurvri.is van het 
voertuig· tot met cle buitmaking ervan 
door de vijand, maar de waarcle ervan 
vertegenwoorcligt; 

Dat het vonnis cleze beslissing steunt, 
aan tle ene zijcle, hierop dat het Geheime 
Leger er nooit zou aan gedacht hebben 
het voertuig op te eisen, zo verweerder 
zelf geen weerstandsman ware geweest, 
en aan de andere zijcle hierop, dat naar 
luicl van de besluitwet van 19 September 
1945 tot vaststelling van het statul!t van 
cle Gewapende Weerstancl de stoffelijke 
schacle welke door cle leden van de Ge
wapencle Weerstand persoonlijk, en recht
streeks wegens hun activiteit bij de Weer
stand geleclen werd or> grond van de wet 
op de militaire opeisingen client vergoed 
te worclen; 

Overwegende dat noch de ene, noch de 

I 

anclere dezer overwegingen het dispositief; 
van het vonnis wettelijk rechtvaardigen;' 

Dat immers het door het vonnis ingec 
roepen artikel 12 van de besluitwet van 
19 September 1945, evenals artikel 3 van 
tle besluitwet van dezelfcle clatum, be
treffende ue door weerstanclsgroei)eringen' 
aangegane verbintenissen, dec cloor deze 
groeperingeu gedane opeisiugen met mili
taire opeisingen gelijkstelt en bepaalt dat 
zij in dezelfcle mate als laatstverinelde 
aanleiding geven tot vergoeding; 

Dat. naar luid van artikel 23 van de 
wet van 12 Mei 1927,de Staat slechts in
staat voor de verliezen welke zich voor
tloen geclurencle cle tij d waaronder hij' cle 
meubelen waarvan het gebruik tijdelijk 
opgeeist wercl in beslag heeft gehouden, 
indien hij niet bewijst clat zij te wijten 
zijn ann een oorzaak' waarin · hij niet ge-
mengd'.is; . · ' . , 

Overwegencle derhalve dat het von¢s 
<le aansprakelijkheid van de Staat voor 
het verloren· gaan van. het voertnig niet 
wettelijl' mocht afieiclen nit het enkele 
feit dat een weerstandsgroepering het. in 
lumr hncl opgeeist voordat· het in hanclei:t 
va'n de vijand was gevallen; 

Dat het evenmin zijn beslissing op voor
melde besluitwetten van 19' 'September 
1945 steunen niocht, zonder na' te gaan of. 
de Staat het bewijs ervan hacl bijgebracht 
clat het verloren gaan van het voertuig 
te wijten was· aan een oorzaak waarin de 
O}Jeisende ·groepering niet gem engel was; 

Dat het midclel gegrond is; . , 
Om die redenen, verbreekt het bestre

clen vonnis; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de , regis
ters van de Rechtbank van eerste aanleg 
te Luik, en ·dat. melding -er van zal ge-'' 
maakt worden op cle kant van het -ver
nietigd vonnis; veroordeelt verweerder 
tot de kosten; verwijst de zaak naar .de 
Rechtbank van eerste aanleg te Hoei, ,zit
tiug houdend in hoger beroep. · 

6 Februari 1953. - 1• kamel~ .. - Voo·1:
zi.tte1·, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Bareel. - Gelijlcl1Jiden
de oonol·u.sie, H. Raoul Hayoit cle Termi
court, eerste advocaat-generaal. - P7ei
te·r, H. Resteau. 

1• KAMER. - 6 Februari 1953 

1° VENNOOi'SCHAP. - HANDELSVENNOOT
SCHAP. - .AOTIE OF AANDEEL WELKE HE1" 
KAPITAAL VERTEGENWOOUDIGEN. - . REOH'J'EN 
WELKE ZIJ \'ERLENE!'!. 

2° VENNOOTSCHAP. - HANDELSVENNOOT
SOHAP. - BEHEERDER OF BESTUl!RDER. -
REZOLDIGING. - RECHT GANS O~IDERSOHEI" 
DEN VAN DIT· DAT VERBONDEN IS AAN DE. AO
TIEN OF AANDELEN WAAllVAN HI.J EIGENAAR 
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18. - 'V' AARUE DEll BEZOLDWING NIET BE
GHEPEN IN DEZE VAN DE AC'riE OF VAN HE'l' 
AANDEEC. 

:Jo ERFENISRECHTEN. __:_ <<DE CUJUS" 
ElGENAAR VAN ACl'IEN OF AANDELEN ENER HAN
IJELSI'ENNOO'l'SCHAP. - HEM VERSCHULDIGDE 
SOMMEN WEllENS UITOEFENING 'fOT OP DE 
IJAG VAN ZlJN OVERLIJDEN VAN EEN OPDRACJH'l.' 
VAN BEHI!.'ERDER OF BESTUURDER. - ERFENIS
HECirl' GEHE\'EN OP DE WAARDE UER AUriEN 
OF AANDELEN. - HEFFING WET>KE DEZE NIE'f 
lil'l'SLUI'l' VAN HI!.'T RECH'r OP DE IN HOEDA
NlGHEID VAN BEHEET.tDER OF llE8TUURDER VER
mENDE SOMlliEN. 

1" De acti.en of lle aanclelen welke llet 
J,;apitcw.L encw 1wnlle1.wennootsc1w.p ver- · 
tege·lt'!voonU[!e·n ·vedenen nan cle ·Penna
ten rUe eirten<Hti·s e1· ·ran z·ijn, het 1·echt 
in rle floo-r cle wet of ae .<;tnt·nte·n lie-. 
[W.ald.e '[100/"W!U£/'Clen. ·in !lC Z1f.-i-l:C·re wi-·11-
,,ten en in cle ven1.el in !I nm IICt netto
nct·i·mJ. .,a.n c/.e •LJennootselwp rleel te ne
~~ten (1). 

:::! 0 H(;}t recht op 1Jezo1-cl.·i.(ti·ng ant <le l!ehee·r
der o]' r/.e l!estnunler ener ha.n.aels·ven
nootsch!£11 we{lens ·witoefenin{l 'l.'hn zijn 
lastget;inrl of ·uan zijn 1Jeheer ·ve·rmag 
te hel!ben i.s {fans onclerscheW.en t'nn het 
recht fl(l.t ·ve-rl!onclen 18 nwn de a.otiiin. of 
nandelen cle-r ·vennootschap ·wcw.·rvnn hi.j 
eigenncL'I" i.s, en cl'e wcwnle rle,::er l!ezol
d.igi1tf1, om het e've·n of zi.) op lle ctl{fe
lnene onkosten of-wel op fl.e -wi.nsten 
-wordt. ·•Jooraflfenom.en, i.s in de ·t.vua·rcle 
r/.e·r <c.ctii'n of nanclel.e-n niet llerwe
pen (2). 

.3° Wa.nnee-r cl~ de CUjUS ei{lennctl' '!VC£8 ·rnn 
nctien of nnnrlelen e·ner hnnrlelsvennoot
schap en hem l!ovencl:ien sommen. ·ve·•·c 
8Ch·uld.i.gd. 'IIJCI'I'Cn wc[!ens ·uitoefen-ing tot 
ozJ de rlng vnn zijn. o·verUj clen vcm een 
lastgeDinu ·t;<m lleheerd.e1· of l!estttunle1 · 
rle-r •oen.noot.sclwp, slu·it r!e heffing vnn 
rle ertenisrechten op cle ·I.VCLrwrle cle1· cc.c
ti.i!n ot <H!-ncl.elen rle Intere heffinft . niet 
-nit van !l.eze 1·echten OlJ ae ·in hoedct.n·ig
heid vo-n l!eheerde·r of l!est-n·nnle1· ve·l·
r/.iende so·mme-n wel.ke na. het ove·rlijclen 
·t.'un rl e C1'frtena.m eH u·itf!CI•'eerc/. ·l.ver
clert (31: 

(1) LES NOVELLES, D1·oi.t com.m.e>·cial, t. ill, 
v• Societe co-mm.e1·ciale, n' 1395; verbr.', 11 J a
nuari 1934. (Bull. en PASic., 193'1, I, 137); 
14 J uli 1941 (ibid., 194.1, I, 301). 

(2) Raadpleeg de samengeordende wetten 
op de bandelsvennootschappen, ·artikelen 1856 
en 1896; R.I11J. pmt. rJ,·r. belge, v• ·Soc-iete ano
"'.IJme, n'" &79, 680, 828, 843 en 851; DE PAGE, 
bd. IV, n' 846, en nota 2, blz. 861.. 

(3). Rep. prat. d•·· b'elge, v• Succession 
(Droit iie), 11' 585'; VAN BASTELAER, « Le droit 
de succession ~ur les dividendes et les tan
tiinnes d'administratenr "• .Tot!1'1W-l pmtique 

.du iiroi.t fiscal, jaar 1952, blz. 294. 

(BELGISCHE STAAT, T. W'AUTEIIS.) 

ARREST. 

RET HOF; - 'Gelet op llet bestreden 
arrest, op 13 Februari 1952 cloor llet Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het euig middel : schending van 
Lle art.ikelen 1, 2, 11, littera D, 2• alinea, 
2< zin, Yflll de wet van 27 December 1817 
tot het lleffen ener belasting onder de he~ 
naming van successierecht, 2fi, 2• alinen. 
van de wet nm 17 December 1851 over de 
rechten op Lle erfenissen en eigendoms
veranderingen hij overlijden. 53, laatste 
alinea, en 5cl 1an lle wet van.30 Augustus 
1913 humlemle wijziging van de wetten 
betreft'ende de rechten van registratie, 
van hypotheek, van zegel en van succes
sie, 1, 16, A .. inzonderheid V, 18, 28 van 
cle wet van 11 OctolJer 1919 hunclende wij
ziging van de wetten op de successie-, 
registratie- en oyerschrijvingsrechten, 
165 van de wet van 2 Jani.1ari 1926 tot 
wijziging van de wetten op de zegel- re
g·istratie-, griffie-, hypotheek-, successie
rechten, alsmede van het regiem der weg
g·elllen voor de door de Staat beheerde be-
vaarbare waterlopen, 1498, 1832, 1984, 
1999, alinea 1, van het B,urgerlijk Wet
boek 1, 41 en 53 van de samengeordende 
wetten op de hamlelsvennootscllappen, 
112 van de Grondwet, doonlat het door de 
tweede kamer van het Hof van beroep 
te Brussel de 1.'l Februari 1952 op tegen
spraak gewezen anest verklaard heeft 
dat geen successierecht kon geinll worden 
op het prorata der llezoldigingen welkP 
ann de nalatenschap van dame Clara-Ma
rie-Charlotte Lammens, echtgenote. van 
Henri-Jules Wauters, toekwamen wegens 
!le door laatstgenoemlle tot met het over
lijden van zijn echtgenote in verschei
dene handelsvennootschappen te bezwa
rende titel waargenomen bedrij vigheill 
van beheer of bestuur om de redenen dat 
becloelde bezoldigingen of de sommen 
welke tot hunner uitkering· gelliend lleh
ben begrepen zijn geweest in de trouwens 
!loor aanlegster niet gecri tiseerde raming 
van de aandelen en actH!n in de beheerde 
of bestuurde venuootscllappen welke aan 
!le gemeenschap vVauters-Lammens toebe
lworden, en dieuvolgens, voor de helft aan 
de nalatenschap van vrouw Lammens toe
kwamen dan wanneer cleze bezollligingen 
volstrekt vreemcl zijn aan de rechten 
welke aan de hoeda)ligheid van vennoot 
of aandeelhouder verbonden zijn, dan 
wanneer zij de prijs van een bijzondere 
bediening, die van weddetrekkende last
hebber, uitmaken, dan wanneer zij naar 
Yerhouding van de duur van bewuste last
geving venliend worden en, zoals in on
Llerhavig · geval, -pm 1·ata temtJ01'is aan de 
gemeenscllap van goederen bestaande tus
sen cle beheerder of de bestuunler en 
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ZlJn afgest01~ven echtgenote toebehoren, 
en dan wanneer bi.igevolg : 1° zij, ter in
ning van de successierechten, wel dienen 
het voorwerp te zijn van een bijzondere 
aangifte en raming, onderscheiden van de 
aangifte en raeming van de aandelen en 
actien toebehorende aan de beheerder, 
de bestnurder, of zoals ten deze, aan de 
hnwelijksgemeenschap waarvan deze deel 
uitmaakte, zodat het onmogelijk is aan te 
nemen dat, door de aandelen en actien 
aan te geven en te ramen, de erfge
namen de wet naleven en tegelijkertijd 
als deze aandelen en actien voormelde 
vergeldingen aangegeven en geraamd heb
ben; 2° vermits het wettelijk stelsel dat 
van een tweevoudige aangifte en raming 
is, er gevaar zon kunne'n bestaan 
voor schending van de regel Non bis in 
idem, aangezien de ·Taming van de aande
len en actien, wanneer deze, welke hypo
these het arrest in aamnerking moet heb
' ben genomen, geheel of ten dele op grond
slag van 'de waarde der maatschappe
lijke activa geschiedt, slechts vermag te 
worden verricht na aftrek van de activa 
waarmede voormelde bezoldigingen zou
den kmmen betaald worden : 

Overwegende dat, wanneer een overle
dene eigenaar van actien of aandelen was 
of enige andere deelnerning in handels
vennootschappen bezat, de snccessierech
ten op de waarde daarvan verschuldigd 
zijn; dat anderzijds, indien de cuju.s be
stuurder of beheerder van zulke vennoot
schappen was, de rechten op·de door hem 
verdiende en door de erfgenamen verkre
gen bezoldigingen of tantiemes verschul
digd zijn; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
clesniettemin beslist dat, indien de cujtts 
tegelijk aandeelliouder en bestuurder was, 
de rechten op de tantiemes en bezoldi
gingen niet verschnldigd zijn, zulks we
gens dubbele heffing, naardien het bedrag 
ervan reeds noodzakelijkerwijze begre
pen is in de waarde der actii!n of aande
len waarop een eerste heffing geschied. 
is; 

Overwegende dat de actien of aandelen 
welke het kapitaal van ee'n handelsven
nootschap vertegenwoordigen, aan de ven
noten het recht verlenen om in de bij de 
wet en de statuten bepaalde voo,rwaar
den iri de netto-winst en in de verdeling 
van het netto-actief van de vennootschap 
deelachtig te zijn; · 

Overwegencle dat, wanneer de bezoldi
ging van de beheerders en bestuur~ers in 
de algemene · onkosten begrepen rs, ZlJ 
een schuld der vennootschap uitmaakt; 
clat tot vaststelling van het netto-actief 
der vennootschap het bedrag ervan van 
deze activa wordt afgetrokken; · 

Overwegende dat, wanneer deze be
zolcliging enkel op de winsten der ven-

nootschap wordt afgenomen, de winsteD! 
waarin de vennoten voor hun deel gerech
tigd zijn; noodzakelijkerwijze ten bi'
lope van bedoelde bezoldiging dienen ver-· 
laagd te worden; 

Overwegende aldus dat _in beide hy
potheses, het beloop der bezoldiging niet 
in het bedrag der actien of aandelen be-· 
grepen is; dat, door er anders o1•er te be
slissen, de rechter over de grond zijn sou
vereine macht van beoordeling van · de
feiten niet heeft aangewend, doch de in 
het middel aangeduide bepalingen heeft 
overtreden waarbij de wettelijke. toe
passingsgrondslagen der belasting worden 
vastgesteld; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel · voor' zoveer bet 
de bevelen en dwangbevelen nietig en van 
gener waanle verklaart welke aan ver
weerders betekend werden ten einde beta
ling te bekomen van de rechten en geld
boeten welke ten aanzien van de door 
de nalatenschap als bestum·ders- of be
heerderstantiemes ontvangen sommen ge
vorderd werden; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden in de 
registers van het Hof van bei·oep te Brus
sel en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van het gedeeltelijk 
vernietigd arrest; veroordeelt verweer
ders tot de kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van beroep te 
Luik. · 

6 Februari 1953. - 1• kamer. - Voor
zittm·, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Sohier. - Gelijlclui.
dende concltisie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. ~ 
Pleiters, HH. Van Leynseele en .Ansiaux. 

l • KAMER. - 6 Fehruari 1953 . 

lO VENNOOTSOH.AP. - NAAMLOZE VEN
NOOTSCRAP. - DELEGATIE GEGEI'EN DOOR DE' 
BEiiEERRAAD AAN DE AFGEI'AARDIGDE BEEEER
DER. - DRAAGWIJDTE. 

2° L.ASTGEVING. - LAS1;HEBBER HANDE~ 
LEND BUITEN DE PERKEN DER LASTGEI'ING. 
BEKRAOHTIGING DOOR DE LASTGEVER. -
UITWERKSEL TEN OPZIOHTE VAN DERDEN. 

3o L.ASTGEVING. - LASTHEBBER HANDE~ 
LEND BUITEN DE PEHKEN DER LASTOEYING. -
VERMOGEN VAN DE DERDE .SOHADELOOSSTEL
LING VAN DE LASTHEBBER AF TE EISEN. ,-
0NTNEEMT AAN DE DERDE HET HECHT NIET TE
GEN DE LASTGE\'ER DE NIETIGHEID DER AKTE 
IN TE ROEPEN. 

1° Behoudens afwijlcende betJaling in de 
statuten enet· naam.Zoze vennootsohap, . 
vermag de beheen·aad het dagelijks be-· 
heer van de gerneenschappeUjke zak,en 
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en de vei·teuen·r.voo-rdiginy cle·r vennoot. 
8Chap met bet·rekkiny tot rUt behee·r aan 
·de afgevaardigde behee1·de1· op te d1·a~ 
yen doch niet de macht om rZe andere 
rladen van behee1· ttit te voe1·en (1). (Sa
mengeorclende wetten 011 de _ handels
vennootschappen, art. 5-! en 63.) 

2° De bel,:·rnchUging rloo·r rl-e lastlfeve1· van 
rladen wel1<'~3 cle lnstheiJber· bniten de 
pe1·ken zi.jne·r lnst[!evinrt heett {lesteld 
heeft slechts te·ruywMkenrle l.;1·ncht mits 
zij de rloo1· rle fl.enlen 1-'ei·wm·ven rech
ten niet k·renkt (2). (B~1rgerlijk Wet
hoek, art. 1338.) 

~:o De omstrtnclirthe·lll dnt een rlenle nan 
een lnsthebbe•r cUe buJten de pe·rken z·ij
tie·r lcLstgev·ln.Q een dcuul heett {festehl-, 
hm·stel. vnn de 11eleden sch(l.de vennn11 
te e·isen be·rooft hem niet ·r;nn het ·recht 

_ tegeno·ve1· d-e lnstgeve·r cle nietigheid 
van rle gestelcle claa.cl in te ·rqepen. 

·(MICHALSKI, '1'. NAAMLOZE VENNOOOTSCHAP 
E"fABLISSEMEN'fS VANDERSPECK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
·vonnis, op 17 April 1952 in hoger beroep 
g;ewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brnssel; 

Over het tweede middel, eerste oncler
<leel : schending van de artikelen ll34, 
1315 en 1317 tot 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, cloordat het bestreclen voruiis 
niet aanneemt dat de volmacht van vrouw 
Marchand tot het clagelijks beheer he
perkt wns om de reden clat, volgens dit 
arre1_1t, de tekst houdencle opgave van deze 
volmacht generlei onclergcheicl maakt, clan 
wanneer becloelcle tekst, zoals b.ij in het 
vonnis zelf wercl opgenomen en bekencl 
gemaakt, lniclt clat aan voormelcle vrouw 
vohnacbt was verleencl geweest «om ai
leen het dagelijks heheer van de ven
nootscbappelijke zaken en, wat clit beheer. 
betreft, de vertegenwoordiging van - de 
''ennootschap waar te nemen, om alle 
eontracten en koopovereenkoJ,Ilsten te slui
ten en aan te gaan, alle betalingen te 
doen en te ontvangeu, claarvan kwijting 
te eisen of af te leveren )) ; clan wan
neer laatstvermelde machtigingen dus en
kel een verduidelijking uitinall;en van het
geen binnen het bestek van het clageli.iks 
heheer kan worden verricht. en geenszins 
een hevoegclheidsuitlU'eicling lmiten he-

(1) RESTEAU, Societcs anonym.es, bd. II, 
n' 1105; FREDERICQ, bd. Y, n' 456; Rep. 2wat. 
ilr. belgt: __ v" Societe anonyme, n" 1118 en vol
gende. 

(2) DE PAGE, bd. Y, n' 446; BAUDRY·LACANTI

NERIE, bd. XXIV, n" 789 en 790; Rep. pm.t. 
dr. belge, v" Societe anonyme, n' 767; · verbr., 

·15 December 1932 (Bt!l/. en PAsrc., 1933, I, 52). 

doelcl heheer, -cloordat het vonnis aldus 
het bindend karakter van cle overeenkom
sten en bet aan de akten verschuldigd g·e· 
loof geschonden heeft; tweede onderdeel 
schending van de artikelen 53, 54 eli mi 
van de wetten op de hanclelsvennootschap
pen, samengeordend bij koninklijk besluit 
van 30 November 1935, doordat, door aan 
te nemen dat cle door de beheersraad aan 
vrouw Marchand verleelicle volmacht om 
« alle contracten en koopovereenkomsten 
te slniten en aan te gaan )) cleze vrouw er
toe in staat stelde om handelingen te ver
r~chten welke huiten het dagelijks beheer 
nelen, en onder meer om zich tegen de 
hernieuwing van de litigieuze hum·over
eenkomst te verzetten, het bestreclen 
vonnis de wettelijke regel heeft miskend 
volgens welke aileen het clagelijks be
heer door de heheersraad mag worden 
overgedragen : -

Overwegencle dat, volgens cle vaststel
ling~n van het bestreden vonnis, de op
zeggmg op 2.5 Juni 1951 gegeven krachtens 
artikel 33, alinea 4, van de wet van 
30 April 1951 op de hanclelshuurovereen
komsten, a an aanlegger, huurder van ver
weerster, alsmecle de weigering harer
zijds, clcl. 17 Augustus 1951, om in te gaan 
op het verzoek om bernieuwing van de 
huurovereenkomst hetwelk hij tot haar 
gericht had, van een zogenoemde vrouw 
Marchand uitgingen; clat deze verklaarde 
als afgevaardigd hestuurslicl van de ven
nootschap te handelen; 

Overwegeni:le dat aanlegger, zo v66r de 
eerste rechter als vu6r de rechter in ho
ger beroep, staande hield dat bedoelde 
handelingen niet gelclig waren wijl niet 
verricht zijnde geweest door de beheers
raacl, overeenkomstig artikel 54 van de 
Ramengeschakelcle wetten op de handels
vennootschappen; 

Overwegende dat het vonnis deze stel
ling verwerpt door op een door de be· 
heersraad aan dame Marchand gegeven 
delegatie te steunen; dat deze, naa;r lnicl 
van cleze delegatie, de volmacht had ont
vangen om aileen het clagelijks beheer 
van de vennootschappelijke zaken en de 
vertegenwoorcliging van de vennootschap 
wa!tr te nemen, om alle contracten en 
koopovereenkomsten te slniten en aan· te 
gaan; dat het vonnis de laatstaange
haalcle termen interpreteert als bedoe
lende, niet enkel de huurovereenkomsten 
en opzeggingen cc welke · op de dagelijkse 
zaken cler vennootscha11 betrekking heb· 
ben )), cloch ook cc die welke betrekking 
hebhen op bet beheren van haar onroe
rencle goederen )) ; da t het cleze del ega tie 
regehnatig verklaart; 

Overwegende dat het vonnis aldus, zon
tler enige afwijkeucle bepaling der statiJ
ten te doen gelclen, _ beslist da t de be
heersraad gel dig zijn bevoegdheicl aan
verweerster vermocht over te rlragen wat, 
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de ·beheersdaden andere dan die bepaald 
bij artikel 63 van de samengeschakelde 
wetten op de handelsvennootschappen be
treft; dat het daardoor de in het tweede 
onderdeel van het middel aangeduide 
wetsbepaling schendt; 

Over het dercle middel : schending van 
de artikelen 14 van de wet van 30 .April 
1951 op de handelshuurovereenkomsten en 
97 van de Grondwet, eerste onder
dee! (schending van art. 14 van de wet 
van 30 .April 1951), doordat, waar aanleg
ger, toen geintimeerde, aam'oerde dat de 
zogenaamde bekrachtiging, na het ver
strijken van de in alinea 1 van de boven-· 
aangeduide bepaling gestelde termijn van 
drie maa:i:lden, op welke bekrachtiging ap
pellante zich beriep, niet tot uitwerking 
kan hebben tot een aan de verstrijking 
van dezelfde termijn voorafgaande datum 
de betekeningen verricht door dame Mar
chand met terugwerkende kracht geldig 
te maken, het vonnis cvenwel deze be
krachtiging als afdoende heeft beschouwd 
op grond dat de bekrachtiging rech
tens met terugwerkende kracht uitwer
king heeft en dat aanlegger niet in twij
fel heeft kunnen verkeren omtrent de 
houding welke de verhuurster ten aanzien 

. van zijn verzoek om hernieuwing aan
nam, dan wanneer de wens des wetge
vers is dat binnen drie maanden mi. de 
door-. de huurder verrichtte beteke
ning, deze bepaald op de hoogte wor
de gebracht van de houding van de 
verhuurder door een daad beantwoor-. 
dende aan het bij artikel 14 voorge
schrevene, dan wanneer een uitdrukke
lijke bekrachtiging of een door de ver

·hmirder na de termijn aangenomen hou
ding dus van gener waarde is; tweede 
onderdeel (schending van art. 97 van de 
Grondwet), doo;rdat het bestreden vonnis 
onzeker laat of, wanneer het een be
krachtiging bedoelt en wanneer het ver
klaart clat aanlegger « niet in twijfel 
heeft kunnen verkeren omtrent de hou
ding welke de verhuurster ten aanzien 
van zijn verzoek om vernieuwing van de 
huurovereenkomst aan:Oam >>, het een of 
verscheidene van v66r het verstrijken 
van de termijn van drie maanden dagte
kenende feiten bedoelt; doordat bijgevolg 
onbekend blijft of, in de geest der recht
bank, de bedoelde omstandigheid · afdoen-. 
de is, bijaldien zij zich ook na het ver
strijken · van de termijn heeft voorge
daan, dan wanneer de rechter ertoe ge
houden is de beslissing zodanig met ·rede
nen te omkleden dat het Hof van verbre
king in de mogelijkheid verkere om zijn 
toezicht nit te oefenen : 

Overwegende dat het vonnis, de hypo
these onder ogen nemend waarin vrouw 
Marchand de bevoegdheid niet zou hebben 
gehad om de daden van 25 Juni en 17 .Au
gustus 1951 te verrichten, erop wijst dat 

verweerster « door. haar houding v66r de 
eerste rechter. de daden van haar lastheb
ster bekrachtigd heeft en d:it deze be
kra,chtiging een terugwerkende uitwerking 

-heeft »,.en « dat aanlegger niet in twijfel 
heeft kuunen verkeren om trent de • hou
ding welke verweerster ten ai:mziert. van 
zijn verzoek om hernieuwing van de hum•
overeenkomst aannam »; _ '- _ _ .. -_- · , -

Overwegenjle dat d_e bekrachtigirig door 
de lastgever van de door de l_asthel:>ber 
buiten de perken v.an de Iastgeving.· ge
stelde daden terugwerkende kraclit kan 
hebben, doch enkel onder het vooi·be: 
houd dat de door derden verworven rech-
ten daardoor geen afbreuk lijden; . 

Overwegende dat . de litigieu~e _daden 
enerzijdse daden zijn, waarin aanlegget· 
bijgevolg geen partij is geweest; · 

Overwegende, wat de opzegging · vall 
25 Juni 1951 betreft, dat uit de vaststel--. 
lingen zelf van het vonnis blijkt dat de 
houding van verweerster v66r ·,de eerste· 
rechter door hatu werd aangenomen na 
de .verstrijking van de termijn na afloop
waarvan aanlegger niet meer bij toepas
sing van artikel 33,~ alinea 4, van de wet· 
van 30 .April 1951 kon worden uitgew.tm-
nen; · · ' · 

Overwegende, wat de daad van ·17 ·Au~ 
gustus 1951 aangaat, dat noch:het· vonnis; · 
noch enig ander aan het hof onderwo;rpe!l 
stuk aan het licht brengell of de bekrach-, 
ti_ging geschiedde in de loop yan de. ter, 
mijn na welks verstrijking aanlegge;r~niet: 
meer bij toepassing van a~·tikel14 yan de
zelfde _wet kon worden uitgewonrien; dat 
het vonnis ongetwijfeld -nog verklaart 
dat aanlegger « niet in twijfel heett .kun
nen verkeren omtrent de door_ verweer
ster aa:U:genome;n houding ... »; doch dat, 
deze vaststelling niet volstaat om te . be:: 
wijzen dat hetgeeiJ., de hernieu.wing van_ 
de huurovereenkoinst aangaat, . en ·- in 
strijd met wat de rechtbank nope:Q.s de 
opzegging vaststelt, _ de _ bekrachtiging zou 
blijken uit een daad. gesteld vooraleer.ver_; 
weerster v66i de eerste reehter de meer
genoemde houding had aangeriome:ri ;. 

Dat mitsdien de door het middel gecri
tiseerde gronden wegens hun oridliidelijk
heid- en hun dulib~I#nnigheid,· het -_hof 
niet in de mogelijkheid stellen o'm zijn: 
toezicht uit te oefe:llen;., · ·. · ____ ._- · . 

Over het vierde mid.dei : schending vruL -
de artikelen 1317 tot1322 van het.Burger- _ 
lijk Wetboek, 13 en 14 van de wet
van 30 .April 1951 op de liandelshuur
overeenkomsten en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis het ver
zoek om hernieuwing van de -huuiover-
eenkomst heeft afgewezen, hetWdk' was 
gegrond op het ontbreken. van. een last
geving bij de persoon ·die verklaard had 
zich tegen bedoelde hernieuwing te ver
zetten, en zulks om de reden dat cc 1n de 
onderstelling dat vrouw Marchand haal." 
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bevoegdheid als lasthebber te buiten zou 
zijn gegaan, zij in elk geval persooillijk 
zou gehouden geweest zijn jegens de ge
intimeercle en ingeval van niet-bekrachti
ging hem een genoegzame schadevergoe
cllng zou hebben clienen te betalen tot 
vergoeding van het hem door clit niet-be
krachtigen berokkende nacleel >>, clan wan
neer een dusclanige overweging niet tot 
draagwi.idte kan hebben het verzet tegen 
de hernieuwing gelclig te maken en aan 
de huurcler zijn recht op de huur te ont
nemen; dan wanneer, zij, ofwel spruit nit 
het miskennen van: dit recht door de rech
ter, voor zoveel het nit het ontbreken van 
een geldig verzet is afgeleid, ofwel niet 
dienstig is tot de beslechting van het ge
srllil en niet voldoet aan de op de techter 
rustende ,·erplichting om zijn · l.Jeslissing 
met passende gronden te moti veren : 

Overwegende tlat het recht toebeho
rende aan de clenle 11ie door een claad 
1•an eeri l.Juiten de hem opgeclragen last 
hanclelende lasthellher werd l.Jenadeeld, 
aan deze tlerde het recht niet ontneemt 
om ten opzichte van de lastgever de nie
tigheid van de tland in te roe pen; 

Dat derhalve de in het milldel aange
haalde grond, evenmin als voorgaande 
gronden, llet disvositief wettelijk recht
vaardigt; 

Om die retlenen. verbreekt het bestre
den vonnis; l.Jeveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de Rechtlmnk Yan eerste aanleg te 
Brussel. en dat melding er van zal ge
maakt worden op de 'kant van de vernie
tigde beslissing; yeroordeelt. verweerster 
tot de kosten; verwijst de zaak naar de 
Rechtlmnk van· eerste aanleg te Nijvel, 
zitting houdend in hoger !Jeroep. 

(i Fellruari 1933. - 16 kamer. - Voo·r
zUte·r, H. Louvenux, eerste voorzitter. -
Verslaggeve·r, H. Sohier. - Gelijkl!tiden
rle conclusie, H. Raoul Ha~·oit de Termi
court, eerste atlvocant-generaal. - Plei
ters, HH. Demeur en Simont. 

1'- KAMER. - 6 Fehruari 1953 

1" VERKOOP. - OPEl\'BARE VERKOOP YAN 
~IEUBELEN. - .AANWEZIGHEID VAN EEN DEUR
WAARDER. - GEYORDERDE DEURWAARDER. 
- VER.PLICHTE DlENSTLENING. - PERKEN. 

~0 VERKOOP. - OPENBARE VERKOOP YAN 
MEUBELEN. -..,.- \TERKOOP DOOR DE VERZOE
KER. AAN!IEKONDIGD IN VOORWAARDEN VAN 
AARD 0.\oi DE llEROEPSWAARDIGHEID DER. DEUR
WAARDEUS IN OPSPRA,\K TE DRENGEN.- GEL
DIGE OORZBK VAN WEJGERING VAN DE DEUR
WAAlWER. 

Cl 0 DEURW AA.RDER. Tucm.'KAMER 
I'OOR DEUH\1',\ARDERS. - PLICH'l'ENLEER MET 

DETREKKING TOT HE1' AliiB'l' \'AN DEURWAAR
DER. - MACHTEN VAN DE '.rUOHTKAMER. 

±0 DEURW .A.ARDER. - TUCHTVERVOL
GING. - MAATREGEL DOOR DE TUCHTKAMER 
GETROFFEN. - SoUVEREINE DESLISSING. -
BETEKENIS DEZER DEWOOHDINUEN. 

1° De CZ.eurwna .. rde·,· venzocht orn bij een 
openbn·re verkoozJ vcm m.e·nbelen annwe
zi,q te zi;in vennntl z·u.lks enTcel te we?.
geren wnnnee1· hij bewijs b•rengt van 
eim ooi·znaTe ·vwn on·ve·renirJbaa?·heid of 
vnn een ande1·e geldige oo·rzna.k. (De
creet van 14 Juni 1813·, art. 42; konink
lijk besluit nr 64 van 30 November 1939, 
art. 226 en 233; wet Y>tn 14 .Augustus 
1947, art. 1.) 

2° Knn vom· cle deurwcLrwcle·r cz.ie ·venzocht 
wonlt om bi.i een openbcwe ·verTcoop van 
meu.belen a.anwez·i[l te zijn, een gelclige 
oo·rzrwk vnn ·weiyerino ·u.itmCLTce?~ het 
.feit 1lnt de ve·rzoeTctw lle 'L'e1·koop heeft 
a.nngekonrU{!cl in bewom·dingen of vom·
wcwnlen vrm nnnl o·m r/.e beroepswna.~·
c/.i.ghei.d. vcm het (/.e.,,.,.,,varl'rdersarnbt in 
opsprcutk te bTengen (1). (Decreet van 
14 Juni 1813, art. 42.) 

3° Tnrlien rle tu.chtka .. mer voor clewrwaar .. 
r/.e·rs zorg rlntgen moet tot het ·hanclha
ven vcm orcle en tu.oht onrle1· de de·tw
wnwrrle1·s van. het t£1TonrUssem.ent, heeft 
zij nochta·ns de mctcht niet om. met bin
rlenrle kracht de ·regelen v1m cle pz.ich
tenlee1' met bet1·eTcTdn.q op het rletw
·I,IJCHtnlenambt vast te stellen en het 
rloo·r Twrtr u.itgeb-rcwht ctclvi.es bet?·effen
de onrle·rwe1'J]en welke het deH .. rwctu!·
clersTcoqJs rumbelangen wonlt slechts 
·aerplichtencl wcmneer het rloor de ~·echt
bnnk ·van eerste ncmle(! ·is bek?'uchti(Jtl 
geweest (2). (Decreet Yan 30 Maart 1808, 
art. 6±; decreet van 14 Juni 1813,. arti
kel 70.) 

4° De besliss·ing wrtetrbi:i de tu.chtkame·r 
op een we.qens tekortT.:omin,q rtan zi.jne 
nmbtspl-ichten 'Vervo/.gde rle?wwa.anle?· 
een binnen ha.re l1evoeyr!heirl vallenrle 
tuchtmrwtregel toepnst, is ene sou.ve-

(1) Over de perken waarin het Hof van ver
brelcing vermag na te gaan of een feit de 
wettelijke bestanddelen ener tekortkoming 
aan de beroepswaardigheid van het deurwaar
dersambt vertoont, zie GLASSON en TrssrER, 
])d. I, n' 155; verbr., 26 Februari 1900 (Bttll. 
en PAsrc., 1900, I, 160); fr. verbr., 6 Febrllari 
1909 (Dall. Pb·., 1910, I, 167, en nota 2); 
2 Dece.mber 1913 (8ii·ey, 1914, I, 323). 

(2) Dat de door de tuchtkamer uitgebrachte 
adviesen geen algemene en reglementaire be
schikkingen verlllogen uit te maken · doch en
kel beschikkingen aangaande bijzondere geval
len kunnen zijn, raadpl. GLASSON en TrssrER, 
bd. I, . blz. 371; ·MoRIN, De la discipline des 
cot~.rs et t•·ibttnaux, bd. I, n' 295; fr. verbr., 
2 December 1913 (8·i1·ey, 1914, I, 323). 
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re·ine besUssi-ng ·i.n cleze zin dat geen 
bet·oep tegen aeze besHssi.ltg d.oo'r cle 
wet ivo·rdt i-nrtesteld (1). 

(NAOKERS, T. OSSEEL.) 

ARR-EST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 October 1951 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schending ·vim 
de artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 42, 70 en 76 van het Keizer
lijk decreet van 14 Juni 1813 houdende 
reglement op de organisatie en de dienst 
der deurwaarders, 64 van het Keizerlijk 
decreet van 30 Maart 1808 houdende re
glement betreffende de politie van hoven 
en rechtbanken, cloordat het bestreden 
arrest ten onrecllte aan het door eerste 
verweerder als synclicus der deurwaar
ders aan tweede verweerder gegeven bee 
vel, dat hij in verband met de litigieuze 
verkoping van meubeleri ervan diende af 
te zien aan aanlegger. zijn ministerie 
te verlenen, het karakter heeft toegekend 
van een bindende maatregel, vallende on
cler de souvereine beoordeling van de dis
ciplinaire overlleden onder welker juris
dictie eerste verweerder stond, en als zo
danig aan elke ten aanzien van de wet
telijkheid ervan door .de rechterlijke 
macht uitgeoefende contrille ontg'aande, en 
om aan aanlegger zijn vordering tot scha
deloosstelling tegen beide verweerders- te 
ontzeggen, hoofdzakelijk heeft gesteund 
op het in dier voege aan de tussenkomst 
van tweede verweerder toegekend karak- · 
ter, dan wanneer het noch aan .. de 
tuchtkamer der deurwaarders, noch 
aan dezer syndicus toebehoort, bi.f wege 
van een algemene heschikking, en zelfs 
in verband met voorwerpen welke prin
cipieel de eer of de waardigheid van 
het beroep kunnen aangaan, i·eglementen 
of bevelen uit te vaardigen welke de on
derhorigen dezer overheden op straf van 
tuchtmaatregelen zouden dienen na te le
ven - aangezien hedoelde overheden im-

. mers hun gebeurlijke disciplinaire wer
king enkel wettelijk kunnen uitoefenen 
door het bestraffen van bepaalde fei
ten door haar onderhorigen begaan in om-

(1) GARSONNET en CEZAR-BRu, bd. I, n' 284; 
MoRIN, bd. I, n' 294. Over het recht tot op
treden van het openbaar ministerie, raadpl. 
artikel 72 van het decreet van 14 Juni 1813, 
alsook verbr., 7 Mei 1894 (Bull. en PAsrc., 
1894, I, 195) en de beweegredenen van verbr., 
26 Februari 1900 (ibid., 1900, I, 160). Over de 
vraag of voorziening tegen ene in tuchtzaken 
door de tuchtkamer gewezen beslissing kan 
worden ingesteld, raadpl.' de referten onder 1 
alsook GARSONNET en CfzAR-BRu, bd. I, blz. 284. 

standigheden .welke als onverenigbaarheitl 
met de waardigheid van him ambt kun
ne:U worden beschouwd ...:..:c en dan wan
neer, al moest niettemin worden er
kend dat bedoelde overheden de macht 
bezitten om dusdanige reglementen of 
bevelen uit -te vaardigen, . de . beoordeling 
van de wettelijkheid en dienvolgens van 
het al dan niet bindende karakter der al
dus getroffen algemene maatregelen in 
elke onderstelling van de controle door 
de rechterlijke macht afhankelijk zou 
blijven, voornamelijk wanneer, zoals. ten 
deze, de toepassing van deze. maa tregelen 
tot gevolg heeft een der onder de rneerge
noemde overheden staande personen van 

· het nakomen ener wettelijke verplichting 
te ontslaan, te weten, zijn ministerie uit 
te oefenen wanneer hij daartoe llehoor
lijk gevorderd wonlt : 

Overwegende dat uit de rechtsplegings
stukken blijkt dat aanlegger, die een 
verkoopzaal exploiteerde, voor 22 en 
23 Februari 1948 een meubelenverkoop in
gericht en aangekoncligd had welke door 
het ministerie van deurwaarder Osseel. 
eerste verweerder, zou plaats hebben; dat 
wegens zekere op de reclameaankondigin
gen voorkomende vermeldingen, deur
waarder Osseel, op het hem door tweede 
verweerder cle Lobel, toen syndicus van 
de tuchtkamer der deurwaardei's, gegeven 
bevel, weigerde tot de verkoop over te 
gaan; 

Dat zowel het bevel van de Lobel als 
de weigering van Osseel het feit ten 
grondslag hadden dat, naar luid van vroe
g·ere beslissingen van. de tuchtkamer der 
deurwaarders, het · voorhanden zijn van 
clergelijke vermeldingen de beroepswaar
digheid van de instrumenterende deur
waarder ·in opspraak bracht of kon bren
gen; 

Dat aanlegger de veroordeling tot scha
devergoeding van deurwaarder Osseel en 
van synclicus de Lobel vorderde; dat 
zijn vordering door het bestreden arrest 
werd afgewezen; 

Overwegende dat het arrest zijn be~ 
schikking rechtvaarcligt llqor lle overwe
ging dat het o01·deel van de tuchtkamer 
en van dezer syndicus, dat de ·door 

· aanlegger v66r de verkoop gemaakte re
clame van aard was de waardigheid van 
het ambt van deurwaarder in opspraak te ' 
brengen een souvereine beoordeliiig is, 
waarover de rechterlijke macht generlei 
toezicht heeft te voeren, en welke zowel 
voor de onder voormelde discipliitaire
overheid · staande deurwaardei: als voor 
aanlegger bindend , is; 

Overwegende, enerzijds, dat, blijkens 
het arrest, de beslissingen waariit de 
tuchtkamer dit oorcleel tot uiting heeft 
gebracht niet het voorwerp zijn geweest 
van een bekrachtiging door de rechtbank 
van eerste aanleg; 
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Overwegende, anderzijds dat luidens 
artikel 226 en 233 van het koninklijk l)e
sluit n 1• 64 van 30 November 1919 de open
bare verkoping van meubelen ten over
staan van een notaris of van een deur
waarder uient te geschieclen; dat tier
halve eerste verweerder, welke aanlegger 
gevorderd had te instrumenteren, zulks, 
volgens artikel 42 van het decreet van 
14 Juni 1813, slechts weigeren mocht in
llien hij 'Van een wettelijke grond van 
onverenigbaarheid of van een anclere 
·« geldige grond » liet blijken; 

Overwegende gewis dat cle omstan
digheid dat de vorderaar de verkoop aan
kondigt in bewoordingen of omstandighe
den welke van aard zijn om de waardig
heid van het ambt van deurwaarcler in 
opspraak te brengen, een gelclige grond 
tot weigering kan opleveren; 

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 meldmg er van zal gemaakt worden 
op de kant van het vernietigd arrest; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Luik; veroordeelt verweerders tot de 
kosten van cle aanleg tot verbreking. 

6 Februari 1953. - 1• kamer. - Vool·
z'itter, H. Louveaux, eerste· voorzitter. -
Ve1·slc£ggever, H. Piret. - Gelijkluiilenile 
conclus·ie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste aclvocaat-generaal. - Plei
tel"S_, HR. Simont en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 9 Fehruari 1953 

1° MILITIE. - VRIJLATING VAN DIENST '£EN 
VOORDELE VAN DE KOSTWINNER VAN VADER 
EN MOEDER. - TE BESCHOUWEN INKOMSTEN 
VAN DE OUDERS. --;- GEZINSVEUGOEDINGEN ONT-
VANOEN DOOR DE VADER. 

Overwegencle echter dat, ook al zijn ze
kere door de kamer der deurwaanlers ten 
gevolge van een clisciplinaire vervolging 
genomen maatregelen souverein in cleze 
zin dat de wet daartegen geen hoger be
roep openstelt, en ook al gelast arti
kel 70 van het decreet van 14 Juni 1813 
de kamer «over de handbaving van orde- 2o INKOMSTEJNBELASTINGEJN. 
en tucht onder al de deurwaarders van BEDRIJFSBELASTINGEN. - VEBGOEDINGEN OF 
bet arrondissement te waken ll, daar- OEZINSVERGOEDINGEN. - ALS INKOMSTEN BE-
nit niet voortvloeit dat de tuchtkamer de SCHOUWDE VEROOEDINGEN EN TEGEMOETKO-
macht heeft om souverein de regelen van ]!liNGEN. - GEDEELTELr.JKE BELASTINGVRI,T-
de plichtenleer van het cleurwaardersbe- DOM. 
roep te bepalen, en inzonderheid de voor
waarden waarin de deurwaarder, tot 
wie de vorclering wercl gericht om een 
openbare verkoping van meubelen bij te 
wonen, nan cleze vordering mag voldoen 
zonder aan cle waardigheid van het be
roep te kort te komen; 

Dat het karakter van souvereine be
oordeling bij geen enkele wetsbepaling 
wordt toegekend aan de door cle tucht
kamer onder de vorm van beslissing of 
advies en buiten enige disciplinaire vor
clering g·euite beoordeling clat een bepaald 
feit een krenking van de waardigheid 
van h~t deurwaarclersberoep oplevert of 
niet oplevert; 

Dat clit karakter zelfs wordt tegenge
sproken door artikel 64 van het decreet 
van 30 Maart 1808 waarbi.i het ad
vies hetwelk de kamers van disci
pline nopens voorwerpen welke het deur
waarderskorps aanbelangen kunnen uit
brengen aan bekrachtiging door de recht
bank van eerste a anleg wordt onclerwor
pen; 

Overwegencle derhalve clat het hof van 
beroep, door zijn clispositief te steunen op 
net souverein karakter van cle beoorcleling 
geuit door de disciplinaire overheid onder 
welke jurisclictie verweerder staat en 
zonder zelf na te gaan of deze beoorde
ling gerechtvaarcligd was, de in het mid
del aangeduide wetsbepalingen geschon
den heeft; 

1 o De cloo1· ile vacle·r ontvangen uezinsvel·
goeilinuen moeten in cle. te bescho~£wen 
i.n~oomstel~ van vaclel' en moecler begl·e
pen 1.aonlen om te oo1·ilelen of een 
ilienstplichtiue nls 1wstwinne1· van va
cZ.e;· en moecZ.e1· vTi:ilatinu van clienst be
lcomen may (1). (Wet van 15 Juni 1951, 
art. 10, par. 2, 1°, en 12, 4°.) 

2° Doo1· te vel·klcM"en cl.c£t cle vom· eUr; kind 
te·n lc£ste toegekencle ve1·goeclingen of 
rJezinsve;·uoeclingen van belasting wor
clen m··ijgestelcl ten belope-vcm cle sool·t
gelijlce vel'f!Oedingen welke d.oo1· de 
Stnat c£an zi:in pe1·soneel wol'ilen toeue
kend, e;·lcent de wet het lrnl·alctel· vctn 
inlc.ornsten acm deze ve·ruoeclinuen en ge
zi.nsvel·goeclinaen. (Samengeordende wet
ten betreft'encle cle inkomstenbelastin
gen, art. 29, par. 4, gewijzigd door cle 
wet van 8 Maart 1951, art. 13.) 

(PREUD'HO]!l]!lE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 21 November 1952 door de 
hoge militieraad gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 10 en 12 van de wet van 15 Juni 

(1) Raadpl. verbr., 12 Juli l938 (A•·>·. Jfe•·b;·., 
1938, biz. 178; Bull. en PASIC., 1938, 1, 281). 
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1951 -betreffende de dienstplicht en 29, 
paragraaf 4, van ue samengeordencle wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
doordat tot vaststelling van het maxi
mumbedrag van het samengevoegcl inko
men van de vader en de moeder van eiser, 
hetwelk niet nl:ag worden overtrofferi op- · 
!lat aan eiser vrijlating van dienst op mo
rele grond zou kunuen worden verleend, 
de bestredeu_ beslissing rekening heeft 
gehouden met de door ziju vauer ontvan
geu gezinsvergoedingeu, dan wanneer de 
gezinsvergoedingen geen tleel uitmaken 
van het bedrijfsinkomen van de vader, 
tloch enke1 vergoedingen zijn welke trou
wens de persoon volgen die het kind ten 
laste heeft, mening welke wordt bekrach
tigd door het formulier 15, zijnde de aan
gifte der inkomsten tot staving der aan
\Taag om uitstel of vrijlating, hetwelk 
cJe tekst van ai'tikel 29, paragraaf 4, van 
cle samengeordencle wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen overneemt, tloch 
onder weglating van 1" van die bepaling, 
hetwelk uit.sluitend de gezinstoeslagen be
doelt : 

Overwegende, euerzijds, dat, naar luid 
van artikel 10, varagraaf 2, 1°, alinea 5, 
van de· wet van 15 Juni 1951 betreffende 
tle clienstplicht, het in aanmerking te ne
men t~amengevoegcl inkomen van de vader 
en de moeder van de dienstplichtige niet 
aileen cle in de· beclrijfshelasting belast
hare betlrijfsinkomsten begrijpt, doch 
eveneens aile andere netto-inkomsten, on
geacht de bron; 

Overwegende, anderzijds, dat, volgens 
artikel 29, paragraaf 4, van de op 15 Ja
nuari 1948 samengeordende wetten betref
fende .·de inkomstenbelastingen, zoals die 
hermling door. artikel 13 van de wet van 
S Maart 1951 vervangen werd, de gezins
toeslngen Of vergoeclingen toegekend VOOl' 
elk kind ten laste belastingvrijdom genie
ten ten belope van een som gelijk aan de 
gelijksoortige tegemoetkomingen welke de 
Staat aan zijn personeel verleent; 

Dat clie bepaling zodoende het karakter 
Vim inkomsten aan de gezinsvergoedingen 
erkent; 

Overwegende dat, in strijd met eisers 
bewering, tahel I, littera E van het for
mulier 15, de a angifte voorziet van « het 
hedrag van andere welkclanige inkomsten·, 
welke onder geen enkef der ruhrieken van 
ta bel I en II vermeld staan '' ; 
· Overwegende dat het micldel naar recht 
faalt; 

Om clie reclenen, verwerpt de voorzie
ning. 

9 Februari 1953. - 2" kamer. - Voor
.<·itte?·, H. vVouters, voorzitter. - TTe·rs/.a.g
.rteve?·, H. Belpaire. - GeUjlclu.idencle con
e/.1/.sie, H. Mahaux, atlvoeaat-generaal. 

2" KAMER.· - 9 Fehruari 1953 

VERKEER. - S·rnAF \'AN \'ERVAL VAN HET 
RECHT EEN \'OERTUIG 1'E BESTUR.EN: - AAli"
VANG. 

De st·rnt -van ·ve,·val ·imn Teet recht · een 
voertu-ig te bestm·en neemt aanvang 
van het ogenbUk at ditt het vonn·is 
tva,cwbij z·i.j wonlt u.itgesprolcen Tcra.cllt 
van gew·i.iscle ven.voPve1i heett (1). (Wet 
van 1 Augustus 1924, art. 2; besluitwet 
van 14 November 1939, art. 10 .. ) 

(PROCUREUR. DES KONINGS 'l'E rH~N'l', 
T. PLAs'SCHAER1',) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestretlen 
vonnis, op 21 -October 1952 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Gent; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de veroordeling wegens inbreuk op lw.t 
Gemeente reglement. (betichting ·B) : 

Overwegencle dat de substantiele of op 
strnf van nietigheid voorgeschreveu 
rechtsvormen werden nageleefd. en dat. 
de heslissing overeenkomstig de wet is; 

In zover cle voorziening gericht is tegen 
de veroorcleling wegen's cwenbare. dron
kenschap (betichting A) : 

Over het enig midclel : schending van . 
artikel 10, 3°, van de besluitwet van 
14 November 1939 betreffencle de beteuge
ling der chonkenschap, doordat het . be.
streden vonnis, clat verweerder wegens 
het llesturen van. een voertnig op de open
bare weg in staat. van clronkenschap ver
oorcleelcl heeft, het ogenblik. bepaalt waar
op het verval van het recht een voertuig 
of een luchtschip te besturen of eeu rij
dier te geleiden, een aanvang neemt : 

Overwegende dat de bestrede'n ·beslis
sing die het verval van het 1:echt een 
voertuig of een luchtschip te besturen of 
een rij dier te geleiden -ten laste van ver
weerder voor een termijn van vijftien da
gen uitspreekt, bepaalt dat deze termijn 
<< te rekenen van af heden '' aanvang 
neemt en hierdoor de dag van de uit
spraak aanduidt; 

Overwegende dat becloeld verval een 
straf uitmaakt en uitsluitend uitwerl;:
sel kan heoben van het ogetiblik af 
dat het. vonnis dat het uitspreekt .'in 
kracht van gewijsde is gegann; · 

En overwegencle, -voor het overige, dat 
cle substanWHe of op straf van nietiglieicl 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

(1) Verbr., 5 Jauuari 1953 (1b·r. Verbr·., 
1953, blz. 255; Bull. en PAsrc., 1953, I, 287)-
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Om tlie redenen, verbreekt het bestre
den vonnis cloch enkel in zover het beslist 
dat het uitgesproken verval op de dag· 
van de uitspraak aanvang neemt; ver- · 
werpt de voorziening voor het overige; 
beveelt dat. onderhavig arrest zal over
geschreven worden in de registers van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Gent en 
dat melding er van zal gemaa:kt worden 
op de kant van cle gedeeltelijk vernietigde 
heslissing; veroonleelt verweercler tot een 
denle ller kosten en lnat de Staat het ove
rige tler kosten ten lnste; zegt dat er 
geen aanleitling bestnat tot verwijzing. 

9 Februari 1953. - 2° kamer. - Voo·r
zittel·, H. Wouters, voorzitter. -. Ver
slwJYeve,·, H. van Beirs. - Gelijl;;luirlen
tle aonalus·ie, H. :M:ahau:x:, aclvocaat-gt>ne-
rnal. · 

2" KAMER. - 9 Februari 1953 

1 o VOORZIENING IN VERBREKING. -
PERSONEN WE[;KE HOEDANWHEID HEBBEN OJ\[ 
VOORZIENING IN TE STELLEN. - STlUFZA
KEN. - 'irERKLARINH VAN VOORZIENING GE
llAAN DOOR EEN PLEITBEZORGER NAUENS DE 
VOOGD VAN EEN UINDERJAUIG KIND. - ll1EER
DERJARIG GEWORDEN KIND HE'l' GEDING HER
VAT HEBBENDE VOOR DE RECHTER m•Er. DE 
GROND. - 0NONTVANKELJ.TKE VOORZIENINU. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. -
PERSOI\'EN WELKE HOEDANIGHEJD HEBBEN OM: 
VOORZIENING TN 1.'E STELLEN. - STRAFZAKEN. 
- VOORZlENING VAN DE BURC/ERLJ.JKE PARTIJ 
'l'EGEN DE BESLISSING OVER DE PUBLIEKE 
\'ORDERING. - BURt1ERLI.JKE PAR·TIJ NIE'l' 
ZJ,JNDE VEROORDEELD , GEWEE8T TO'f DE KOS
TEN DEZER VORDEHING. - 0KONT\'ANKELJ,JKE 
VOORZIENING. 

3° VERKEER. - 0PENBARE WEG WAAROP 
GEEN RIJWIELPAD IS AANGEWEND. - WIEI;
RIJDERS R.IJDENDE OP DE STEENWEG. - NA
DEREN VAN EEN ANDERE WEGGEBRlllKER. -
VERPLICH'l'ING VOOR m~ WIELR.I.JDERS OP 
EEN lU.J ACRTElt ELK.HR AAN DE lli'rERSTE 
ItEClTfERZIJDE VAN DE WEC:. l'E TI.J,JDEN. 

1° Is n·iet ontwml.;eU;il;; ae VOO'I'Zienin,q in
.rJesteld door. een ple-itbezOJ'I}e1· nnmens 
rle. voo,qd ·vnn een mi-nller,inr-irte die, 
meenLe·J-.icwirt qewo·rden zi,inlle. llet ge
rUng VOOl' rle 1'CChte·r O•PCI' tlC (Jl'O'ltc/. 
heett he1·vnt (1). 

2° Is n·iet ont·r)(~nkeli}l;; rle ·voorzien'i-ng te
,(fen rle besli.ss-ing o,;et' !le pnbliel"e V01'
tle1·ing ·ingestelc/. door een 1lrrrgerl.i,jke3 

(1) Raadpl. 'verbr., 3 Maart 1952 (An·. 
l'm·bJ·., 1952, blz. 343; Bull. en PAste., 1952, 
I, 393). 

pa,·rti.j rUe in tle kosten ll.ezer ~·orr/.e·ri.ng 
n·iet tvenZ ·venveze·n (2) . 

3° De wiel·J•ijclers aie een steenwe,q vol.gen. 
clie n·iet vnn een rijwielpnll voo1·.den ·is. 
z'i.jn ,qeho·rHZ.en op een rij achte·r elk;nai· 
nan ae uite·rste rechte1·zi.jrle vnn ae tveg 
te l"ij !len bij het ncule1·en vnn een an
tlere wegge1n··11 i7,;e·r, evennls de -wfek·i.j
'l'i.jtlers aie ae steenwer1 volgen omac~t 
het 1'i;iwielpad onbnlli.i;;bcuw of bel.em
mei·cl. 1:.s (3). (Wegcode, art. 20, par. 2.) 

(VEECK},fANS, •r. LOOS.) 

ARREST. 

HE'l' HOI!'; - Gelet ol) de bestreclen 
arresten, op 18 ,J uni en 2-! Octo her 195:! 
door het Hof van beroep te Luik gt>we
zen; 

I. ·wat betreft de voorziening ingesteld 
namens Louis-Martin Be yens : 

Overwegende clat de verklaring tot ver
breki!lg werd geclaan door M•" de Beco, 
pleitbezorger bij het Hof van l1eroep t(• 
Luik, voor en namens Maria-Carolina 
Veeckmans, weduwe Jozef Beyens, han
tlelende als moeder-wettige vooglles o'l·er 
haar minclerjarig kind, Louis-Martin 
Beyens; 

OverwegE'ntle tlat het arrest van 18 Juni 
1952 vaststelt " dat Louis-Martin Beyens, 
thans meerderjarig, akte vraagt ann hE't. 
hof dat hij thans in eigen naam het ge
cling herneemt clestijcls ingesp;mnE'n door 
zijn moeder, handelemle als wettig·e voog
des en beheerster zijner goecleren "; 

Dat het arrest hem. daarvan alde ver
leent; 

Overwegende dat daaruit volgt clat op 
de clag van cle voorziening, de wecluwe 
Beyens-Veeckmans haar zoon Louis-Mar
tin niet meer vertegenwoorcligcle en, ge
Yolglijk, clat voornot>mde pleitbezorger 
niet namens haar, in hoedanigheicl van 
voog·tles, oDtreclcm kon; 

Dat, clerhalve, de voorziening ingestelcl 
namens Louis-ll1artin Beyen:;,; niet ontvan
kelijk is; 

H. Wat hetreft de voorzieningen van de 
andere eisers : 

A. V oor zover zij tegen de beslissing 
over cle publieke vordering gericht zijn : 

Overwegencle dat de voorzieningen van 
de burgerlijke partijen slechts priYate 

(2) V aste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
29 Sept.ember (A J•r. V m·b1·., 1953, blz. 18; B u.ll.. 
en PAsrc., 1953, 20); 15 December 1952 (Bull. 
en PASIC., 1953, I, 257). 

(3) Raadpl. LEs NovELLES, Oode du. >·oula.yc, 
n" 1193, 2901, 2909 en 2910; ERKENS, De wet
geviny op het wegen·verkee1·, n" 322, 325 tot 
332, 347, 1060 en 1061. · 
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belangen aan het hof onderwerpen; dat 
zij derhalve tegen het openbaar ministe
rie slechts ontvankelijk zijn voor zover 
zij tegen een veroordeling van eiser!;l tot 
de kosten van de publieke vordering ge-
richt zijn; '' 

Dat geen van de bestreden arresten 
eisers tot al of tot een deel van gezegde 
-kosten veroordeelt; 

B. Y oor zover zij tegen de beslissing 
over de burgerlijke vorderingen gericht 
zijn: 

Over het enig midclel : schending van 
artikel 20, 2°, van het koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934 op het Wegverkeer, 
97 van cle Grondwet, doordat cle bestre
clen arresten de verantwoordelijkheid voor 

. <le gevolgen van het kwestieus ongeval 
voor de helft gelegd hebben op wijlen 
Jozef Beyens, die er het slachtoffer van 
was - en die de echtgenoot en vader 
van eisers was· -, en dienvolgens aan 
eisers slechts de helft van het bedrag der 
door hen geleden schacle toegekend heb
ben, om reden dat gezegd slachtoffer een 
onvoorzichtigheid zou begaan • hebben 
door, bestuurder zijnde van een rijwiel 
en de rijweg gebruikende, verzuimc1 .te 
hebben, bij het naderen van andere weg
gebruikers, op een rij achter anderen 
aan de uiterste rechterzijde van de weg 
te rijden, wanneer het in feite vast
stond en door de arresten vastgesteld 
werd, dat het ongeval zich voorgedaan 
heeft op een weg waarop geen rijwielpad 
bestond, wanneer artikel 20, 2°, van lle 
Wegcode aan de wielrijders enkel de ver
plichting oplegt op een rij achter elkaar 
te rijden wanneer er een rijwielpad be
staat dat onbruikbaar of belel,llmerd is, 
dan wanneer echter deze verplichting aan 
de wielrijders geenszins opgelegd wordt 
wanneer er geen rijwielpad bestaat, dan 
wanneer er bijgevolg geen enkele font in 
hoofde van het slachtoffer bewezen werd 
en de arresten, in zoverre zi.i de helft 
van cle verantwoordelijkheid op hem ge
legd hebben, niet wettelijk gemotiveerd 
zijn : 

Overwegende dat nit de tekst van het 
arrest van 18 Juni 1952 alsmecle nit de 
niet tegengesproken vaststellingen van de 
eerste rechter volgt, dat het ongeval zich 
heeft voorgedaan op een openbare weg 
die geen rijwielpad heeft en buiten het 
geval voorzien bij artikel 30 van de Weg
code; 
· Overwegende dat cUt arrest vaststelt : 

« da,t de aanrijding, waarvan de verant
woordelijkheid aan betichte aangerekend 
wordt, zich heeft voorgedaan op het ogen
blik dat zij, bestuurster van een auto
voertuig, een ander autovoertuig-fritwa
gen voorbijstak; dat de door betichte be
gan:e onvoorzichtigheid hierin heeft be
staan dat zij qeze voorstekingsmanreuvre 

uitvoerde op het ogenblik dat drie wiel· 
rijders, waaronder het slachtoffer, ko
mende nit tegenovergestelde I'ichting, en 
niet achter elkaar op hun · uiterste 
rechterkant rijdende, de door betichte 
voorbijgestoken fritwagen en, bijge
volg, haarzelve kruisten; dat het s~acht
offer eveneens een · onvoorzichtigheid 
heeft begaan, om namelijk, bestuurder 
zijnde van een rijwiel en van de rijweg 
gebruik makende, verzuimd te hebben, bij 
het naderen van andere weggebruikers, 
op een rij achter elkaar aan de uiterste 
rechterzijde van de weg te rijden : arti
kel 20, alinea 2, van de wet op het ver
keer »: 

Ovei·wegende· dat dit arrest, zodoende 
- bij uitsluiting van elke andere onvoor
zichtigheid, -- de verantwoordelijkheid 
van het slachtoffer steunt op het niet
nakomen van artikel 20, 2, van het ko
ninklijk besluit van 1 Februari 1934, zo
als het door artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 17 Januari 193G vervangen 
werd; 

Overwegende dut de Nederlandse tekst 
van die !Jepaliug luidt als volgt : << On
verminderd de voorschriften van arti
kel 30, · mogen de wielrijders de rijweg 
slechts ge!Jruiken indien de openbare weg 
geen rijwielpad heeft of indien het ri.i
wi.elpad on!Jruikbaar of !Jelemmerd is .. 
In !Jeide gevallen moeten zij, bij het na
deren van een andere weggebrniker; op 
een rij achter elkaar aan de uiterste 
rechterzijde rijden »; 

Dat aldus het rijden op een rij achter 
elkaar op de uiterste rechterzijde, bij het 
naderen van een andere weggebruiker, 
ongetwijfeld aan de wielrijders wordt op
gelegd wanneer zij, bij niet bestaan van 
een rijwielpad, van-t1e rijweg ge!Jruik rna
ken; 

Overwegende dat, weliswaar, de Franse 
tekst van zelfde bepaling luidt als volgt : 
cc Sans prejudice aux dispositions de l'ar
ticle 30, les cyclistes ne peuvent suivre la 
chaussee que si la voie publique est de-' 
pom·vue de piste cyclable, ou si cette der
niere est impraticable ou encombree. 
Dans ce, cas, ils doivent se mettre. en file 
a l'extr~me droite, des l'approche d'un 
autre usager ''; 

Maar dat, door de woorden << Dans ce 
cas», niet enkel het geval waarin het ri.i
wiclpad onl1ruikbaar of belemmerd is 
wordt bedoeld maar ook het geval waar
in, in aile door die bepaling vermelde 
omstandigheden, te weten, hetzij hef niet 
bestaan van een rijwielpad, hetzij het be
staan van een onbruikbaar of belemmerd 
rijwielpad, het de wielrijders toegelaten 
is de rijweg te gebruiken; 

Overwegende dat, door te beslissen zo
als het heeft gedaan, het arrest van 
18 Juni 1952, hetwelk de verantwoorde
lijkheid voor het ongeval tussen het 
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slachtoffer en de verweerster heeft ver
deeld, en dienvolgens het arrest van 
24 October 1952, hetwelk. het bedrag van 
de . schade heeft vastgesteld, geen van 
de in het middel aangeduide bepalingen 
geschonclen hebben; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie- -
ningen; veroordeelt eisers tot de kosten, 
alsmecle tot de vergoeding van 150 frank 
jegens verweerster. 

9 Februari 1953. - 2• kamer. - Voo·r
zitte1<,: H. Wouters, voorzitter.- Ve·rslag
yeve1·, H. Belpaii'e. - Gelijlvluidende con
clusie, H. J\!Iahaux, aclvocaat-generaal. -
Pleitet· .• H. Struye. 

1 e KAMER. - 12 Fehruari 1953 

1° STAAT. - GEDING WAARIN DE STAAT ALS 
PARTIJ OPTREE;DT. - GEDING DA'f AAN GEEN 
SCHEIDSGERECHT KAN ONDERWOR-PEN WOR
DEN. 

2° OPENBARE ORDE. - GEDING WAARIN 
DE STAAT ALS PARTIJ OPTREEDT. - GEDING 
DAT AAN GEEN SCHEIDSGERECHT KAN ONDER
WORPEN WORDEN. - REGEL VAN OPENBARE 
ORDE. 

3° RECHTERLIJKE INRICHTING. -
ENIG AR1.'IKEL, PARAGRAAF VI, VAN DE WET 
VAN 25 OCTOBER 1919. - WETSBEPALING 
'WAARVAN DE TOEPASSING IN DE TIJD EN TOT 
DE RECHTBANKEN VAN EERS1.'EN AANLEG BE
PERK1.' IS. - WETSDEPALING DIE NIET AF
WIJKT VAN DEZE VAN DE ARTIKELEN 83 EN 
1004 VAN HET WE'l'BOEK VAN BUllGERLIJKE 
RECHTSPLEGING. 

-!0 WET EN KONINKLIJK BESLUIT.
J\!IrNISTERIEEL BESLUIT. - BESLUIT DAT TE
GEN DE WET NIET OPWEOEN KAN. 

1° Wijl de yecli·ngen wcta·r·in de Staat ·i.s 
bet1·okken aan ·het openbaa1· minister:ie 
moeten medeyedeelcl wm·aen, verma(l 
yeen enlcel yedinu wcHwin de Startt uls 
pa1·tij opt1·eeat aun het oo1·deel van een 
scheidsye1·echt onrlenvo1·pen te wo1·den 
(W etboek van burgerlijke rechtspleging:, 
art. 83 en 1004.) 

2° De rloor rle a1·tUcelen 83 en 1004 van 
het Wetboelc vun b·u.ryef'l·ijke rechtsple
ying 'l/.ityevaa1·diyrle alyemene 1·eyel clat 
ueen ueschil waM'i1t de Staat ttls pa1·Uj 
optreedt aan het oo1·aeel van een 
scheidsye·recht kwn onde1·wo1·pen wo·r
aen is een ·regel '!Jan openba1·e onle. 

3° Wijl de toeprtssinu van het eniy rt·l·t·i
lcel, paray1·aat VI, van de wet van 
25 Octobe1· 1919, gew·ijziyd do01' de wet 
·van 12 ]J[ e·i 1937 i1t de tij a en tot de 
rechtbn·nken ·va,n eerste annley beperlct 
is, wo1·d.t doo·r dit a1·tilcel n·i.et afuewe-

ken ·vun de rutilcele·n 8:'1 en 1004 van het 
W etboek van bwrgel'lij ke ·rechtspleg1:ng. 

4° Een m·inisterieel besl'!t.it lean teyen de 
wet niet 01Jwegen (1). (Grondwet, arti
kel 29, 67 en 107.) 

(BEURTVAAR'l' BRAND- EN ZEEI'ERZEKERINll 
MAATSCHAPPIJ, T. BELOISCHE STAAT.) 

ARRET. 

HET HOF; - Gelet · op het bestreden 
arrest, op 9 December 1950 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Aangaande het eerste micldel : schen
cling van artikel 2 van de besluitwet van 
8 November 1944 betreffende de vereffening 
van de Nationale landbouw- en voedings
corporatie, 1122 en 1134 van het Bur
gerlijk Wetboek, 1003, 1012 en 1013 van 
het Wetboek van burgerlijke .rechtsple~ 
ging, 97 van de Grondwet, tloorclat, na 
vastgesteld te hebben dat eiseressen met 
de Nationale landbouw- en voeclingscorpo
ratie, waarvan verweercler de rechtsoJ)
volger is, een gelclig gemaakt verzekerings
contract gesloten hadden welk een scheirls
rechterlijk belling· bevatte en dat verweer
der door llit beding gebonclen was, het 
bestreclen arrest beslist heeft clat ver
weerder niet verplicht was een over
eenkomst te sluiten tot cle vorming van 
het scheiclsgerecht welk over een betwis
ting clie ontstaan was tussen 11artijen uit
spraak zou doen, om reclen clat deze nien
we overeenkomst verboden is wanneer cle 
Staat als partij ter zake optreeclt; eerste 
tak · : dan wanneer luidens artikel 2 van 
cle besluitwet van 8 November 194-! al de 
actieve en passieve verbintenissen Yan ge
noemde Nationale lanclbouw- en voedings
corporatie door cle Belgische Staat over
genomen werden, clan wanneer deze O\'er
name geen enkele nitzonclering lijdt met 
betrekking tot een scheidsrechterlijk<-'· 
overeenkomst, clan wanneer ,bijgevolg vet~
weercler de verplichting van de Nationale 
lanclbouw- en voedingscorporatie overge
nomen heeft om een overeenkomst tot de 
vorming van een scheiclsgerecht te sluiten, 
clan wanneer de Rechtbank van koophan
clel te Antwerpen clus onbevoegcl was nt,
tione mate·fi.r~e om over de eis van ver
weerder uitspraak te doen; tweecle tak : 
dan wanneer het intrinsiek tegenstrijclig· 
was enerzijds te verklaren dat verweer
cler door het scheidsrechterlijk becling ge
bonden was en anderzij ds te beslissen clat 
hij dit scheiclsrechterlijk becling niet 
moest uitvoeren, clan wanneer deze te
genstrijdigheid in cle motivering met een 
gemis aan cle door artikel -97 van de 

(1) Raadpl. verbr., 22 November 194.9 (Ar1·. 
Ve.·b,·., 1950, blz. 165; Btdl. en PAsrc., 1950, I,. 
182). 
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Grondwet vereiste motivering g·elijk
staat :· 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat, naar luid van de be
palingen van artikelen 83 en 1004 van het 
Wetboek van lmrgerlijke rechtspleging, 
geen enkel rechtsgeding waarin de Staat 
betrokken is aan het oordeel van scheids
rechters ,kan worden onderworpen en 
dientengevolge de Staat geen compromis 
sluiten kan; dat, vermits hare toepassing 
in de tijd en tot de rechtbanken van eer
ste aunleg is beperkt, de bepaling van het 
enig urtikel, paragraaf 6, van de wet van 
25 October _1919, gewijzigd door de wet 
van 12 Mei 1937, niet van de voormelde 
bepnlingen van het Wetboek van burger
lijke rechtspleging heeft kunnen afwi.i
ken; tlat, vermits deze laatste bepalingen, 
in bet be lang der openj)are orde, een 
waarborg aan de Staat verzekeren waar
van hi.i niet mag beroofd worden, de aard 
zelf van de jegens aanleggers door de N a
tionale landbonw- en voedingscorporatie 
aangegane ver!Jintenis een compromis. tot 
het lleslechten van gebem·lijke geschillen 
te ::;luiten en de geschillen aan het oor
deel van scheiclsrechters te omlerwerpen, 
verhinclert dnt, wam1eer ·de Staat de 
rechtsopvolger van de Nationale land
bonw- en voedingscorporatie geworden is, 
hij gehouden blijft deze verbintenis Jlit 
te v oeren; -

Overwegende dat · eiseressen die rechts
regelen niet betwisten doch aanvoeren dat 
zij in onderhavig geval niet van toepas
sing zijn daar enerzijds, artikel 2, 2°, van 
de beslnitwet van 8 November 1944 be
paalt dat, hehoudens de uitzonderingen 
welke bet voorziet, op de rekening van de 
Staat worden oYergenomen .de actieve en 
passieve verbintenissen der organismen, 
waaroncler de"' Nationale landbouw- en 
1:oedingscorporatie, vernoemd in artikel 1 
van het ministerieel 11esluit van 18 Sep
tember 1944, dat genomen werd in nit
voering van lie besluitwet van 31 Augus
tus 1944 lletrefl'ende de tijdelijke maatre
gelen in .zake reglementering en vereffe
ning tler Nationale landbonw- en voedings
corporatie en, anderzijds, de verplichting 
om een scheidsrechterlijk becling nit te 
voeren niet uitch·ukkelijk in de volgende 
artikelen vermeld wordt waarin de gevnl
kn die aan de toepassing van artikel 2, 
2o, van cle besluitwet van 8 November 1944 
onttrokken zijn, opgesomd worden; 

Overwegende dat de algemene regel uit
gevaardigd door de artikelen 83 en 1004 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
pleging van open bare orde is; uat aileen 
een uitdrukkelijke en ondnbbelzinuige 
wilsuiting van de wetgever een uitzonde
ring op dergelijke regel zou kunnen recht
vaardjgen; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het arrest een ond~r" 

scheid maakt tussen het scheidsrecliter
lijk beding dat in een geldig door de Na
tionale landboU\V- en YOedingscorporatie 
· aangegane overeenkomst voorkonit en 
deze die een later ontstaan geschil aan 
bet oordeel van scheidsrechters onder~ 
werpt; 

Dat er geen strijdigheid bes,taat tussep 
de geldigverklaring Yan het scheidst·e,ch
terlijk beding en de verklaring dat, door
dien de Staat de rechten i'an de Nationale 
landbouw- en voetlingscorporatie heeft 
overgenomen, de uitvoering van dit beding 
naar recht onmogelijk · geworden is; / 

Waaruit volgt dat de twee onderdelen 
van bet eerste middel niet kunnen aange-
nomen worden; · · 

Over het tweede :iniduel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat · het 
bestreden arrest de besluiten van eiseres
sen niet beantwoordt heeft in zover zij 
staande hielden dat vei·weerder zelf. eeu 
scheidsrechter had aangesteld en daaruit 
afgeleid hadden dat hi.i het recht niet 
meer had zich aan de uitvo.ering van bet 
scheidsi~echterlijk becling' te · onttrekl!:en, 
dan ·wanneer elke rechterlijke beslissing 
om wettelijk gemotj.veerd 'te zijn, at}e 
door de partijen in regelmatig neerg~leg~ 
de besluiten aangevoerde middelen moet 
beantwoorden : -

Overwegende dat, bi.i v66r het hof van 
beroep genom en conclusies, _ eiser·essen 
hebben aangevoerd dat de betwisting, 
welke verweerder wat betreft de. i·echts
gelcligheicl yan het ministerieel besluit.ter 
uitvoering del. 18 September 19~4 trachtte 
in te stellen, van belang ontbloot was om
dat verweerder op 17 September te hun
ner kennis had gebracht dut hij • Mer )Tin
gene Yandenbosch als scheidsrechter had 
benoemd en ze tevens heeft aangemaand 
hun scheidsrechter · te benoemen; wat zij 
euige dagen later hebben· gedaf!n; ·.. .·. 

· Overwegende dat het anest · verklaart 
dat de gebieclende bepaling van artikel1013 
van bet Wetboek van burgerli.ike rechts
pleging, verweerder belet het scheidsreeh
terlijk beding ten uitvoer te brengen en 
dat bet ministerieel besluit waarvan ge-
wag niet tegen ere wet opgaat; · 

Dat het bestreden arrest aldus op de 
conclusies van eiseressen eeJ,i pasl'!eild 
antwoord verstrekt heeft; . 

Dat het tweede middel feitelijke grand-
slag mist; · 

Om die redene'n, verwel"Pt . de voorzie- · 
ning; verwijst de eiseressen in de kos. 
ten en veroordeelt ze tot de vergoeding 
van 150 frank jegens verweerder., · 

12 Februari 1953. - 16 kamer. - Voot-
zUtet·, H. Bail, raadsheer waarnemend · 
voo1·zitter. - Vet·sla.yyever .. H. Yander-
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mersch. 
H. Ganshof 
·generaa:J. 
Ryn. 

Gelijkl'lf.idende condttsie, 
yan der Meersch, advocaat
PieitMs, HH. Struye en Van 

l" KAMER. - 12 Februari 1953 

HUUR. - L.ll'iDPACHT. - OPZEGGING DOOR 
DE VERPACH'l'ER GEllE\'EN TEN. EINDE RET VER
PACJHTE HOED ZELF IN BEDRIJF TE NEMEN. -
PERSOONLI.JKE INBEDRIJFNEMING. - BE
GitlP. 

Bet ·in IJecl-ri:it ne'men doo·r cle e·igenaa·r 
zelf belloelcl clam· het ctrUlce/. 3, :zo, va.n 
de -wet vctn 31 Jliaa·rt 1948 tot ti.jcle/.ijke 
,·egeli.ng van cle n·it-werlcingen vnn cle ge
ffC•IJen O)Jzeugini!en in.zctke la.nclpachten, 
i.s niet a.lleen ae mnte·rUJ/.e doo·r cle eige
-naa;r z·elf ·IJC'I'tvez·enli.i kte i·nbed.·rijfne
·m·ing macw oolc nog clie wellce uitslui
tend. ·wo1· z·i;in ,·elcening en op zi}n r·isico 
!IC8chiedt (1). 

.(BOELENS, 'f. VANDECAS'l'EELE.) 

ARREST. 

HlDT HOF; - Gelet op het llestreden 
••onnis, op 21 Juni 1950 in hoger beroep 
·gewezen uoor de Rechtbank van eerste 
aanleg te leper; 

Over het tweede mid(lel : schell(ling van 
lle nrtikelen 1, 3, in 't bijzonder 3, 2°, en 
5 v ~m de wet van 31 Maart 1948 tot voor
lopige regeling van lle uitwerking van de 
opzeggingen in zake landpacht, 1774, 
1775 en 1776 van het Bnrgerlijk Wet
boek gewijzigd door de artikelen 6, 7 
en 8 van de wet Yan 7. Manrt 1929 
en 97 Yan de Belgische Grondwet, 
doordrrt het lJestreden vonnis voor recht 
gezegd lleeft clat de uitwerking van 
rle betwiste opzegging, gegeYen op 11 Mei 
1.940 en aang·evuld op 28 September 
1946, tot een bij koninklijk l1esluit te 
bepalen datum zon geschorst blijven, 

(1) Verbr., 2 October 1952 (twee arresten) 
(Arr. Ve·rbr., 1953, blz. 2,1,; Bul.l. en PAsrc., 
1953, I, 26). Zie ook verbr., 13 Febmari 1947 
(.11'T'. Verb>·., 1947, blz. 35; Bull. en PAsrc., 
J947, I, 50); fr. verbr., 7 Januari 1949 (Dctll. 
H ebd:, 1949, blz. 93, en nota). 

Handelingen der Ii~ame>·s, Kamer, 1926-1927, 
biz. 1392; 1928-1929, biz. 533; 1948-1949, blz. 15 
en volg.; 1951, zitting van 21 Maart, blz. 9; 
zie ook Bescheiclen der Kc•mers, Kamer, 1948-
1949, n' 680. 

P. GOURDET en CLOSON, Le bail a fm·me, 1951, 
n' 75bis; HoRroN, J. J. P. 1048, blz. 133, n' 3. 
Raadpl. oak P. MARILLON, « BitnX a ferme >1, 

Aunales dn notc.,·int et cle l'em·egi.st1·ement, 
19~-8, blz. 217 en volgende. 

VEUBR., 1953. - 26 

en aldus !Jeslist heeft, niettegenstaande 
aanlegger regelmatig het inzicht had ken
baar gemaakt het verhuurde goed terug 
te nemen om het zelf in bedrijf te nemen,' 
da t inzicht fictief verklarenrle in hoofde 
van de aanlegger onder voorwendsel dat 
hij geen bevoegdheicl zou gehad hebben om 
zelf de hoeve waari•an spraak in bedrijf 
te nemen, clat hij zich niet in de noodza
kelijkheid bevond het te moeten doen en 
niet zon bewijzen het landbouwgereed
schap en het vee te bezitten dat daartoe 
vereist is, dat hij zon verklaard hebben 
dat hij niet persoonlijk de gehouwen van 
de hoeve zou bewonen en dat de werklie
den Yan zijn fabriek lle landerijen zouden 
uitbaten, dat, i•olgens de gebruiken der 
streek, de exploitant Yan een hoeve de 
gehouwen bewoont om ze met de lande
rijen te exploiteren, llat zelf een hoeve 
exploiteren de bezetting ernm en het be
wonen van de gehonwen van de hoeve 
veronderstelt alsook het exploiteren van 
die gebouwen terzelfdertijd als de grond, 
dat de ene niet behoorlijk kunnen geex
ploiteerd worden zonder de all(lere en, 
eindelijk, clat ·de huiclige toestand van 
woonstCl'isis, volgens de geest van de ach~ 
tereenvolgende uitzonderingswetten in za
ke lanclpacht, vereiste da t de hoeven << voor 
de eigenlijke landbouwersgezinnen n wor
tlen voorbehouclen, en cloordat al(lus het 
bestreden vonnis, door het inzicht van de 
aanlegger het verhuurd goeu zelf te ex
ploiteren fictief te verklaren, zijn beslis
sing heeft gesteuncl op retlenen welke niet 
passen en de beslissing niet kunnen recht
vaardigen cloor op een onjuiste interpre
tatie van de wet te steunen of door de 
(loeltreffendheid van de door de verpachter 
gegeven opzegg·ing met de bedoeling zelf 
te exploiteren, te doen nfhangen van 
voorwaarden welke tle wet niet voorziet : 

Overwegende dat, zoals uit het bestre
clen vonnis blijkt, aanlegger, het recht 
uitoefenend hetwelk nan de verpachter is 
verleend bij artikel 2 Yan de besluitwet 
van 28 Augustus 1946 aangevulcl door 
cleze van 2 October 1946, aan verweerder 
zijn voornemen heeft betekenu om het 
verpachte goed terug te nemen ten einde 
het zelf in bedrijf te nemen; 

Overwegencle dat bewust yonnis wei
g·ert de zocloencle g·egeven opzegging gel
dig te verklaren, om reden dnt nanleggers 
voornemen om het goed zelf in bedrijf te 
nemen als fictief voorkomt; 

Overwegende dat. de bestreden beslis
sing wijst op de elementen welke, volgens 
haar, het fictief karakter nm (lit voor
nemen zouden aantonen; · 

Dat zij in clit opzicht Yaststelt dat 
« parti.i Roelens (hier aanlegster) ver
klaarde flat hi.i de gebouwen . der hof
stede niet persoonlijk zou bewonen en 
dat cle werklieclen Yan zijn fabriek het 
lmulbouwgoed zouden nitbaten 11, dat 

1 
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<<" krachtens de g·ebruiken der . streek de 
uitbater ener hofstede de gebouwen der 
hoeve bewoont om deze samen met de 
landerijen uit te baten )), · dat << het eigen 
gebrnik van een hofstede onderstelt dat 
men de gebouwen. der hofstede bewone 
en betrekke; dat de gebonwen der hof
stede samen met de landerijen nitgebaat 
worden en een complex uitmaken, dat 
het ene niet degelijk zonder het andere 
kan uitgebaat worden )) ; dat aanlegger 
« die nijveraar is niet de minste geschikt
heid bezit noch genoodzaakt is kwestieuze 
hoeve zelf- te betrekken; dat hij even
min bewijst landbonwalaam en bestialen 
te bezitten om deze hofstede nit te ba
te:il » ; ten slotte << de hedendaagse heer
sende scherpe wooncrisis met betrekking 
tot het vinden van landbouwuitbatingen 
vereist dat de hofsteden voor de eigen
lijke landbonwersgezinnen worden voor
behonden, wat nit de geest der verschil
lende opeenvolgende nitzonclerlijke wetteil. 
in zake lanclpachten blijkt )) ; 

Overwegende dat deze beschonwingen 
steu~en op een onjniste interpretatie van 
de wet van 31 Maart 1948 die in zake 
aileen· toepasselijk is, en inzonderheid 
van het artikel 3, 2°, ervan; 

Overw.egende immers clat door nitslni
tend nit de hierboven aangehaalde ele
menten het fictief karnkter nf te leiden 
van aanleggers voornemen om het ver
pachte goed terug te nemen ten eincle het 
zelf in bedrijf te nemen, de bestreden be
slissing van de door de wet bedoelde << in
bedrijfneming )) een beperkende interpre
tatie verstrekt welke steun vindt noch in 
ue bewoordingen van de wet noch in hare 
parlementaire voorbereicling; 

Dat de door de wetgever bedoelde in
beclrijfneming niet enkel deze omvat die 
door de verpachter materieel verwezen
lijkt w01:dt, doch ook die welke uitslni
tend voor zijn rekening en op zijn risico 
geschiedt; 

Dat nit deze beschouwingen volgt dat, 
vermits de reclenen van het bestredeJi 
vonnis het dispositief er van niet recht
vaardigen, de bestreden beslissing de in 
het middel aangednide wetsbepalingen 
geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
leper en dat melcling er van zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigde be
slissing; veroorcleelt verweerder tot cl,e 
kosten; verwijst de zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Kortrijk zete
lende in hoger beroep. 

12 Februari 1953. - 1• kamer . .......: Voor
zUtm·, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·sla.ggeve1·, H. Bayot._ -

Gelijlcl·ztidende concl-ttsie, H. Ganshof v'ain 
der 1\ieersch, advocaat-generaal. - · Plef,:_ 
ters, HH. Delacroix en Yan Leynseele: 

2e KAMER. - 16 Fehruari 1953. 

1° GENEESKUNDE.- ORDE DER APOTHE'
KERS. - BESLISSING VAN DE HOGE RAAD1 -
YERNIE1'1GD DOOR DE RAAD VAN S·~ATE; -
BESLISSING DIE NOOIT BINDENDE . KRACHT' 
HEEFT GEHAD. 

2° RAAD y AN STATE. - YERNIETIGINU 
ENER REGLEMENTAIRE BESCHIKKING. _:_ UIT
WERKING OP ENE NIET IN KRACHT VAN GE

WI.JSDE GETREDEN BESLISSING VAN DE. GE-· 
MENGDE RAAD VAN BEROEP VAN DE '0HDE DEU. 
APOTHEKERS WELKE DEZE BESCE;IKKINll 
HEEFT TOEGEPAST. 

1 o Ene dam· de hoge ·racul va-n de 01·de· 
cle·r apothelce1·s ge11mnen beslissing wel
Jr.e, bi:i toepassing van artilcel 9 van ae 
wet van 23 December 1946, aoor een 
cloor de Raad van State gewezen ctrrest 
ve1·n·iet·igd wen/. dient te ivorden be
sohouwd als nooit binclenae lcraoht te 
hebben gehacl. 

2° De venlietig·ing ene1· ·reglementaire' ·be
sohilcking do01· de Raad van Stctte heeft 
ten gevolge de nietigheicl van ae op cleze 
beslissing ueg·roncle .tu.ohtbeslissing van 
cle gemengde 1·aad van be1·oep van de 
01·de cle·r apothelcers wellce nog niet i1l
lc·raoht van gewijsde is gegaan (1). 

(COPIN, ·~.' ORDE DER APOTHEKERS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 1 Februari 1952 gewezen. 
door de g·emengde raad van beroep met 
het Frans als voertaal, van de Orde der 
apothekers; 

Over eerste, dercle en vijfde midde
len : het eerste : schending "van arti-· 
kel 5 van de wet van 19 Mei 1949 tot op
richting van de Orde der apothekers, 
doorclat de bestreden beslissing de me
nig is toegedaan clat het sluiten van de 
apotheek op Zondag, wanneer de apothe
ker geen « nachtdienst )) heeft, een de;r re
geleri uitmaakt van de bij artikel 5 van. 
de wet van 15 1\fei 19!9 bedoelde plichteil.
leer; het derde : scheniling van m:tikel 97 
van de Grondwet, doordat de bestreden. 
beslissing cle strafnlaatregel welke zij op
legt door een onduidelijke reclen recht
vaardigt, namelijk « clat anderzijds bewe
zen is dat hij (aanlegger) de sluitings-

(1) Raadpl. fr. verbr., 2;1, Mei 1948 (DalL 
Hebd., 1948, blz. 392). 
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-uren niet is nagekomen zoals ZlJ bij de 
l1eroepsovereenkomsten waren bepaald ll, 
welke font een inbreuk op de << tweede 
·door de hoge raad cler Orde vastgelegcle 
plichtenleerregel 11itmaakt, clan wanneer 
wegens de omluiclelijkheicl >an die reden 
het Hof van verbreking niet in de moge
lijkheicl verkeert om de wettelijkheicl der 
beslissing nu te gaan; het vijfcle : schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat de beslissing de omv::mg van de 
~:~trafmaatregel en wellicht zelfs het toe
llUSsen van een strafmaatregel rechtvaar
digt lloor de overweging << dat klaarblij
kend bij de appellant een cloelbewust en 
systematisch voornemen aanwezig is om 
·zich aan de regelen van de plichtenleer 
te onttrekken ll · : 

Overwegemle dat de bestreclen beslis
sing aan aanlegger, apotheker, een tucht
Htraf oplegt omclat hij clienten heeft be
tliend toen hij geen wachtdienst had en 
cle sluitingsuren der apotheken niet is na
gekomen, en omdat hij tevens <<de eerste 
en de tweede der regelen van de plichten
leer heeft overschreden waarop cle hoge 
Taad van de Orde der apothekers in zijn 
heslissing van 15 Maart 1951 wijst ll; 

Overwegende dat uit de stukken cler 
]Jrocedure blijkt dat voormelde beslissing 
van 15 Maart 1951 als tuchtregel, on
cler n'' 1, vermeldt << dat geen upotheker 
zicb, onder om het even welk voorwendsel, 
aan de hem door lle wachtcliensttabel op
g;elegde verplichtingen mag onttrekken ll, 
en onder nr 2 << dat de apotheker ertoe ge
houden is zowel op week- als op Zon- en 
feestdagen, de openings- en sluitingsuren 
na te komen zoals zi.i bij de beroepsover
eenkomsten en gelJt·uiken geregeld zijn ll; 

Overwegende clat de eerste dezer reg"le
mentsschikkingen geen verplichtingen op
legt aan de at1otheker die, zoals aanleg
ger, geen wachtdienst. had; 

Overwegende clat de tweede door de 
hoge raad op 15 Maart 19.51 genomen re
glementsschikking, in de mate waarin 
daarbij cle sluitingsuren cler apotheken 
verplichtend werclen gemaakt, vernietigcl 
is geweest door een tirrest van de Raad 
van State van 5 December 1952, gewezen 
krachtens artikel 9 van de wet van 23 De
cember 1946; dat cleze schikking derhalve 
als nooit bindende kracht gehad hebben
cle client te worden aangezien; 

Dat aldus de vorenaangehaalde gron
den van de bestreden beslissing het dis
positief er van niet wettelijk rechtvaar
·digen; 

Overwegende weliswaai· clat de beslis
sing er nog op wijst « dat klaarblijkelijk 
een doelbewust en systematisch voorne
men bij aanlegger aanwezig is om zich 
aan de regelen van cle plichtenleer te ont
t.rekken ll ; 

Dat deze vaststelling, wegens haar on-

lluidelijkheicl, het echter niet mogelijk 
maakt te onderscheiclen of de <laarin be
doelde plichtenleerregelen andere regelen 
zijn clan die waarvan de schending in de 
vorenstaancle gromlen van de lleslissing 
onwetteli.ik voor vaststaande ten laste 
van aanlegger gehouden werden; 

Overwegende dat nit deze overweging·en 
blijkt dat de bestreclen beslissing cle in 
de miclclelen aangeduicle wetsbepalingen 

· geschonclen heeft; 
Om die redenen, verbreekt de bestre

den beslissing; l1eveelt clat onderhavig ar
rest zal worden overgeschreven in de re
gisters van cle gemengde raad van beroev 
van de Orde der apothekers en dat mel
cling er van zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigcle beslissing; ver
oonleelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar de gemengcle raad van 
beroep met het Frans als voertaal van 
de Orcle der apothekers anders samenge
steld. 

16 Februari 1953. - 2• kamer. - Vom·
z'itteJ·, H. Wouters, voorzitter. - Ve1"
sl.aggever, H. Bareel. - Geli.iTcl.·u·idencZe 
conolus'ie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste aclvocaat-generaal. - Pl.ei
teJ·, H. Vercruysse (van de balie bij het 
Hof van beroep te Brnssel). 

2• KAMER.- 16 Februari 1953 

VERKEER.- ARREST vAS'rSTELLEND DAT DE 
BESTUURDER VAN EEN VOERTUIG DE LINKERE 
KAN'f VAN DE WEG BEREED fii,J HE'f NADEREN 
VAN EEN IN TEGENOVERGESTELDE RICHTING AAN
KOMEND VOERTUIG. -ARREST YASTS'l'ELLEND, 
DAT DE EERS'.rE BESTUURDER ZIJN VOERTUIG 
NIET ·TIJDIG HEE~'T KUNNEN T01' STILSTAND 
BRENGEN OM .EEN AANRIJDING TE VERMI.TDEN. 
- ARREST EEN INBREUK VASTSTELLEND or 
DE ARTIKELEN 32 EN -!2 VAN DE WEGCODE. 

Btel.t een inb·re1t,lc va-st op de a1·tUceZen 312 
en 42 van de Wegoode, het an·est waar
bij m· 01J wo·rat gewe:z<en ant de bestuur
rZel' van een voe·rtu·ig bi.i het nade1·en 
'VCm een ·ui.t te[lenove-r·.rJeste1r7.e ·ri.ohtiny 
cumkiom.ena voertu·t:g op de UnkeT Tcant 
van ae wer1 1·eea, en zi:in ·ooe1·t1ti.[! n·i.et 
ti:i d-ifl heeft kttnnen tot stHstand b1·en
oen om een aa1wi.;icz.t:no te vennijden. 

(DUTRANNOIT, T. BOTQUIN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 Maart 1952 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende clat bij ter griffie van clit 
hof op 11 Juni 1952 ontvangen akten, 
aanleggers Fernancl Dutrannoit en Emile 
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Dessort verkhiard hebben afstancl te doen 
van de door hen tegen de bestreden. be

. slissing ingestelde voorziening, doch en
kel voor zoveel bij deze uitspraak is 
gedaan. geweest over de vorderingen der 
burgerlijke partijen « Societe Ernest .Jon
ret et Cie 11 en echtelieden 1\iaurice Bor
quin-Gerrnaine Caluwaerts; · 

In zover de voorzieningen gericht zijn 
tegen de over de publieke vordering· ge
wezen beslissing : 

Over het enig midclel : schending van 
de artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek, 27, 32, 36, 1°, en 42 van Jiet konink
lijk besluit van 1 Fetu·uari 1934 houdende 
reglement over· de politie van het vervoer 
en het verkeer, en 97 van de Gronclwet, 
doordat het bestreden arrest de inbreult 
op artikel 420 van het Strafwetboek en 
de inbreuken op voor:tnelde bepalingen 
van het koninklijk besluit van 1 Februari 
1934 ten laste van aanlegger bewezen ver
klaart, om reden dat « cle algehele oorzaa!;: 
van het ongeval ligt in cle door de be
klaagcle begane onvoorzichtigheid, die aan 
zijn voertuig een abnormale en voor het 
verkeer gevaarlijke plaatsing heeft gege
ven; da t <lien volgens de door de eerste 
rechter voor vaststaancle verklaarcle fei
ten cloor het voor het hof verrichte oncler
zoek bewezen zijn gebleven; dat cle ver-

. knochte telastleggingen, zoals de eerste 
rechter met reclen heeft beslist, een der 
elementell. uitmaken van de hoofdtelnst
lL•gging, waarvan d.e straf, de ~waarste 
zijnde, aileen behoeft te worden mtgespro
ken ll dan wanneer deze motivering niet 
hewij~t dat de lleklaagcle de te zijnen laste 
voor vaststaand gehouden inllreuken op de 
politie van het verkeer heeft hegaan, wel
ke volgens de rechter over de grona, een 
element · uitmaken van lle hoofdtelastleg
ging, zijnde een wanlleclrijf van onvrij
willig toellrengen van slngen en verwon
clingen, doorclat _ althans deze motivering 
het niet mogelijk maakt te onderscheiden 
of, volgens de rechter over de grond, het 
gehrek aan vooruitzicht of aan voorzorg, 
Yereist voor het wanbedrijf van onvrij
willig toebrengen van slagen en verwon
dingen, enkel uitgemaakt wordt door de 
ten laste van de· beklaagde voor vast
staancle gehouden inbreuken op de politie 
vm1 het verkeer of wei door een met deze 
inbreuken generlei verhand Iwudencle on
voorzichtigheicl : 

Overwegende clat het arrest, buiten de 
in het micldel aangehaakle overweging, 
zo door eigen gronclen als ·door verwij
zing naar het beroepen Vonnis, vaststelt 
clat eerste aanlegger op cle linker strook 
van cle wef!; reed toeu een voerhtig uit cle 
teg-engestelcle richting naclerde, en dat hij 
zijn voertuig niet tijdig tot stilstand kon 
IJrengen om een aanrijding te vermijden 

met clatg-ene dat nit cle tege11overgestelde 
richting kwmn; _ .. ·. · 

Dat het arrest in clier voege heeft ge
wezen op het aauwezig zijn van de ele
menten welke de in het middeL aangeclui-
cle inhreuken op de Wegcocle uitmal,e:i:t; 
dat, vermits de straf alclus wettelijk ge-
rechtvaanligd is, het midclel niet kai..t 
worden aangeuomen; 

En overwegencle, wat eerste aanlegger
betreft, clat de subStantHHe of op straf" 
van nietigheid voorg-eschreven rechtsvor
men werclen nag-ekomen en clat de heslis-
sing overeenkomstig de wet is; · · 

In zover de voorzieningen gerich.t zij'n 
tegen de over de vordering cler burger~ 
lijke partijen Caluwaerts-Couvreur gewe
zen beslissing : 

Overwegencle (lat aauleggers tot ~taving· 
van hun voorziening-eu geen lJijzonclet-. 

'miclclel iJ.n·oepen en dat het hof er amlJts
halve geen opwerpt; 

Om die reclenen, clecreteert cle afstanci 
van cle voorzieningen ingesteld tegen de 
burgerli,ike partijeu (, Societe Ernest Jou
ret et Cie 11 en de echtelieclen Bqtquin
Calnwaerts; verwerpt de voorzieningen 
voor het overige; veroordeelt aauleggers· 
tot de kosten. · 

16 Februari. 1953. - 2• kumer. - Vooi·
.::ritter, H. Wouters, ·voorzitter. - Vi:w
sla,ggeve1', H. Demoulin. - GeZ•ijlclu.idewJe 
oonclnsie, H. Raoul Hayoit cle Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Pfei
fe-r, H. Van Ryn. 

2c KAMER. - 16 Fehruari 1953 

1° A.RBEIDSONGEVA.L. - VERANTWOOl{
DELIJKHEID VAN HE~' BEDlli-H'SHOOFD. - GE

GRONDHEID. 

2° A.RBEIDSONGEVA.L. BEDR!JFS-
HOOFD DIE EEN ZI.Tl\'ER WERKLIEDEN TER RE
SCHIKKING VAN EEN ANDER- WERKUEI'ER- HEEFT 
CfESTELD VOOR- HE'£ VER-RICHTEN VAN EEN BE
PAALD WERK. - WERK VERRICJ:I'f ONDER- DE. 
LEIDING EN DE VEllANl'WOOUDELI.JKHEID· .. VAN 
DE 1'1\'EEDE WERKGEI'ER. - 0NTSTENTENIS 
VAN ARBEIDSOVER-EENKOUST TUSSEN DE WEl{K
UAN EN DE TWEEDE WERKGEVER. - DE. 
TWEEDE WERKOEVEU IS RE'f BEDRIJFSHOOFD 
NIET VAN DE WERKUAN EN ZIJN VERANT
WOORDELI.TKHEID IN. GEVAL yAN ONGEI'AL 
IS DOOR HET GEMEEN HECHT REHEEUS'l'. 

1 o De verantwoonleUjkheid wegens. be
d·rijfsrisioo, ten Zaste gelegd van het 
becM-i.ifshoofd 7craoh tens de door . het 
koninlc/.ij 7., besl,n·it . Vltn 28 September-
1931 samengeo1·dencle wetten. · betretfen
ae het he·rstel vcm ae schade ·ooortspT:ui
tende wit a1·be·icZsonge•vnUen, is gegron'd, 
op ae arbeiasot,e·reenk()'ln8t wcw,,-cloor het 
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beddjfshootrl en rle !VCr/."Hum .<:ijn ver
bonaen (1). 

2" Wanneer ecn becl-rijfshoojrl. een zij-ne·r 
we1'lclieclen -voo·r het ver-richten van een 
llepnaia wed;; ter be.scll il.;l;;ing WL-n een 
ruule1·e werl<-fJC'L'""' .<~telt, cloch geen ar
lmidsovereenlw·mst ae wr;wl.:rnwn jegen.s 
rl'ie tweede 1AJe·l'1•-ge·L'e·r binclt_. wonlt cleze 
het bedrijjshoofc/. ni.et ·van cle we·rkmwn 
1ur.n1· de zin -va.n c!e swmengeonlencle wet
ten bet·reffencle het he,·stel cler schade 
pom·tsp·rui.tencle nit wrbeidsonae-valle-n, 
c<n z-ijn ve·rwntwoorclelijl.;lwirJ., weoens 
een · ongeval o·vergekmnen cHtn · cl-e werT,> 
mnn tenvi;il rleze te zi.iner bescllikld.no 
is, ·wonlt aoor het gemeen recht be
heel·st (2). (Door het koninklijk l1esluit 
van 28 Se11tember 193-! samengeonlenlle 
wetten, art. 19; Burgerlijk Wetl1oek, 
art. 1.'182 en 1.'183.) 

(GODON, 

1'. COMPAflNIE D'ASSURANCES << l,A PAIX >>.) 

ARREST. 

H.EJT HOF; - Gelet op het bestreden 
anest, op 25 April 1952 cloor het Hof van 
beroep te Brnssel gewezen; · 

A. Voor zoveel cle voorziening gericht is 
tegen de over de publieke vordering ge
wezen beslissing : 

Overwegencle clat de substantiele of 011 
straf van nietigheicl Yoorgeschreven 
rechtsvormen werclen nng·eleefd en dat de 
heslissing overeenkomstig de wet is; 

B. V oor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing gewezen OYer de 
vorcleriug cler burgerlijke partij, de ver
zekeringsmaatschappij <<La Paix >> : 

Overwegencle dat geen enkel miclclel in
g·eroepen worclt en dat het hof er van 
mnbtswege geen opwerpt; 

(1). Verbr., -3 April 1913 (Bt<ll. en PASic., 
1913, I, 168); 5 Fehrua.ri 1948 (A·rr. Verbr., 
1948, blz. 71; Bnll. en PAsrc., 1948, I, 80); 
18 Februari 1949 (Arr. T'e1·bl-., 1949, blz. 130; 
.Bnll. en PAsrc., 1949, I, H6); 22 Februa~·i 1952 
(A ?'I·. T'e1·b1•., 1952, blz. 316; Bu./1-. en PASIC., 
1952, I, 364); verbr. Fr. (verenigde kamers), 
8 J anuari 1908 (Dull. N:~·., 1908, I, 185). 

(2). Raadpl. verbr., 3 April 1913, in vorige 
nota vermeld, en de conclusies van het open
baar ministerie; 22 November 1915 (Bnll. en 
PASIC., 1915-1916, I, 430). Zie betreffende de 
franse rechtspraak, fr. verbr., 8 Januari 1908 
(Dull. Pb·., 1908, I, 185), en de nota van 
H. Jlnl'UICH, alsook de latere rechtspraak, fr. 
verbr., 18 October 1920, 34' beslissing (Dull. 
Per., 1S21, I, 101), en fr. verbr., 14 Februa.ri 
1933 (Dall. Hebil., 1933, blz. 194), en de nota 
van H. RouAST, onder fr. verhr., 17 Janua.ri 
1933 (Dall. NT., 1933, I, 77). 

0. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen gewezen over de 
vorcleringen van Sylvia Vanlmylellrouck 
en Julia Wyffels; 

OYer het eerste miclllel : schending van 
tle artikelen 1 van de wet van 10 Maart 
1900 op het arlleidscontract, 1, _ -!, 1!), ali
nea 2, 3 en 4, en 29 van de wet van 
2-! Deeember 1903 en van cle wijzig-t•ude 
wetten hetreffemle Lle vergoecling Yan dt~ 
schalle voortspruitencle uit de arl>eidson
gevallen, samengeordeml hij koninklijk 
lleslnit van 28 September 19.'11, en \17 vcni 
tle Gron!lwet, tloorclat, na sonverein in 
feite te llebben vastg·esteld, zo door eigen 
l1evimliugen als bij overneming van clP 
gTonclen van cle eerste rechter, dat het 
slachtoffer van het ongeval door zijn ge
wone werkgever << ten dienste " van aan
legger was gestelcl geweest, clat nanleg
gers ploegbans het was clie beslist had 
met het slachtoffer het schoringswerk tP 
verrichten in de loop waarvail het onge
val zich voorcleed, lla t hedoelcl werk in llt• 
nanwezigheid van aanlegger, onder zijn 
gezag, zijn leicling en uitsluitencl op zijn 
verantwoordelijkheid verricllt -wer<l, het 
bestreclen arrest gewt<igercl heeft cle door 
aanlegger opgelopen lmrgerlijke veronr
tlelingen. te lleperken tot enkel tle Vt>l'goe
tlingen waarin bij de orgonieke wetten 
over cle vergoeding van lle schmle voort
spruitencle uit tle arlleill:o:ongentllen voor
zien wonlt en, in strijcl met llP regel
matig· bij conclnsies voorgehrac-hh· eisen. 
zonrler in zijneu hooftle een opzette
lijl;:e font vast te »tellen, aanlegger to1· 
de gemeenrechtelijke vergoetlingen Yt·r
oordeelcl heeft, alsof hij ten opzic-hte van 
het slachtoffer nnar cle zin van voonnehle 
wetten E'en denle ware geweest, dan 
wanneer de per soon omler wiens gezag. 
leicling, op wiens verantwoorclelijkheicl en 
ten dienste van wie een arheitler werl'
zaam is, naar de zin van voonnehle w~·1"
ten eeu bellrijfshoofcl is en, wanneer Pell 
ongeval zich voonloet, enl;:el tot tle donr 
11ie wetten bepaalcle forfaitain~ vPrgoedin
gen kan gehouden zi.in : 

Overwegende dat, volgens de vaststd
lingen van het beroepen vonnis, tlP arl>ei
der Gerard vVyffels cloor de :firma Tran~
port-Dupo, zijn werkgever, ten dif'no;tp. 
van annlegger was gestelcl gewePst voor 
het verrichten van een bepaalcl werk in 
de loop waarvan hi.i, wegens aanleggers 
onvoorzichtiglwicl, levensgevaarlijk WPl'fl 
gekwetst; 

Dat het arre.'lt er ov wijst llat zo << .tle 
werken onder het gezag, de leiding en 
uitsluitend op de verantwoorclelijkheid 
van aanlegger verliepen », Wyffels niette
min << enkel en 'alleen arbeicler van Trans
l1ort-Dupo » was en cl..'lt aanlegger << zijn 
werkgt<ver niet was »; 

Dat llaaruit blijkt dat geen arbeid8-
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contract aanlegger en Gerard Wyffels 
verbond; 

Overwegende dat de aansprakelijkheid 
voor het uit het beroep ontstaande risico, 
welke bi.i de wetten samengeordend bij 
koninkli.ik besluit van 28 September 1931 
het bedrijfshoofd ten laste wordt gelegd, 
haar grondslag heeft in het arbeidscon
tract dat bedrijfshoofd en arbeider met 
elkaar verbindt; 

Overwegende geyolglijk dat, door te be
slissen dat aanlegger, die met de arbeider 
IYyffels geen contract had, niet cliens be
drijfshoofd was naar de zin van voor
melde samengeordende wetten, het arrest 
geen der in het micldel aangeduide wets
bepalingen geschonden heeft; dat het 
mid del naar recht faalt; · 

0\'el' het tweede middel : sehending van 
de artikelen 1 van de wet van 10 1\faart 
1900 op het arbeidscontract, 1, 14, 19, 29 
van de wet van 24 December 1903 en van 
de wijzigende wetten betreffende de ver
goeding der schade voortspruitencle nit 
de arbeidsongevallen, samengeordend bij' 
koninklijk besluit van 28 December 1931, 
en 97 van de Gronclwet, · doordat, na sou
verE:>in te llebben vastgesteld, zo door 
eigen bevindingen als bij overneming van 
de gronden van de eerste rechter, dat het 
slachtoffer van het ongeval door zijn ge
wone werkgever, « Transport-Dupo », ten 
dienste van aanlegger was gesteld ge
weest, dat aanleggers ploegbaas beslist 
had met het slachtoffer het schoringswerk 
te verrichten in de loop waarvan het on
geval plaats greep, dat bedoeld werk in 
de aanwezigheid van aanlegger, onder 
zijn gezag, zijn leiding en uitsluitend op 
zijn ver::mtwoordelijkheid verricht werd, 
het bestreden arrest, de regelmatig door 
aanlegger voorgebrachte eis afwijzend, 
aan deze geweigerd heeft de samenge
ordende wetten op de vergoeding van de 
nit arbeidsongevallen voortspruitende 
schade toe te passen om de reden dat 
het slachtoffer « enkel en aileen >> de 
arbeider van '' Transport-Dupo >> was en 
dat aanlegger de werkgever van het 
slachtoffer niet was; doordat het bestre
tlen arrest aldus op tegenstrijdige, al
thans dubbelzinnige gronden steunt, het
geeJ,l met het ontbreken van gronden ge-
Jijkstaat : · · 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is vast te stellen enerzijds, dat een werk
gever zijn arbeider ter beschikking van 
een andere persoon heeft gesteld voor een 
l1e}Jaalcl werk clat cc onder het gezag de 
leiding en uitsluitend op de verant~/oor
tlelijkheid van die persoon verliep », en 
anderzijds, dat de arbeider, door dat 
werk ten ge1rolge van het hem door zijn 
patroon gegeven bevel te volbrengen 
voort het contract uitvoerde waardoo~ 
bij met zijn patroon verbonden was; 

Dat het middel niet verduidelijkt waar
in dubbelzinnigheid deze vaststellingen 
aankleeft; 

Dat het midclel niet kan worden aange-
nomen; ·· 

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

16 Februari 1953. - 26 kamer. - Voor
zittet·, H. Wouters, voorzitter. -· Vet·
slaggevet·, H; Demoulin.- Gelijlcluidende 
oonol·usie, H. Raoul Hayoit de Termi" 
court, eerste advocaat-generaal. - Plei-
tm·s, HH. de Harven en Struye. · 

2" KAMER. - 16 Fehruari 1953 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAR:EN. - VONNIS 
VAN VEROORDELING WEGENS INBREUR: OP AR
TIR:EL 54 VAN DE WEGCODE. - VERWEER IN 
CONCLUSIES YOORGESTELD. - DOOR HE'!' 
VONNIS NIE'!' BEAN'!'WOORD. - SCHENDINH 
VAN AR1'IKEL 97 VAN DE GRONDWE'!'. 

8ohendt het a·rt-ilcel 97 vcm de G1·ondwet 
het vonnis dat de belclaagde wegens in
bTeulr; OlJ w·tilcel 54 ·van de Wegoode 
veroonleelt, zonde1· antwom·d te ver
st·relclcen op de oonolu.s-ies waarbij be
lclctagde staande hield clat hij, wegens 
de gesteldheid der plaats, genoodzaakt 
was geweest het lcnt.ispu.nt in zelcem 
mate in te djclen en clat hij deze rijbe
~qeging met al ae vet·eiste voot·zi.ohtig
h eicl hcul ·u.itgevoercl (1). 

(IS'!'ASSE, '!'. RONDAS.) 

ARREST. 

HET HOI!'; - Gelet op het .bestreden 
vonnis, op 10 October 1952 in hoger· bee 
roep gewezen door de Oorrectionele Reeht
bank te Namen; 

Overwegende dat aanlegger er generlei 
belang bij heeft zich te voorzien tegen 
de beschikking waarbij de publieke 'vor
dering ingesteld tegen hem nit hoofde van 
inbreuk op de artlkelen 418 en 420 van 
het Strafwetboek verjaard wordt ver
klaard, en tegen de beschikking die hem 
van inbreuk op artikel 29 van de Weg-
code vrijspreekt; dat hi.i geen recht heeft 
om zich te voorzien tegen de ten laste 
van zijn medebeklaagde Rondas iugestel
de publieke vordering; 

Voor zover de voorziening gericht is 
tegen de beschikking waarbij aanlegg!"r 
wegens inbTeuk op artikel 54 van de W'~g-
code veroordeeld wordt : · · 

Over het tweede middel : sche.udmg van 

(1) Verbr., 20 October 1952 (Bull. en PAsrc., 
1953, I, 73. 
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o;Ie artikelen 9'i" van ue Grondwet, 1319, 
1320 .en: 1322 van het Bnrgerlijk Wetboek 
tot regeling van het aan tle akten ver
schulcligi:t'·geloof (in zake de door aanleg
ger v66r de rechter over de grond genomen 
conclusies), doorclat het bestreden vonnis 
aanlegger, op grondslag van artikel 54, 
1°, van het algemeen reglement op de po
litie van het vervoer en het verkeer ver
oordeelt, om, weggebruiker zijnde die 
op e.en secundaire weg rijut, nagelaten te 
hebben de cloorgang vrij te laten voor een 
weggebruiker die over de hoofclweg rijdt, 
zomler antwoorcl te verstrekken op het 
door aanlegger bij conclusies hiernit af
geleide middel clat, gezien de gesteldheicl 
cler plaats, hij het kruispunt absoluut in 
zekere mate had moeten oprijden voora
leer zich rekenschap te geven van cle aan
wezigheicl van een weggebruiker die over 
de weg· reed waarop hij (aanlegger) zich 
won begeven, en dat hij. deze manceuvre 
stapvoets rijclencl met al de vereiste voor
zichtigheid hall verricht, en ter plaats ge
stopt had zoclra hij ue wielrijcler had ge-
zien: ' 

Overwegende clat aanlegger, na in door 
hem in hoger beroep genomen conclnsfes 
hetwist te hebllen clat hij de verkeers
voorrang verschnlcligcl was, subsicliair 
deed geltlen dat hij zich, wegens de ge
steldheid cler plaats, geen rekenschap kon 
geven van de aanwezigheid van een weg
geb~·uiker die over de weg reed waarop 
hij zich won hegeven, zoncler in zekere 
mate het kruispunt op te rijden, ·en dat 
hij deze manceuvre met al de vereiste 
voorzichtigheicl had uitgevoercl; dat aan
legger door clit verweer staancle hield dat 

. het komen aanrijclen van een weggebrui-
ker op de weg waarop hij zich wou bege
ven, in tle omstanclighed~n der zaak, voor 
hem een onvoorzienbare g·ebeurtenio;; was 
en dat hem clerhalve niet kon wortlen 
aangewreven nagelaten te hebben de door
gang vrij te laten voor een weggebruiker 
wiens aanwezigheid hij, niettegenstaande 
de genomen voorzorgen, niet. vaststellen 
kon; 

Overwegende dat het bestreclen vonnis 
verznimt op deze stelling enig antwoord· 
te verstrekken; 

Dat het clerhalve de in het middel aan
geduide wetsbepaling·en g·eschonden heeft; 

Overwegende dat de verbreking van de 
over de publieke vordering gewezen be
slissing de vernietiging met zich brengt 
van de beslissing gewezen over de ·door 
Rondas tegen aanlegger ingestelde bnr
gerlijke vordering; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch enkel voor zoveel het 
uitspraak heeft gedaan over de tegen 
aanlegger uit hoofde van inbreuk op ar
tikel 54 van de Wegcode ingestelde pu
blieke vordering en over de vordering 
der burgerlijke part.ij Rondas; verwerpt 

de voorziening voor het overige; beveelt 
.uat onderhavig arrest zal worden overge
sc)lreven in de registers van de Correc
tionele Rechtbank te Namen en clat mel
cling er van zal gemaakt worden op ue 
kant van de gedeeltelijk vernietigcle be
slissing; veroorcleelt aanlegger tot een 
clerde cler kosten, laat het overblijvende 
de Staat ten laste; verwijst de aldus be
perkte znak uaar de Correctionele Recht
bank te Dinant, uitspraak doende in. bo
ger beroep. 

16 Februari 1953. - 2• kamer. - T'om·
zUter, H. '\Vouters, voorzitter. - Fet·
slaggever, _H. Giroul. - Geli,ilclwidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - P/.e·i
te·t, H. Simont. 

2• KAlVIER. - 16 Februari 1953 

1° MIDDELEN VAN VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR DE BE
KLAAGDE. - iltfiDDEL AFGELEID UI1.' .EEN GE
BREK AAN ANTWOORD OP DE CONCLUSIES VAN 
DE BURGERLIJKE PARTI,J. - 0NONTVANKE
LIJK ~HDDEL. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - NIETIGHEID VAN HET llE
ROEPEN VONNIS. - BESLISSING VAN DE RECH
TER IN HOGER llEROEP, BI.J WIJZE VAN NIEU
WE llESCHIKKINU RECHT DOENDE. - NIETIG
HEID VAN HET BEROEPEN VONNIS ZONDER IN
VLOED 01' DE NIETIGHEID VAN DE BESLISSIN!/ 
IN HOGER BEROEP. 

3° VERKEER. - VONNIS VASTSTELLENDE DA'l' 
DE BESTUURDER VAN EEN YOERTUIG DE RECH
TEN KANT VAN DE STEENWEG NIET HEEFT HER
NOMEN ONMIDDELLIJK NA EEN STILSTAAND· 
VOERTUIG TE HEBBEN VOORili.JGEREDEN; -
VONNIS VASTS1'ELLENDE DAT DEZE BESTUUR
DER NADERHAND NAAR R-ECHTS HEEF'f OE
ZWENKT. - GEEN TEGENSTRIJDWHEID. 

1° De beklaagrle is niet [!el·echtigd om
bij- het hot een geb?"elc awn (tntwool·d op· 
cle conclttsies Vltn de blwge'i'lijke 11art-ii 
(£an te klagen. 

2° De nietighe·i(l van het bel·oepen vonn·is
i.s zondel· ·in1,loed op de ~vettigheid van. 
de besUssing van de l'echtel· in hogel· be
·roep, wanneer deze, ze/.f om een andm·e· 
rellen, het bemepen vonn·is heett ve?·nie
ti.gtl en bij wijze ·van een niettwe be
sch·ilcl;;·i.ng · 1£its1waa1,, heett gella-an (1) . 

3° Bevat geen tegenstr-ijtligheill het von
nis d(tt VltststeU ene1·zij ds, llat de be
stwtwde?· van een ·voe?·tltig de ?'echte·r 
kant van de steenweg niet onm.id-dellij k 
heett henwmen na een ande1· sti/.staanrl 

(1) Verbr., 7 Februari 1949 (A•·•·. T'erbr-., 
1949, blz. 104; Bull. en PAsrc., 1949, I, 115). 
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-voert·wirt te hebben vooTbijge?"ed.en, en 
{Lnderzijds (l(tt hij . naderhmid naa1· 
rechts heett {ICZ'Wenkt. (Wegcode, arti
kel 34.) 

{BOHNJj!.S, T. CAUYEZ.) 

ARREST. 

HET HOF; -:- Gelet op bet bestreclen 
vonnis, op 17 Mei 1952 in boger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Charleroi; 

Overwegende dat de burgerlijk verant
woorclelijke partij, de naamloze vennoot
schap « Ent_reprises Robert Delbrassine » 
haar voorziening niet heeft doen beteke
nen aan de partij tegen welke zi.i gericht 
is (art. 4181 ; clat fle voorziening niet 
ontvankelijk is; 

I. Over de voorziening van de beklaagde -
vom· zoveel zij tegen de over de pnblieke 
vordering gewezen beslissing gericbt is : 

Over het eerste mid del : schending van· 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreclen vonnis nagelaten beeft de con
clusies der partijeri te beantwoorden wel
ke ertoe strekten het beroepen vonnis 

· voor nietig en van gener waarde te cloen 
verklnren, in zover llet steunde op een 
t.nssenvonnis van 16 .J:muari 19•32 waarbij 
een eenzijclige maatregel van onderzoek 
gelast wercl : 

Overwegencle dat, verweerder voor de 
rechter in boger lJeroep geconcludeerd 
lH~bbend tot de nietigheicl van het beroe
ven vonnis op gt:·oncl van de beweerde nie
tigheid van het tl'tssenvonnis van 16 .Ja
nuari 1952, aanlegger « aan 's rechters be
leicl de te vellen uitspraak ten aanzien 
Yan dit door de. burgerlijke partij opge
'vorpen middel heeft overgelaten )) ; 

Overwegende enerzijcls, dat aanlegger 
niet bevoegd is om bij het hof het niet 
verstrekken van antwoord op cl,e conclu
sies der burgerlijke pnrtij aan te klagen; 

Overwegende anderzijcls dat, ook al 
was de beweercle nietigheicl vaststnande, 
zij geen weer.slag zou hebben op de wet
telijkbeicl Yt1ll bet bestreden vonnis bet
welk het beroepen -vonnis te niet doet en 
hij wijze vnn een nieuwe beschikking uit
o'<Jll"aak cloet; 

Over bet tweede middel·: schending 
van artikel 97 vnn de Grondwet. doordat · 
!Jet bestreden vonnis in zijn 'motieven 
vaststelt clat aanlegger na langs achter de 

- lmrgerlijke par1.ij te llebhen aangereclen 
tJpnieuw zijn rechterkant heeft genomen, 
maar hem clesniettemin in zijn disposi
tief , vei·oordeelt omtlat hi.i nagelaten 
lweft opnienw zijn reebterknnt te nemen : 

Overwegencle dat het vonnis aanlegger 
veroordeelt omclat hij, na een stationne
rencle vrachtwagen te zijn voorbijgesto.
ken, niet onmiddellijk opnieuw de recb
terkant van cle rijweg heeft genomen; 

Dat deze veroordeling en de v~ststel
ling dat de beklaagde, nil aldus Iinks.op 
de rijweg te bebb.en gereden, naar rechts 
is gezwenkt op bet ogenblik dat d~ b)lr
gerlijke partij, om een botsing te vermij
den,• naar rechts zwenkte, in genen, dele 
elkaar tegenspreken; · 

Dat. het micldel feitelijke grondslag 
mist; · 

Over bet derde midclel : scbendiug van 
artikel 97 van de Gronclwet, doordat het 
bestreden vonnis nagelaten heeft ant
woord te verstrekken op punt drie van . 
nanleggers conclusies no pens :bet verbarid 
vano oorzaak tot gevolg tussen 'de bein vel'- •' 
weten font en het ongeval" :· 

Overwegende dat aanlegger in bet .3°. 
zijner conclusies; zich ertoe beperkte. t~ 
verklaren dat er geen ·oorzakelijk vei·
band bestond tussen de hem verweten font 
en het ongeval, Claar ciit zich ook 
zou bebben voorgedaan << zelfs in de on
clerstellil'lg dat de vra:chtwagen reeds op
nieuw uiterst 1·echts ware gaan: rijden )>; 

Overwegende clat bet vonnis tegenover 
deze feitelijke verklaring vaststelt- dat 
« indien de beklaagde Olll1liddellijk na • het 
voorbijsteken opnieuw zijn recbterkant 
genomen had, er geen ongeval zou. zijn 
voorgevallen >); . · 

Dat deze vaststelling een ·passend ant
woord op de conclusies uitmaakt en clat 
het mid del fei telijke grondslag- mist; · 

En overwegende dat de substantH!le of 
op straf van nietigheid voorgescbreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkom.stig cle ~et is; 

II. 0\Ter cle voorziening van de beklaag-. 
cle voor zoveel zij gericht is tegen de over 
cle YOrtlering der burgerlijke partij gewe-
zen beslissing : · · 

Overwegende dat geen bijzonder middel 
wordt ingeroepen; clat, ten aanzieli. van 
de over de vordering cler burgerlijke 
partij gewezen beslissing, bet hof ambts
balve geenmidclelen ,opwerpt; 

Om clie reclenen, verwerpt de voorzie
ningen; vei·oorcleelt aanleggers tot de kos
ken. 

16 Fehruari 1953. - 2• k'amer. - Voor
.zitter, H. Wouters, voorzitter. --:-: Ve!·
sla{fge-ver·, H. Demoulin. - Gelijlcluidenll.e 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste. advocaat-generdal. 

2• K.UVIER •. - 16 Fehruari 1953 

1° UISBRUIK VAN VERTROUwEN . ..:_ 
STOFFELIJK FElT VAN VEHDUISTEHING. -·BE~ 
DRillGLIJK INZICHT. - BESTANUDELEN Dill 
BEIDE \'EREIST ZI.JN DOCH NIET NOODZAKE; _ 
LIJK GELI.JK'fl.JDIG JIIOETEN ZIJN. 
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2° MISBRUIK VAN VERTROUWEN. -
STOFFELIJK BESTANDDEEL: - ZAAK WELKE 
OVERHANDIGD WERD MET VERPLICHTING ZE 
<<IN SPECIE ll TERUG TE GEVEN. - VERKOOP 
WAARDOOR DE TERUGGAVE ONMOGELIJK IS 
GEWORDEN. - STOFFELIJK BESTANDDEEL VAN 
RET MISBRUIK VAN VERTROUWEN. 

1° Indien het misddjf van misbnt.ilc van 
vm·trmt.wen een stoffeLij lc feit van 1>e7·
duiste7·i.ng ·of ve1·spilU.ng m~ae1·stelt als
ook een becldeglijk -inzicht, z·ijnlle het 
voornemen z-ich rle ove1·hnndigde znnk 
toe te ei.genen of ze ann haa·r eigennM" 
te ontm·eemden, mng d-it vom·nemen 
nochtans het stoffeUjk bestnnd-deel van 
verduiste'l"ing . of ve,·spil/.i.ng vom·af
gaan (1). (Strafwetboek, art. 491.) 

2° Wannee1· een persoon aan wie ene zaak 
werd oveThandi.gd met verpUcht-ing ze 
i.n specie tent.g te geven, rleze Z(tak ver
koopt en (£/.flus cle te·ru.ggnve in specie 
onmogel-ijk. mnakt, dan pleegt hij het 
stoffelijk bestandrleel van het misd-ri.if 
van misb1·uik van ve,·t7"0it-wen. 

(MAHIEUX.) 

ARREST. 

HET HOF; · - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 October 1952 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het · enig micldel : schending van 
artikel 491 van het Strafwetboek, door
dat het bestreden arrest beslist dat de 
verduistering slechts voltooid is op het 
ogenblik dat de beklaagde door het hem 
toevertrouwde voorwerp te verkopen << de 
teruggave in specie onmogelijk heeft ge
maakt >>, en niet op het ogenblik dat hij, 
zich in het bezit van dit voorwerp bevin
dende, blijk heeft gegeven van de wil om 
het zich toe te eigenen door het aan de 
wettige eigenaar er van te ontvreemden : 

Overwegende aan de ene zijde, dat 
het· wanbedrijf van misbruik van ver
trouwen,- strafbaar gesteld bij artikel 491 
van het Strafwetboek, een zedelijk be
standdeel vereist, namelijk · het voorne
men om zich de overhandigde zaak toe te 
eigenen Of om ze aan hem die ze overhan
digd heeft te ontvreemden, alsook een 
stoffelijk bestanddeel, namelijk de ver
duistering of verspilling van deze zaak; 

Dat hieruit volgt dat, in strijd met 
hetgeen in het middel aangevoerd wordt, 
het misdrijf slechts .voltooid is wanlieer 
elk· van de vorenomschreven bestandde
Jen aanwezig is; 

(1) Raadpl. verbr., 17 Novemqer 1952 (B,ll. 
en PASW., 1953, I, 168; A1'1". Verb,·., 1953, 
biz. 154), gewezen in ene zaak waarin het be
drieglijk inzicht op het stoffelijk feit der ver
duistering is gevolgd. 

Overwegende, aan de andere zijde, dat 
het arrest niet beslist dat het stoffelijk 
bestanddeel van ieder misbruik van ver-
trouwen de onmogelijkheid onderstelt om 
de zaak ·in specie terug te geven; dat het 
vaststelt dat het stoffelijk bestanddeel 
van het wanbedrijf ten deze is gepleegd 
geweest wanneer aanlegger bevel heeft. 
gegeven om de hem toevertrouwde effec-· 
ten te verkopen, omdat hij precies aau 
de terugg·ave van de specifiek bepaalde
effecten gehouden was; 

Dat door derhalve te beslissen dat de· 
publieke vordering niet verjaard was, het 
bestreden arrest de in het middel aange-
duide wetsbepaling niet geschonden heeft; 

En overwegende dat de substantiele of· 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
recl:itsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is; 

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

16 Februari 1953. - 2• kamer. - Voo,·-
zitte·r, H. Wouters, voorzitter. - Ver-
slaggeve7·, H. Bareel. - Gelijklu.iclenaw 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi-· 
court, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 16 Februari 1953 

VERKEER.- VLUCHTl>IISDR-IJF.- WETTE· 
LIJK MINIMUU VAN DE STRAF NIET WEGENS 
YERZACHTENDE OM:STANDIGHEDEN YERMINDER- · 
BAAR. 

Het -wettel-ijk -minirnmn van rle door het· 
(Wt'ilce~ 1lbis vnn de wet op (le vei·lceers
politie tot bete·ttgeling van het vlucht- · 
m·isdi"ijf gestelrle stmf, is niet wegen.\'· 
toepassing vnn ·~:enznchtencle om.standi,(J
he(len venni:nrze,·bani" (2). (Wet van 
1 Augustus 1899, art. 2bis [wet van. 
1 Augustus 1924, art. 3]; Strafwetboelt,. 
art. 100.) 

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

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden· 
vonnis, op 14 November 1952 in hager be
roep gewezen door cle Correctionele · 
Rechtbank te Namen; 

Overwegende clat aanlegger verklaarcl · 
heeft zijn voorziening te beperken tQt het 
gedeelte van het dispositief waarin over· 
cle telastlegging B (vluchtmisclrijf) uit
spraak worclt geclaan; 

(2) Verbr., 12 Maart. 1934 (Bull. en PAsrc.,. 
1934, I, 212). 
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Over het enig middel : schencling van 
artibel 2bis van de wet van 1 Augustus 
1899, zijnde artikel 3 van de wet van 
1 Augustus 1924, houdende herziening der 
\Ydgeving en der reglementen op de poli
tic van het vervo!!r en het verkeer, door
tlat het bestreden vonnis aan eerste ver
weerder een onwettelijke straf van 26 fr. 
geldboete heeft opgelegd : 

Overwegende dat eerste verweerdet 
vervolgd werd. onder meer, om te Na
men, op 17 Juni 1952, bestuurder zijnde 
op de . openbare weg van een motor
rijtuig en wetende dat dit rijtuig een on
gPval veroorzaakt ·had of dam·toe aanlei
iling gegeven had, de vlucht te hebben 
genomen om niet bij de noclige bevindin-

. gen aanwezig te zijn; dat tweede verweer
<ler als burgerlijk verantwoordelijk voor 
de door eerste verweerder opgelopen geld
lwete en de kosten gedaagd werd; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
het feit bewezen verklarend, eerste ver
weerder tot een geldboete van 26 frank, 
V<~rhoogd met 190 decimes, en tot de kos
ten veroordeeld heeft; dat het tweede 
wrweerder burgerlijk verantwoordelijk 
voor tleze geltlboete en de kosten ver
klaard .heeft; 

Overwegende tlat artikel 2b-is vtm de 
wet nm 1 Augustus 1899 (art. 3 van de 
wet van 1 Augustus 1924) tle inbreuk we
gens welke eerste verweercler vervolgd 
wordt met acht dagen tot twee maanden 
gevangenis en 100 frank tot 1.000 frank 
geldboete of slechts een dezer straffen be
Rtraft alsmecle, bij voorkomend geval, 
met een vervallenverklaring van het recht 
Pen rijtuig te besturen, welke niet !anger 
<lan zes maanden mag dm·en; 

Overwegende clat het bestreden vonnis 
•leze bepaling oVerschrijdt door op eerste 
n'l'Weertler een geltlboete toe te passen 
welke lager is clan het wettelijk mini
mum; 

Overwegende dat de verbreking van 
ht~t gecleelte der beslissing gewezen over 
<le tegen de beklaagde ingestelde publieke 
vordering in dezelfde mate Ue verbreking 
van de beslissing ten opzichte van de bur
gerlijk verantwoordelijke partij met zich 
hrengt; 

Om die redenen. verbreekt· het bestre
<len vonnis, enkel in zover echter het over 
het aan eerste verweerder toegerekende 
vlnchtmisdrijf uitspraak doet en· deze 
tot de kosten veroordeelt, alsmede in zo
ver het tweede verweerder burgerlijk voor 
de uit hoofde dezer inbreuk uitgesproken 
geldboete en voor de kosten verantwoor
•lelijk heeft verklaard; beveelt dat on
<lt'rhavig arrest zal worden overgeschre
vt>n in de registers van de Rechtbank van 
<-'erste aanleg te N amen en dat melding 
Pl' van zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis
><ing; veroordeelt verweerders tot de kos-

ten; verwijst de .alclus beperkte za:ak 
naar de Correctionele Rechtbank te ·Di
nant, uitspraak doende in hoger berqep. 

. 16 Februari 1953. ~ 2• kamer. - Voor·
zittel·, H. Wouters, voorzitter; - · Ve?·
slaggeve,·, H. Anciaux Henry de Faveiiux. 
- Gel-ijkluidende ooncl?i-s-ie, H. Raoitl 
Hayoit de· Termicourt, eerste advocaat-· 
genera<C[l. ' · 

2e KAMER. - 16 Februari 1953 

1° CONGO. - MAATREGEL DAT 'DE KONING 
VOOR BELGISCH CoNGq NEMEN MAG. - AKTE 
NIET ALS DECREET BETiTELD. - 01\'[.STANDIG
HEID WELKE ALLEEN ZONDER UITWERKING. IS 
OP DE WETTIGHEID VAN DE GENOMEN lii:AAT
REGEL. 

2° OORLOG. - BELGISCH CONGO. - WET 
.VAN 7 . SEPTEMBER 1939. - DECREE'!'. -
KEN:I.-IERKEN. 

3° OORLOG. - BELGISCH CoNGO. - WET 
VAN 7 SEPTEMBER 1939. ·_ DECREET. -
YERPLICH1'1NGEN JEGENS DE BELGISCHE 
STAAT AAN VENNOOfSCHAPPEN NAAR CONGO
LEES RECHT OPGELEGD. - NOODZAKELIJK
HEID EN HOOGDRINGENDHEID. -'- WETTIG
HEID. 

4° l\HDDELEN Y AN YERBREKING. -
S'l'RAFZAKEN . ...:... BURGERLIJKE \'ORDERING. 
MIDDEL ZONDER BETREKKING MET DEZE \>OR~ 
DERING. - MIDDEL AFGELEID HIERUIT DA1'' 
EEN UITI'OERINGSBESLUIT ·IN BELGISCH doNoo 
NIET KENBAAR GEMAAKT WERD. __:_ MIDDEL 
DAT' NIET VOOR DE EERSTE M.~AL VOOR HE'!' 
HOF MAG WORDEN INGEROEPEN. 

. 1 o De omstandighe·id. dM 11en maati·egel 
die de Koning, bij wijze van decreet, 
voo1· Bel,qisch Congo nemen mag,. vo.ort
vloeit uit een akte die niet ·azs decreet 
wo1·dt betiteld is zonde'i' uitwe,·Tcing op 
de wettigheid van de g'enomen· maatt·e-· 
gel wannem· die alt,te al cle' lcenmerlr.en 
van een decTeet vm·enigt. 

2° Ve1·en·igt de lcenrnm·ken ·van een de
m·eet, in de zin die cum deze bewoor
ding wo·rdt gegeven in m·tikel 1 van de . 
wet van 7 Septembe·r 1939, waa1·bij aan· 
tle Konin.fJ bijzonde?:e · niachten · voo1' 
Belgisch Congo en Ruanda-Unui.di wm·-~ 
den verleend, de ·,alcte. inhou.dende be
schilckingen betreffende de vennoot
schnppen nam· Congolees recht, welke 
doo1· de Koning zijn onde·rtelcend, op 
vom·stel vctn_, nmneUjk, de 1Jl'ini.ste1· van' • 
lcolonien genomen ·werden, doo1· o·?-ze 
·we1·den medeonde?·tekend en de .. nood
zctlcelij kheid en hoogclrinqendheia am· 
getr"offene maat·regelen v(tststelien. · 

3° Naa1· htid vctn de wet van 7 Septernbe1· 
1939 waa1·bij bijzondeTe nuwhten · voor 
Belgisch Conr1o en Ruanda.-Unt-ndi aa.n 
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cle Kon·ing ·wenlen gegeven, heett de Ko
ning,· in gevaHe11 van noodzr£kelijkheid 
en hoog(lringenaheid en tot het op vi·e
aesvoet -wede1"bi·engen van het lege1·, bij 
'IVijze 1ian aecreet maat1·egelen lctmnen 
nemen 1baa1·bij aan ae vennootschatJpen 
naar Oongolees 1·echt zelce1·e ve1·plichtin
gen jegens rle Belgische Staat opgeleyrl 
worden. (Besluitwet van 6 October 
19!4, betreffende de telling van Bel
gische en vreemde eff'ecten.) 

4° Mag niet vom· cle eente maal vom· 
het hof -worclen inge1·oepen, het mirlclel 
rnet bet1·elvking alleen op cle btwyerlijke 
·vordering, ajyeleid hien£it dat aeze vor
ae1-ing niet op een beslu.U tot u.itvoe~··i.nrJ 
kan wo1;den geyroncl omrlnt dit beslnit 
niet regelmatig in Belyisch Congo lcen
baat· was gemaakt geweest. 

(ROSE, •r. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 Juli 1952 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

I. Over de voorziening van Rose Ber
nardus, beklaagde : 

Overwegende dat aanlegger ZlJn voor
ziening tot. cle over de vordering van de 
Belgische Staat, burgerlijke partij, ge
wezen beslissing beperkt heeft; 

Over het eerste middel : schending van 
de arti:kelen 1 en 107 van de Grondwet, 
1 en 7 van de wet van 18 October 1908 
op het beheer van Belgisch Congo, 
2 van de wet 1an 2 Augustus 1921 
betreffende <le algemene begroting van 
Belgisch Congo, 3 van de wet van 17 April 
1878, 1382 van. het Burgerlijk Wetboek, 
1 van de wet vim 7 September 1939 waar
bij aan de Koning bijzonclere machten 
voor Congo en Ruanda-U run eli worden 
toegekend, 1 van de wet van 7 September 
1939 waarbij aan de Koning buitengewone 
machten. worden verleend, 2 en 22 van 
de besluitwet van 6 October 1944 betref
fende de telling van de Belgische en 
vreemde effecten, 7 van het besluit van 
de Regent van 17 Januari 1949 betref
fende het van onwaarde maken van de 
niet aangegeven Belgische effecten aan 
toonder, doordat het bestreden arrest ten 
onrechte aan de burgerlijke partij als 
schadevergoediug de tegenwaarde heeft 
toegekend van de niet aaugegeven aancle
len in de vennootschap <( Union lVIiniere 
du Haut-Katanga », welke ten gevolge 
van de handelingen van aanlegger in 
omloop gebracht werden, om reden dat, 
zonder de door aanlegger begane font, 
de burgerlijke partij het baar nit kracht 
van artikel 22 van de besluitwet van 
6 October 19!4 toebehorencle toewijzings
recht op de tegenwaarde der litig'ieuze 

niet aangegeven aandelen had kunnen 
uitoefenen, clan wanueer artikel 22 van 
de besluitwet van 6 October 1944 ten be
hoeve van de Belgische Staat aan de per
sonenvenuootschappen met beperkte aan
sprakelijkhehl naar Congolees recht alf;. 
zoclanig generlei verplichting kan opleg
gen vermits die besluitwet niet is geno
men geweest in de vorm van een decreet 
en op voordracht van de Minister van ko
lonien ter uivoering van de wet van 7 Sep
tember 1939 waarbij aan cle Koning bij
zondere machten voor Congo en Ruanda
Uruncli :worden verleencl. clan wanueer · 
dienvolgens, de burgerlijke partij ten cleze 
cle sc.hacle niet heeft onclergaan waarvoor 
het bestreclen arrest huar ten laste van 
aanlegger herstel toekent : 

Overwegemle clat de omstandigheid dat 
de titel « decreet 11 niet aan de bepalin
gen voorafgaat van het in het miclclel aan
geduide besluitwet van 6 October 1944, 
welke bijzonder op rle Congolese vennoot
schappen met beperkte uansprukelijkheicl 
betrekking hebben, geen uitwerking heeft 
op clezer wettelijkheid wijl de akte waar
in zij vervat zijn al de kenmerken 
van een decreet verenigt, naar ' de zin 
van die term in artikel 1 van de wet van 
7 September 1939 waarbij aan de Koning 
bijzondere machten voor Congo en Ruan
da-Urundi toegekencl worden; 

Overwegende dat de besluitwet van 
6 October 1944 betreffende de telling van 
tle Belgische en vreemde eff'ecten, door 
de Regent onclertekencl wercl; clat het op 
voordracht, onder meer, van de Minister 
van kolonien is genomen geweest en door 
hem mede-ondertekend werd; clat het vast
stelling inhoudt van de noodzakelijkheicl 
en dringendheid der getroffen maatrege
len; 

Overwegende derhalve dat, ten· aanzien 
van de bepalingen er van met betrekking 
tot de vennootschappen naar het kolo
niaal recht, het besluit van 6 October 
19!4 al de kenmerken verenigt van een 
decreet zoals bepaald bij voormelde wet 
van 7 September 1939; clat het middel 
naar recht faalt; 

Over het tweede midclel : schencling van 
de artikelen 1, 107 en 110 van de Grand
wet, 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 1 
en 7 van de wet van 18 October 1908 op
het beheer van Belgisch Congo, 2 van de 
wet van 21 Augustus 1921, 1 van de 
wet van 7 September 1939 waarbij . aan 
de Koning buitengewone machten worden 
toegekend, 1 van· de wet van 7 September 
1939 waarbij aan de Koning bijzondere 
machten voor Congo en Ruanda-Urmicli 
verleend werden, 22 van de besluitwet van 
6 October 19!4 betreff'ende de telling van 
de Belgische en de vreemde eff'ecten, 7 en 
8 . van het besluit van de Regent van 
17 Januari 1949 betreffende het van on
waarde maken van de Belgische niet aan-
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gegeven effecten, eerste onderdeel, door
dat het llestreden arrest ten onrechte in 
aamnerking heeft genomen dat de in ar
tikel 22 van de besluitwet van G October 
19±! gebezigcle uitdrukking « Belgische ef
fecten a an toonder,.>> 'de effect en onwa tte 
van de vennootschappen die hun maat
schappelijke zetel in BelgH! hebben, dan 
wanneer geen van beide wetten van 7 Sep
tember 1939 waarbij nan de Koning bui
tengewone machte~ werden verleend, Hem 
<le macht heeft toegekenu om het statuut 
te wijzigen van, of ten behoeve van de 
:-lchatkist ller metropool enigerlei last aan 
de vennootschappen naar Congolees recht 
<JP te Ieggen; tweede omlerdeel, cloor
<lat, in de onderstelling dat bij artikel 22 
''nn de llesluitwet van G October 1944 in
!lenlaatl onder de Belgische effecten aan 
toonder de effecten der vennootschappen 
uaar Congolees recht zijn begreven ge
weest, het bestreden arrest deze bepaling 
ten onrechte heeft toegepnst en aangeno
men heeft dat de burgerlijke partij het 
nadeel had geleden waarvan het herstel 
haar cloor het arrest ten laste van aan
leg·ger wordt toegekend, dan wanneer 
g;een van beide wetten van 7 September 
i939 ten doel hebben gehatl de Koning 
<·rtoe te machtigen van de artikelen 1 
van de Grondwet, 1 van de Koloniale 
J;:eure en 2 van de wet van 21 .Augustus 
1921 af te wijken en aan de vennootschap
pen naar Congolee,s recht als zodanig 
om het even welke prestaties ten behoeve 
van de Schatkist der metropool op te leg
gen, eu dan wamwer bijgevolg, artikel 22 
van de besluitwet van G October 1944. in 

·tlier voege geinterpreteercl, het kader te 
lluiten gaat van de maatregelen tot I1et 
treffen waarvan de Koning en zijn Mi
nisters bij de wetten van 7 September 
19:39 gemachtigd werden; derde onderdeel, 
·cloonlat, in de onderstelling dat artikel 22 
''an de llesluitwet van 6 October 1944 niet 
de o\·erdracht aan de Staat door de Con
golese vennootschappen met ·beperkte aan
Rprakeli.ikheicl heeft voorgeschreven, van 
.de tegenwaarde der door hen niet aange
geven effecten, noch de Koning ertoe ge
machtigd heeft dergeli.ik voorschrift nit 
te vaar(ligeu, artikel 7 van het besluit 
''an cle Regent van 17 .Januari 1949, 
waarl1ij deze niaatregel wordt yoorge
schreven, onwettelijk zou zijn : 

Over de eerste twee onderdelen van het 
tweede middel : · 

Overwegende dat krachtens artikel 1 
van de wet van 7 September 1939, waarbij 
aan de Koning bijzondere machten voor 
Congo en Ruanda-Urundi verleend wer
den, de Koning in gevallen waarin 
·zulks noodzakeli.ik en dringend was, en 
.gedtirende het in cUt artikel omschreven 
t.ijdsverloop, << iedere maatregel... welke 
krachtens de wet van 18 October 1908 

op het lleheer nm Belgisch Congo, door 
een wet moet worden genomen, treffen 
kan"; 

Overwegencle enerzijds, dat artikel 7 
van de wet van 18 October 1908 luidt : 
<< In alle zaken beschikt de wet opper
machtig "; 

Overwegende antlerzijds, dat geen der 
in het mid del aanged uide bepalingen a an 
de Belgische wetgevende macht verbiedt 
zekere verplichtingen jegeris de Staat 
nan de vennootschappen naar Congolees 
recht op te leggen; 

Dat de eerste twee onderdelen van het 
middel naar recht falen; 

Over het denle onderdeel : 
Overwegemle dat nit het ·ov voormehle 

lJeide ontlerdelen verstrekte antwoord 
_yoortrloeit dat er geen termen aanwezig 
zijn om het derde onderdeel van het mid--
del te onclerzoeken; -

Over het derde middel : schending van 
de artikelen 1 en 107 van de Grondwet, 
1:382 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 8 en 
;JG vim de wet van 18 October .1908 op het. 
beheer van Belgisch Congo, 1 van het 
decreet van de Koning-'Souverein van 
de onafhankelijke Staat Congo. van 16 Ja-_ 
nuari 1888, geinterpreteerd · bij artiltel 1 
van het decreet van 5 .Januari 1899; 1 
van het koninklijk besluit van 12 Novem
ber 1908, 1 van de wetsverordenilig van 
l1 Februari 1928. goedgekem;d bij decr-eet 
van 29 Mei 1928, 22 van de besluitwet van 
G October 1944 betreffende de telling van 
cle Belgische en neemde effecten, ·en 7 
en 8 van het besluit van de Regent van 
17 Januari 1949 betreffende het van on
waarde maken van de Belgische niet aan
gegeven effecten, doordat het bestteden 
arrest ten onrechte verkl:mrt- dat « door · 
de bedrieglijke handelingeri der beklaag-· 
den" (waaronder aanlegger. in verl;m~
king) « de Staat in de onmogeli.ikheid ver
keert om dit toewijzingsrecht miereen
komstig de bepalingen van het besluit 
van 17 .Januari 1949 uit te oefenen, en .dat 
dienvolgens, voor zoveel zi.i op de aande-· 
len in de vennootschaP « Union· Miniere " 
beh·ekking hebben, de handelingen der 
beklaagden een· nadeel hebben berokkend 
aan de burgerlijke partij even goed en 
om dezelfde retlen als de bedrieglijke 
handelingen welke betrekking hebben op 
cle andere waardepapieren · waarover on
derhavige zaak loopt », clan wanneer, in 
de onderstelling zelfs dat de Koning prin-· 
cipieel het. recht zou hebben de oude iliet 
aangegeven effecten van vennootschappen 
naar Congolees recht aan de Schatkist 
der metropool ten goede te doen koui~n. 
dan nog zou het besluit van de Regent 
dergeli.ike verplichting aan de vt'nnoot
schappen naar Congolees recht uiet opge- · 
legd hebben, wi.il het niet hetzi.i in het _ 
.Ambtel.i.jk Bl.a.d ·Ntn Bclgi.sch Oon(lo, het- · 
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7.1J m het Bestnursblad. wn cle Koloni.e 
l•ekend werd gemaakt, dan wanneer ver-. 
weerder gevolglijk het nadeel niet heeft 
geleden tot herstel waarvan aanlegger 
Llnor het llestre!len mTe,3t is veroordeelll 
.ge"reest : 

Overwegemle llat dit middel, hetwelk 
niet v6Ur cle rechter over de grond is inge
rnepen geweest, nienw is en, derhalvP, 
niet ontvankPlijk; 

II. Over de voorzieningen van Leon 
Logier en van Edmundus De Paepe : 

Voor zon•el de voorziPningen de lJesli~
~ing becloelen gewezen : 

1° Over de pulJlieke vordering : 
Overwegemle, dat de substantH!le of op 

straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvonnpn werden nageleefd en dat 
1le lleslissing overeenkomstig de wet is; 

:!'' Over de lmrgerlijke vordering : 
Overwegende dat aanleggers . tot sta

Ying van hun voorziening geen bijzonder 
1i1iddel inroepen en clat het hof er ambts
halve geen opwerpt; 

Om die reclenen, no'rwerpt cle voorzie
ningen; veroorcleelt annleggers tot de kos
tPn. 

Hi J<'elll'uari 1953. - 26 kamer. - Yoor
·dttcw, H. Wouters, voorzitter. - Ye·r
sla.f!!JC'OCI'. H. Anciaux Henry de Faveaux. 
- Gel·i:ild.ui.clend.c conclu.si.e, H. Raoul 
Hayoit cle Termicourt, eerste . advocaat
generaal. - Plc-itc·rs, HH. Ansiaux en 
Vun T:eynseele. 

2c KAMER. - 16 Februari 1953 

Di!JOANEN EN ACOIJNZEN. - BEWJ.JS
KRACHT VAll' DE DOOR DE AMB1'ENAAR VAN HE'l' 
HES'fUUR OPl~ESTELDE PROCESSEN-\'ERBAAL. 
- BEGRIP. 

In za.Tw· Nln i.nlireuk op cle '!Vette·n ove1· 
rle dommen en ctcci)'nz·en, verd·ienen d.e 
regel'fnctt'ig cloo·r cle mnbtenaren 'IJ(ln het 
hest·tw.-~· OtJae·m.nnktc p·rocesscn-verbrta.l 
valle gel.oot tot dnt. ae vctlshe·id m· ·mn 
'WOrde be·wezen, WClt betreft cle pm·soon
lijk.e b·i.-nnen cle perken h·u.nne1· bevoertcl
heid door de '!;Crbrtliserende a{fenten ge
r/.ane ·vrtststelli.ngen (1). cw·et van 26 Au
gustus 1822, art. 239.) 

(BES'f'lll.'R VAN DOUANEN EN ACCI.JNZEN, 
1'. UINTIENS.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Verb1·., 17 Maart 1952 (Arr. Ve1·b,·., 1952, 
biz. 388; Bull. en P ASIC., 1952, I, 443) ; 2 Fe
bruari 19.53 (A1'1·. Ve,·b,·., 1953, biz. 377; Bu.ll. 
en PASIC'., 1953, I, 420). 

arrest, op 3 Noveml1er 1952 door bet IIof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het enig midclel : schending van 
de artikelen 4, 5, 3°. 37. 63, ·65, 66 van de 
wet van 26 Augustus 1822, 19 en 22 van de 
wet van 6 April 1843, 1 en -! van dEi wet 
van 20 December 1897, 1 en a van cle wet 
van 30 Juni 1931, gewijzigd bij de .wet 
van 30 .Juli 1934, van de besluiten van de 
Regent van 15 December 1944 en 29 Juni 

. 1946, vtm de wet nm 31 December 1925, 
van het koninklijk besluit van 3 April 
192fi over het statistiekrecht, en van ar
tikel 97 ran tle .Gronclwet, cloordat het 
bestreden arrest de heklaagcle heeft vrij
gesproken tlie wegens inlJreuk op de wet
ten over de douunen en accijnzen vervolgtl 
wenl, dan wanneer het bewijs van de 
inbreuk door het proces-verbaal werd uv
geleverd, zonder dat de valslleid van de 
in bedoeld proces-verlJaal vervatte vast
stellingen bewezen wercl : 

Overwegende dat verweerster werd ver
·volgd omdat zij, toen zij uit Duitsland 
terugkeerde, in llaar valies 75 centiliter 
wijn en 50 centiliter brandewijn met zich 
voercle, een ontkenneml antwoord heeft 
gegeven op de tot haar gericlite vraag : 
<< HelJt U uiets bij de douane aan te ge
ven ·1 », zodoende pogend tle vereiste aan
gifte · te ontgaan, hij het invoeren in 
Belgie, hetzij op het inkluringskantoor. 
hetzij op elk ander knntoor waar 
zulks behoorde te geschietlen, alsook het 
overleggen alclaar vm1 de ,-ereiste vergun
ning, het kwijten van lle rechten en de 
taxe en het vervullen van de ter zake van 
statistiek voorgeschreven formaliteiten; 

Overwegencle clat, uaar luid van het 
op 11 Augustus 1951 opgemaakte proces
verlJaal, de opstellers ervan, clouanebe
ambten, verklaren dat zij, op 12 Februari 
19±9 tot de schouwing overgaande van het 
reisgoed ener in Belgie terugkerende 
groep, in een valies 75 centiliter wijn en 
50 centiliter brandewijn hellben ontdekt 
en dat verweerster op hun vraag << Hebt 
U niets l1ij de douane aan te geven ? n 
hun << een ontkenneml antwoorcl gegeven 
had»; 

Overwegemle llat. de regehnatig opge
maakte processen-verbaal van het bestuur 
van douanen en accijnzen, uit kracht van 
artikel 239 van de wet van 26 Augustus 
1822, volle geldof tot lJewijs n.n vaisheid 
l'erdienen, wat hetreft de daarin ver
vntte persoonlijke vaststellingen lJinnen 
rle perken hunner llevoegdheid gedaan 
door de verlJaliserende agenten; 

Overwegende dat, door zijn beslissing 
enkel te steunen op de overwegingen dat 
ter zake van clouanen en accijnzen, de 
stoffelijke schencling van de wetsvoor
schriften op nauwkeurige wijze en ondulJ
lJelzinnig moet worden kenlJaar gemaakt, 
en dat nit het dossier in zijn geheel valt 
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af te leiden dat verweerster het aan de 
douanier heeft overgelaten te oordelen 
of er al dan niet een invoerrecht diende 
te worden gekweten, het bestreden arrest 
de valsheid niet bewij st van · de in het 
proces-verbaal der douane-beambten ver
vatte bovenaangehaalde vaststellingen; · 

Dat hieruit volgt clat de bestreden be
slissing, waarbij de vrijspraak door de 
eerste rechter wordt bevestigd, niet wet
telijk gerechtvaardigcl is en dat het mid
clel bijgevolg gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest, doch enkel in zover het over de 
vordering van het bestuur uitspraak heeft 
geclaan; beveelt dat onderhavig ar
rest zal worden overgescln·even in de 
registers van het Hof van beroep te 
Luik, en dat melding er van zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigcle beslissing; veroordeelt 
verweerster tot de kosten; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van be
roep te Brnssel. 

16 Februari 1953. - 2" kamer. - Voo·r
zitte·r, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·
s'laggeve1·, H. Bareel. - GeUjkl1tidende 
concl·usie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Depressenx (van de balie bij bet 
Hof van beroep te Lnik). 

2• KAMER. - 16 Fehruari 1953 

TUSSENKOMST. - STRAFGERECHT. -BE
KLAAGDE VERVOLGD WEGENS ONVRIJWILLIGE 
VERWONDINGEN. - 0PROEPING VAN ZIJN VER· 
ZEKERAAR TO'L' TUSSENKOMST EN BINDENDVER
KLARING VAN HE'r VONNIS. - 0NONTVANKE
LIJKHEID. 

De wegens onV7'ijwillige verwondingen 
ve1·volgde beklaagde tegen wien b1wger
lijke pa1·tij wera aangesteld, is niet ue-
7"echtigd om teuen cle ve1·zeke1·aar van 
het door hem op het ouenbl-ik -van het 
on{leval gestmwd voertttig een oproe
P.in{/ tot t1tssenlco-mst en bindendverlcla-
7'ing van het vonnis te 1·ichten (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ASSURANCES 
GENJl:RALES SUR LA VIE, T. INGEVELDc) 

ARREST. 

BET HOF; ~ Gelet op het bestreden 

(1) Verbr., 24 Maart en 12 Mei 1947 (A•~·. 
Ferbr., 1947, blz. 93 en 155; Bull. en PASIC., 

1947, I, 123 en 198); 29 Januari 1951 (An·. 
Ve1•br., 1951, blz. 292; Btdl. en PAsrc., 1951, 
I, 346); zie ook nota 3 onder verbr., 16 April 
1934 (ibid., 1934, I, 241, kol. 2). 

arrest, op 8 Juli 1952 door bet Hof van 
beroep te Brl).ssel gewezen; 

Overwegende dat de voorziening- enkeL 
gericht is tegen Pierre Ingeveld, beklaag
de, als dagvaardende partij tot gedwon
gen tussenkomst; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 179 en 2Q2 van het Wetboek 
van strafvordering, 8 en 12 van de wet 
van 25 J\IIaart 1876, 3 en 4 van de wet vaiL 
17 April 1878, 97 van de Gtondwet, door
dat het bestreden arrest de in correctio
nele zaken zitting hondende hoven en. 
rechtbanken bevoegd verklaart om ken
nis te nemen van de oproeping tot ge
dwongen tussenkomst en voor haar bin
dendverklaring van het vonnis welke door 
verweerder tegen aanlegster, verzeke
ringsmaatschappij, werd gericht, op gromi 
dat deze, toen het ongeval zich heeft 
voorgedaan, het door verweerder be
stuurde voertuig verzekerde, om reden_ 
dat deze vordering « geenszins een nieuwe 
vordering v66r het strafgerecht uitmaakt; 
doch feitelijk een tusserigeschil waar
van de rechter bij wie de grond der zaak 
aanhangig is, kennis vermag te nemenn, 
dan wanneer. het Wetboek van strafvor
dering geen andere vordering·en van bur-. 
gerlijke aard toelaat dan die van de 
door het misdrijf benadeelde partij, 
welke tegen de burgerlijk aansprakelijke 
partij wordt ingesteld en -de vordering 
tot schadeverg·oeding door de vari vervol
ging ontslagen beklaagde gericht tegen 
de burgerlijke partij, en dan wanneer het 
inwilligen van de eis tot bindendverkla
ring van het vonnis het erkennen van een 
belang in hoofde van verweerder onder
stelt, hetgeen het onderzoek onderstelt 
van vraagpunten welke uitslnitend tot de 
bevoegclheid van de burgerlijke gerechten 
behoren: · 

Overwegende dat verweerder, beklaag
de, de verzekeringsmaatschappij, aanleg
ster, rechtstreeks v66r cle Correctionele 
Rechtbank te Brussel -heeft geclagvaard 
om haar te horen veroordelen tot tussen
komst in het gediiig gevoerd tussen het 
openbaar ministerie en de burgerlijke 
partij, enerzijds, en verweerder ander
zijds, en om voor haar het te wijzen ion
nis bindend te h01·en verklaren- waarbij 
over de door de burgerlijke partij tegen 
de beklaagcle ingestelde eis . tot schade
vergoeding uitspraak zou worden gedaan; 

Overwegende dat het bestreden ai·rest 
voor de opgeroepene tot tussenkonist de 
beslissing bimlend heeft verklaard waar
bij over de eis tot schadevergoeding door 
de burg·erlijke partij tegen de beklaagde 
gericht uitspraak werd gedaan; , 

Overwegende dat in het Wetboek van 
strafvordering en in de wetten betreffen
de cle rechtspleging in strafzaken: cle par
tijen zijn vermeld welke bij ,de strafge
rechten een eis kunnen aanbrengen of 
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tegen welke aldaar een eis kan worden 
:aangebracht; dat de bepalingen van het 
WetllOek van burgerlijke rechtspleging 
aangaande de tussenkomst niet tot be
tloelde gerechten mogen uitgebreid wor
den; 

Overwegende clat geen wetsbepaling 
nan de strafrechten bevoegdheid verleent 
<~m. keimis te nemen van een eis tot bin
dendverklaring van een vonnis, ingest~ld 
1loor de persoon welke een ongeval heeft 
veroorzaakt tegen de verzekeraar van de 
tloor hem bij het ongeval bestuurde wa
u·en· 
_, O;•erwegende derhalve dat, door de eis 
tot gedwongen tussenkomst ingesteld door 
verweerder in te willigen, het bestreden 
arre1;1t .de in het middel aangeduide wets
lwpalingen geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
·den arrest, doch enkel voor zoveel het 
voor .de vennootschap, hier aanlegster, de 
lleslissing binclend heeft verklaard waar
lJij .over de door de burgerlijke partij te
gen cle heklaagde Ingeveld ingestelde eis 
tot scbaclevergoecling uitspraak wercl ge
llaan; beveelt clat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de regis
»ters i•ntt het Hof van beroep te Brus
Bel en dut melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt. ver
weerder tot de kosten; verwijst de aldus 
lleperkte zaak naar het Hof van beroep 
te r~uik. 

16 ·Februari 19fo3. - 2• kamer. - vo·ot·
.oittet·, H. Wouters, vooi·zitter. - Vet·
.s7.c£gJ}evel·, H. Anciaux Henry de Faveaux. 
- Geli.iklu.idende conclusie, H. ·Raoul 
Hayoit . de '.rermicourt, eerste advocaat
generaal. - Pleiters, HH. della Faille 
cl'Hnysse en Simont. 

2• KAMER. - 16 Februari 1953 

10 BOSSEN EN WOUDEN.- S'.rEDEBOUW. 
~ 0NTBOSSING ZONDER VOORAFGAANDE MACH
'rlGING. - BEBOSSING BIJ WIJZE VAN HER
STEL VAN DE DOOR HET MISDRIJF BEROK
KENDE SCHADE, DOOI~· DE MINISTER VAN 
OPENBARE WERKEN AFGEEIST. - SCHADE
LOOSSTELLING WELKE TEN LASTE VAN DE DA
UER VAN HET MISDRIJF DIENT TE WORDEN 
. UITGESPROKEN. - ZEI..FS WANNEER HI.T GEEN 
EIGENAAR VAN DE GROND IS. 

2° TUSSENKOMST. - S'l'RAFZAKEN. -
BURGERLIJKE VORDERING. - STEDEBOUW. 
- INBREUK OP DE BESLUITWET VAN 2 DE
CEMBER. 1946. - HERSTEL VAN DE DOOR HET 
liUSDRJ.JF BEROKI\:ENDE SCHADE . VERVOLGD. 
DOOR DE i\{INISTER VAN OPENB.(I.RE WERKEN. 
- DADER VAN. HET MlSDRIJF GEEN EIGENAAR 
ZJ,JNDE VAN DE GRONDEN WAAR HERSTEL DER 

SCHADE MOET WORDEN UITHEI'OERD. - GEEN 
WETTELIJKE VERPLICHTING TOT OPROEPIN!f 
YAN DE EillENAAR IN DE ZAAK. 

1" Wnnneer ·iemnnll ve·roonteeld wo1·dt 
o·m bi.i in7weuk op C£t"t-ikel 18 van de be
slu:itwet van 2 December· 1946 bett-ef
fenlle cle steclebo·uw, zondet· voot·afgnan
lle m.nchtigi.ng, tot ontbossing te zijn 
over·oeoctan op een o·rondgebiell omsclwe
ven ·in een kon'inl<Ol-ijk besltr.it waat·bij 
tot het opmnken 1mn een cumlegsplan 
·we·rcl oesloten, en wcmnee·r de .Ministet· 
va.n openbn·re wer·ken hentel van de 
cloor· het m-isdri:if ber·okkencle schade 
hetz·ij lle 1Jebossin[J heett oevot·clm·d, 
·moet cUt herstel ten lnste vnn de clcHle·r 
'l'Cm het m:iscl·l"ijf woHlen •ttitgespt·olcen, 
zelfs wnnnee·r hij oeen e·igenaat· det· te 
1Jebossen g·rorulen is (1) (2). (Besluitwet 
van 2 December 1946, art. 27.) 

2° Wnnneet· de lli'in-istet· vcm openbar·e 
wet·h;e·n voot· het strnfrlet·echt het·stel 
·ver·volgt vnn cle schcule bet·oklcend doot· 
een ·inbt·eu.k op nt·tikel18. vnn de beslttit
·wet vcm 2 Decembe·r 1946 bett·ettende· 
i/.e sterlebom.v geplee{fll doot· een be-
7,,1-aa.olle clie oeen eigena.at· is van de 
!/I"Onden waamp cUt he·rstel. moet wor
den u.it{levoenl, -is h·ij n·iet ·wetteUjk 
·verpUcht cle eioencuw clezet· f/1"0nden in 
de za,a.k op te roepen (3), 

(BELGISCHE S'l'AA'l', T. DE BROUWER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 October 1952 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig- middel : schending van 
de artikelen 1, 18 en 27 van de beslui t
wet van 2 December 19-!6 betreffende de 
stedebtmw, 44 en 45 van het Strafwet
boek, 3 en 4 van de wet van 17 April 1878 
bevattende de voorafgaande titel van het 
vVetboek van rechtspleging in strafzaken, 
161 van het Wetboek van .strafvordering, 

(1) Over de wettigheid van vermelde besluit
wet; wat betreft het verbod van ontbossiug, 
zie Raad van State, 31 J uli 1951 (PAsrc., 1952, 
IV, 98). 

(2) Zie verbr., 28 April 1930 (Bu.ll. en PASIC., 
1930, I, 191); 19 Juni 1933 (ibid., 1933, I, 270); 
22 Juni 1937 (A,.,·. Ve,·b,·., 1937, blz. 67; Bu.ll . 
en PAsrc., 1937, I, 198). 

(3) Ret lijkt, daarentegen dat de eigenaar 
in de zaak had kuunen worden betrokken of 
vrijwillig in het geding had kunnen tussenko
men, vermits het ten laste van de beklaagde · 
gehoden herstel tevens een jegens de· eigeuaar 
genomen maatregel is (zie verbr., 24 Maart, 
12 Mei en 13· October 1947 (An·. Ve•·br., 1947, 
blz. 93, 155 en 317; Rnll. en PASIC., 1947, I, 
123, 198 en 409) . 



3, 6, 544, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest de burgerlijke vor
dering niet gegrond-heeft verklaard welke 
door aanlegger ingestelcl werd om her
stel te bekomen yan de overtrecling voor
zien bij de artikelen 18 en 27 van de be
sluitwet van 2 December 1946 betreffende 
de steclebouw, waaraan verweerclers 
schulclig werclen be von den, en aanlegger
tot de kosten dezer vorclering heeft ver
oordeel!l, om de reclen clat de gronclen, 
waarvan het wecler bebossen ten laste en 
ten koste van verweerclers als herstel 

-geeist wercl, niet hun eigenclom zouclen zijn 
en clat alclus noch zi.i, noch de burger
lijke partij gerechtigd zouden zijn ge
weest om op de voormelde op ongeoorc 
loofcle wijze ontboste gronclen, de geeiste 
beplantings- en onclerhouclswerken uit te 

· voeren tegen de wil van de eigenaar 
die niet in de zaak geroepen was, clan 
wanneer, vermits cle overtreding vast
staande was en het herstel er van geeist, 
de rechter clit herstel diende toe te staan 
binnen de perken waarin het geeist werd 
en beklaagclen diende te veroordelen tot 
de kosten van de eis hoewel de over
treders niet cle eigenaa~·s waren van de 
gronden waarop de begane inbreuk diencle 
te worden herstelcl : 

Overwegencle dat verweerclers op vor
clering' van het : openbaar ministerie zijn 
veroordeeld geweest om, met overtre
cling van artikel 18 van de besluitwet van 
2 December 1946 betreffende de stecle
bouw zonder voorafgaande machtiging 
ontbo'st te hebben op een gronclgebiecl om
schreven in een koninklijk besluit waar
bij tot het opmaken van een plan van 
aanleg van gemeenten besloten worclt; 

Overwegende clat aanlegger bij toepas
sing van alinea 3 van artikel 27 van voor
melde besluitwet het herstel van de over
trecling gevordercl heeft, dit wil zeggen 
het weder bebossen van de op ongeoor
loofde wijze ontboste gronden; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
cleze eis ongegrond verklaart om de reden 
dat de gronclen waarop de beplanting 
cliencle te geschieclen het eigendom cler be
klaagcle niet zijn clat de eigenaar van die 
gronclen niet in de zaak is opgeroepen ge
weest en clat, wijl generlei beplanting 
tegen cliens wil kan geschieden, de straf
maatregel niet toepasselijk en gevolglijk 
niet gegroncl blijkt; 

Overwegende clat naar luid van m·ti: 
kel 27 van de besluitwet van 2 December 
1946, de rechter, behouclens de straf, het 
herstel client te bevelen van de met in
brenk op de bepalingen van de artike
leil 17 en 18 gepleegde overtreding, indien 
clit herstel door de Minister van openbare 
werken of door zijn afgevaarcligde ge
vraagcl worclt en wei in de mate waarin 
eli t gevra:,~.gcl is ; cla t in _geval van niet-

uitvoering van het vonnis, het bestuur 
claarin op kosten van de belailghe!Jbende 
zal voorzien · -

Overwegende enerzijds,' clat nit"d.eze be
paling blijkt clat h~t herstel client te wor~ 
den· verricht door hem clieae overtreding· 
heeft begaan of op zi.il). ~osten, en gevolg< 
lijk; te zijnen Iaste 1.1itgesproken wordt; 

Overwegencle, anclerzijcls, llat noch be~ 
cloelde besiuitwet, noch enige andere.wets-
bepaling cleze veroordeling afhankelijk 
stelt van de voorwaarde dat de eigenaar
vooraf in de· zaak worcle opgeroepen in~· 
geval de veroordeelde niet (le eigenaat- is• 
van cle gronclen waarop-het herstel dient 
te geschieclen; · - - -

Waaruit volgt clat, door uitspraak. te 
cloen zoals het heeft geclaa:il, ·het bestre~ 
den arrest de in het mid del aangeduide · 
wetsbepalingen geschonden heeft; 

Om die reclenen, ver breekt het bestre-
clen arrest, voor zoveel het over aanleg" 
gers vorclering uitspraak heeft gedaan; 
beveelt clat onclerhavig arrest zal worden 
oyergeschreven in cle registers van het 
Hof van beroep te Brussel en dat melding 
er van zal gemaakt worden op de k~t 
van de gecleeltelijk vernietigde beslissing; 
verwijst de aldus beperkte zaak .naar het 
Hof van beroep te Luik: 

16 Februari 1953. ~ 2• kamer. -,- Voor~ 
zitte1·, H. Wouters, voorzitter. -'--- Ver-
s1aggeve!·, H. Giroul. -~- Gel·ijldu.idende' 
oonol·usie, H. Raoul Hayoit ', de_ Ter:inic 
court, eerste advocaat:generaaL•·:__ Plei-
te·r, H. Delacroix. · · 

2°,KAMER.- 16 Fehruari 1953 

VOORZIENING TOT VERBREKING. -
TERUIJN. - STRAFZAKEN. ___:-ARREST VAN 
DE KAMER VAN INllESCHULDIGINGSTELLING. -
UITSPRAAK DOENDE OVER DE AAN~NGIGMA
KING BIJ DE RAADKAMER EN OVER DE ONTyAN
KELIJKHEID VAN DE PUBLIEKE VORDERIIiG. 
- V:OORZIENING INGESTELD ,,66R HET EIND~ 
ARREST. - 0NONTVANKELIJKHEID._ 

Is onontv(utkelijk .de ;voo·rziening voor 
· het einda1·1·est ingesteld tegef!, hfJt '(J.r-' 
1·est van de kame~· van inbesoh1t-ldiginn
stelling, dat, om het e:veit ivellc"e deiie
bnt.ilcte . bewoordingen weze·r~,,· zion _ er 
toe bepe1'7ct uitspraak te doim over .ene 
betwistino betretfende de aanll:angigma
l.,ing bij cle 1"aadlcame!· en ove1· de ant- · 
vanh:el-ijlr,heid van d-e pitblfelce vorde
·rin.rJ (1). (Wetboek van strafvordering, 
art. 416.) 

. (1) Verbr., 18 ·necember 1950 ·en "5 Maart , 
1951 (A.1T. T' e1·br., 1951, biz. 211 en 379; Bu.ll. · 
en PAsrc., 1951,- I, 257 en 450). 
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(].L\THESE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 December .1952 door de ka
mer van inbeschuldigingstelling van het 
Hof van beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat uit het bestreden ar
rest blijkt dat aanlegger v66r de kamer 
van inbeschuldigingstelling enkel heeft 
staande gehouden dat de raadkamer hem 
niet meer naar de correctionele rechtbank 
vermocht te verwijzen omdat zij door 
een v.roegere beschikking van verwijzing 
haaJ: rechtsmacht met betrekking tot de 
ten aanzien van aanlegger gevoei'de 
rechtspleging had uitgeput; 

Overwegende dat het arrest, door deze 
stelling af te wijzen, welke ook de be
woordingen wezen mogen waarin zulks 
is geschied, niet over een betwisting om
trent de bevoegdheid der raadkamer uit
spraak heeft · gedaan, doch over dezes 
kennisneming en over de ontvankelijkheid 
der publieke vordering; 

Dat dienvolgens de v66r het eindarrest 
ingestelde vordering niet ontvankelijk is 
(Wetboek van strafvordering, art. 416); 

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

16 Februari 1953. - 2• kamer. - Voo·r
zitter en ve1·slaggever, H. Wouters, voor
zitter. - Gelijkhticlende conclusie, H. Ra
oul Hayoit de Termicourt, eerste advo
caat-generaal. 

2• KAMER. - 16 Fehruari 1953 

. VOORZIENING TOT VERBREKING. -
VoR:!.f. - VOORZIENING TEGEN ENE BESLIS
SING VAN DE HOGE MILITIEilAAD.· - NIET 
VOOR ECHT VERKLAARDE HANDTEKENING VAN 
DE DIENSTPLICHTIGE. - 0NONTVANKELIJKE 

VOORZIENING. 

De voorzien·ing van een dienstplichtige te
gen ene beslissing van de hoge militie
raad is niet ontvankelijk wanneer de 
handtekening van de ltunlegger niet 
voo·r echt werd vel"lclant·d dom· een lid 
van het college van btwgemeester en 
schepenen zijner gemeenten (1). (Wet 
van 15 Juni 1951, art. 52, pai·agraaf 1.) 

(DISBECHL.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 18 December 1952. door de 
hoge miii.tieraad gewezen; 

(1) Verbr., 21 Januari 1952 (Bt•ll. en PASIC., 

1952, I, 283). 

VERBR., 1953. - 27 

Overwegende dat de voorziening welke 
geen voor-echt-verklaring inhoudt van de 
handtekeniug van de dienstplichtige door 
een lid van het schepencollege van zijn 
woonplaats, uiet ontvankelijk is· 

Om die redeneu, verwerpt de {•oorzie
ning. 

16 Februari 1953. - 2• kamer. - Voot·
zitte1.", H. Wouters, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. Anciaux Henry de Faveaux. 
- Gelijklu.idende concilusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. 

2• KAMER. - 16 Fehruari 1953 

1° VOORZIENING TOT VERBREKING. 
'-- VoRM. - MILITIE. - AANDUIDING VAN 
WETSBEPALINGEN ZONDER :!.flDDEL. - lVIIDDEI, 
AFGELEID UIT DE SCHEIDING VAN INGETROK· 
KENE WETSBEPALINGEN. - 0NONTVANKELIJK· 
REID. 

2° VOORZIENING TOT VERBREKING. 
- PERSONEN GERECHTIGD OM VOORZIENING 
IN TE STELLEN. - BESLISSING VAN DE HER· 
KEURINGSRAAD. - DE DIENSTPLICHTIGE EN 
DE MINISTER VAN BINNENLAI\'DSE ZAKEN ZIJN 
ALLEEN GERECHTIGD OM VOORZIENING IN TE 
STELLEN. 

1° Is onontvankelijk de voorzieninrt in mi
litiezalcen, die, hoewel z·ij de schending 
Vltn vige1·ende wetsbepalingen ·im·oept, 
geen enkel uU deze schending afgeleilL 
midclel nitb1·engt of een miclllel gmndt 
op cle schenlling van in,qet·roklcene wets
bepalingen (2) (3). (Wet van 15 .Juni 
1951, art. 52, paragrafen 1 en 4.) 

2• Ten vom·dele alleen van de dienstplich
t-ige en van de Ministe1· van binnenland
se zaken lctmnen de doo1· de het"1CI:l1t
r·ingsmad gewezen beslissingen aanlei
ding geven tot voo1·ziening in vel"b1·e-
1cing; de vader van de cUenstplichtige is 
·niet ge1·echti.gd om ene voo1·z·iening in 
te stellen (4). (Wet van 15 Juni 1951, 
art. 51.) 

(LANTONNOIS VAN RODE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestredeu 
beslissing, op 1 October 1952 door de her
keuringsraad van de provincie Brabant 
gewezeu;· 

(2) Verbr., 2 September 1952 (A1"1·. T'e1'b1·., 
1952, blz. 683; Bull. en P.1.src., 1952, I, 772). 

(3) Verbr., 5 Januari 1953 (A1·1·. Yerb?-., 
1953, blz. 274; Bull. en P .!.SIC., 1953, I, 307). 

(4) Verbr., 15 October 1951 en 23 Juni 1952 
(Ar1·. Jie?·b1·., 1952, blz. 65 en 600; Bull. en 
PASIC., 1952, I, .70 en 684). 
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I. Ten aauzien van cle voorziening ·:van 
Christian Lantonnois van Rode : 

Overwegende dat de voorziening de 
!:lChencling inroept van de artikelen 51 en 
52 van de wet van 15 Juni 1951, betref
fende de vereisten waaraan de voorzie
ning moet voldoen om ontvankelijk te 
zijn, doch -geen uiteenzetting inhoudt van 
middelen welke van de schending van 
voormelde wetsbepalingen zouden doen 
blijken; · 

Overwegende clat cle voorziening boven
clien de schending aanvoert van de arti
kelen 357Jis, littera E, 36, a, 40, 42, a, 44 
en 47 van het koninklijk besluit van 
15 Februari 1937; 

Overwegencle dat deze onderscheiden 
bepalingen van het koninklijk beslnit v•an 
15 Februari 1937 opgeheven zijn geweest 
bij artikel 107 van de op 1 Januari 1952 
in werking getreden wet van 15 Juni 1951 
(koninklijk besluit van 30 October 1951, 
art. 27); 

Overwegende clat de op de schending 
van deze bepalingen gesteunde voorzie
ning mitsclien niet . ontvankelijk is; 

II. Ten aanzien van de voorziening van 
Guy Lantonnois van Rode, vader van de 
tlienstplichtige : 

Overwegende do.t aanlegger zich niet 
vermag te voorzien, vermits de wet de 
voorziening enkel voor de dienstplichtige 
0n de Minister van binnenlandse zaken 
openstelt (wet van 15 Juni 1951, art. 51); 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen. 

· 16 Februari 1953. - 2" kamer. - Voo1"
zitte?·, H. Wouters, voorzitter. - Ve·r
slaggeve?" H. Demoulin.- Gelijlclttidende 
oonolu.sie; H. Raoul Hayoit de Termi
collrt, ·eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 17 Fehruari 1953 

INKOMSTENBEL.A.STINGEN. - BEROEP 
VOOR RET HOF YAN BEROEP TEGEN DE BESLIS
SING VAN DE DIREC'rEUR. - ARREST WAAR
BIJ EEN PRINCIPE KENBAAR WORDT GEMAAKT 
DAT AAN DE ADMINISTRATIE TOELATEN· ZAL TEN
UITVOERLEGGINGSMAATREGELEN TE TREFFEN, EN 
WAARBIJ DE REKENKUNDIGE BEPALING VAN DE 
ONTHEFFINGEN WAARTOE DE TOEPASSING VAN 
DE KENBAARGEMAAKTE REGEL AANLEIDING ZAL 
GEVEN, AAN DE ADMINISTRATIE WORDT OVER
UELATEN. - WETTIGHEID. 

Het hof van beroep ttitsp1·aak doende in 
zaken van direote belastingen op het 
beroep van de belastingplichtige mag, 
na een principe te hebben kenbaar ge
maakt ·aat aan de administratie toela-

ten zal de e·r · tt-it ·voo·rtv/.oeiende temtit
voe?·leggingsmaatregelen te treffen, aan 
de administTatie de rekenkttndige bepa.
ling ove·rlaten van het bed1·ag der ont
Aeffingen waa1·toe de toepassing van de 
lcenbaar gemaakte 1·egel. aanleiding ge-
ven zal (1). · 

{VENNOOTSCHAP BIJ WIJZE VAN ENKELE GELD
SCHIETING « FONDERIE DE FER ET CUIVRE 
NEGLJi:R. ET cie )), T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 Maart 1951 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 en 107 van de Grondwet, 
61, paragraaf 3, 66 en 67 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij besluit van de Regent 
van 15 Januari 1948; 6 en 7 v:an de wet 
van 6 September 1895 betreffende de fis
cale aanslagen inzake van directe belas
tingen, 1, 13 en 14, inzonderheid 14, para
grafen 1 en 2, van de wet van 15 October 
1945 tot invoering van een speciale belas
ting op de winsten voortvloeiend uit leve
ringen en prestaties aan de vijand, 7 van 
de wet van 30 l\IIei 1949 betreffende de spe
ciale en de. extrabelasting, 1 en 2 van de 
wet van 30 l\IIei 1949 ter zake van di_recte 
belastingen, 4, 5, :1317, 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 141 en 470 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
pleging, schending en miskenning van het 
geloof dat aan de door partijen v66r het 
hof genomen conclusies dient gehecht, 
doordat, op de door aanlegster genomen 
subsidiaire conclusies welke · ertoe strek
ten, door aftrekkingen wegens dubbele 
belasting in de speciale belasting en 
meteen in de gewone belastingen op 
dezelfde, volgens de in bewuste conclu
sies nauwkeurig omschreven methodes, 
het bedrag der litigieuze aanslagen te 
doen verlagen, het bestreden arrest, zon
deJ: derzelver . gegrondheid te onderzoe
ken, de door aanlegster voorgebrachte 
eisen verwerpt, om de reclen dat deze 
eisen geen betrekking zouden hebben 
op enig bepaald voorwerp, mitsdien zij 
niet met redenen zouden zijn omkleecl 
en er eindelijk zouclen toe strekken, 
tegen artikel 5 van het Burgerlijk 
Wetboek in, het hof over een aanslag
stelsel· uitspraak te horen doen bij alge
mene beschikking, 1° dan wanneer de 
hoofdconclusies. en de aanvullende con' 
clusies van aanlegster ten nauwkeurigste 

(1) Verbr., 25 Januari 1940 (Bull. en 
PAsrc., 1949, I, 80, en nota 1); 23 Januari 
1951 (A•·r. Ve1·b1·., 1951, biz. 276; Bull. en 
PASIC., 1951, I, 330). 
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de aard en de omvang· .vei:melden van de 
belastingen waaruit dubbele belasting met 
de speciale belasting voortsproot, alsmede 
de aftrekkirigsq:~ethodes waarvan aanleg
ster het toepassen in de zaak verzocht, 
en dan wanneer het aim het in belasting
zaken zitting houdende gerecht behoort 
de principes kenbaar te maken welke de 
administratie in staat stellen, door de re
kenkundige bepaling van het bedrag der 
ontlastingen, de maatregelen te treffen tot 
tenuitvoerlegging van de beslissing van 
het hof van beroep, 2° en dan wanneer de 
conclusies van aanlegster in genen dele 
een verzoek tot het hof behelsden om bij 
algemene beschikking uitspraak te doen, 
uoch er daarentegen toe strekten tot her
ziening van de litigieuze aanslagen in de 
speciale belasting door aftrekking van 
al de gewone belastingen gekweten 
of ten laste van de aanleggende ven
nootschap of van haar vennoten ten ko
hiere gebracht die de aanslagen te boven 
gaan welke wettelijk kunnen worden 
gevestigd op het bedrag der niet onder de 
speciale belasting vallende inkomsten, be
lasting waardoor aanlegster wordt ge
troffen~ zodat het hof op hetwelk de wet
telijke en van openbare orde zijnde ver
plichting rustte om de aanslag te her
zien waartegen de belastingplichtige door 
zijn eis opkwam, niet heeft kunnen uit
spraak doen zoals het heeft gedaan zon
der zijn opdracht te miskennen en de 
conclusies te schenden die het gerechte
lijk contract omschrijven : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vastsfelt dat aanlegster in de speciale 
belasting is aangeslagen geweest op de 
winsten voortvloeiend uit leveringen en 
prestaties aan de vijand op grondslag 
van een belastbare winst van 897.552 fr. 
en dat de administratie, ten einde een 
dubbele aanslag te vermijden, een eer
ste aftrek van 220.173 fr. heeft gedaan, 
terwijl naderhand bij beslissing van de 
ditecteur der belastingen een tweede af
trek van 164.925 frank werd toegestaan; 

Overwegende dat aanlegster in haar 
v66r het hof van beroep genomen conclu
sies staande hield dat de aldus gedane af
trekkingen van de gewone belastingen on
voldoende waren en dat er grond aanwe
zig was om te zeggen cc dat op de speciale 
belasting dienden te worden in inindering 
gebracht de integrale bedragen der cedu
laire belastingen, der crisisbelasting, der 
aanvullende personele belasting en der 
bijzondere belasting ingevoerd bij de wet 
van 1940, welke belastingen de inkomsten 
hebben getroffen die aldus aan de liti
gie'Uze aanslagen zouden onderworpen 
blijven ll; 

Overwegende dat aanlegster in aanvul
lende conclusies dezelfde stelling hernieu
wend ten aanzien van de ongenoegzaam
heid der gedane aftrekkingen en van de 

verplichting om al de ge"'one belastingen 
af te trekken welke zo ten laste van de 
vennootschap als van haar al dan niet 
werkende vennoten g!)kweten of ten ko
hiere gebracht zijn geweest, het hof van 
beroep verzocht te zeggen - dat bij het 
toepassen van de besluiten van de Regent 
van 21 Juni 1946 en van 12 December 1949 
generlei onderscheid behoeft te worden 
gemaakt naar gelang het bij de bron af
gehouden belastingen geldt of de bedrijfs
belasting, de mobilH!nbelasting, de natio
nale crisisbelasting en de aanvullende 
personele belasting, betaald door de ven
noten persoonlijk - dat niets het onder
scheid rechtvaardigt hetwelk de adminis
tratie heeft gemaakt tussen de tot op 
7 November 1945 gekweten belastingen en 
die welke alstoen niet waren gekweten; 
- dat na de aanneming door het parle
ment van de wet van 15 October 1945 de 
gewone belastingen niet wettelijk mogen 
worden gevestigd op het deel der inkom
sten hetwelk tot zetting dient voor de spe
ciale belasting; - dat de wetgever, door 
op de winsten voortvloeiend uit leverin
gen aan de vijand een belasting van 
100 t. h. te doen wegen, niet bedoeld heeft 
een bijkomende sanctie in te voeren; -
dat de besluiten van de Regent van 
21 Juni 1946 en 12 December 1949 onwet
telijk zijn; - dat van de speciale belas
ting dienden te worden afgetrokken al de 
gewone belastingen welke de· aanslagen 
te boven gaan die, volgens de regelen en 
percentages der samengeschakelde wet
ten, op het bedrag van de door de spe
ciale belasting niet getroffen inkomsten 
van elk dienstjaar dienen te worden ge
vestigd; 

Overwegende dat, zoals hierboven is uit
eengezet, nit het bestreden arrest blijkt 
dat belangrijke aftrekkingen van ge
wone belastingen door de administratie 
en door de directoriale beslissing zijn 
toegestaan geweest op het bedrRg van de 
sommen verschuldigd .door aanlegster als 
speciale belasting op de winsten voort
vloeiend uit leveringen en prestaties aan 
de vijand; 

Dat anderzijds de door aanlegster v66r 
· het hof van beroep genomen conclusies 
geen verduidelijking inhouden aangaande 
het bedrag van de belastingen waaruit 
een dubbele belasting met de litigieuze 
aanslag zou voortsp'ruiten, of aangaande 
de ongenoegzaamheid der reeds toege
stane aftrekkingen; 

Overwegende dat, al mag het hof van 
beroep, ter zake van directe belastingen, 
over de eis van een schatplichtige uit
spraak doende, na het principe kenbaar 
te hebben gemaakt dat de administratie 
in staat stelt om de tenuitvoerleggings
maatregelen te treffen, het aan dezelve 
overlaten zelf rekenkundig het bedrag te 
bepalen der ontheffingen welke het toe-
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ten gevolge moet hebben, dan nog dient 
er vast te staan dat het principe op de 
litigienze zaak toepasselijk is of dat. het 
niet reeds op llerzelver feiten is toegepast 
geweest, hetgeen noch nit het bestreden 
arrest blijkt, noch uit de stukken waar
op het hof acht vermag te slaan; 

Overwegencle dienvolgens dat, door op 
de conclusies der aanleggende vennoot
schap ten antwoord te geven dat deze, ter 
staving van haar subsidiaire eisen, het 
bedrag van de belastingbedragen niet be
paalt welke een dubbele belasting met de 
litigieuze aanslag zouden uitmaken, en 
door vermelcle eisen te verwerpen om de 
reden dat zij op geen enig bepanld voor
werp betrekking hebben, het bestreden 
arrest geen der in het midllel aangeduicle 
wetsbepalingen I1eeft geschonden; 

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

17 Februari 1953. - 2° kamer. - Vo0'1'
zitte1· en verslaggeve1·, H. Giruul, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
lwidende oonolus·ie, H. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. C. de J\lley (van de Balie bij het Hof 
van beroep te Brussel) en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 17 Februari 1953 

1.0 GEMEENTET.AXES. - VOORWAARDEN 
EN BEPERKINGEN VAN DE TOEPASSING VAN DE 
REGEL «NON BIS IN IDEM)). 

2° GE:M:EENTET.AXES. - BEZITTER VAN 
EEN HOND '!'EVENS VOOR EENZELFDE HOND BE
LAST WEGENS GEMEENTELI.JKE OPCENTIEMEN 
OP DE PROVINCIALE '!'AXE OP DE HONDEN EN 
IN DE GEMEEN'l'ETAXE OP DE REN- EN LUXE-

. HONDEN. - 0NWE'J"l'IGHEID VAN DE SAMEN
LOOP DEZER '!'AXES. 

l o Een zelfde voorwerp rnag niet twee
maal in eenzelfcle belnst-ing over een
zelfde dienstjnnr ten bette vnn eenzelfde 
gerneente en ten lnste ·vctn eenzelfcle 
belnstingpliohtige belnst wm·den (1.). 

2° De bezitter vnn een hand lean n·iet, een 

(1) Over de beperkingen aan de regel Non 
bis in idem. in zake van directe belastingen 
zie conclusies van het openbaar ministerie, 
verbr., 13 December 1915 (Bull. en PASIC., 

1915-1916, I, 212, inzonderheid blz. 215); verbr., 
4 Februari 1931 (ib·id., 1931, I, 55); 8 Februari 
1938 (ibid., 1938 I, 38); zie ook 20 November 
1951 (Ar1·. Ve1·br., 1952, blz. 131; Bull. en 
PASIC., 1952, I, 145) ; M. FEYE, T·raite de d1·oit 
fiscal, bd. II, n' 356; Y DELACROIX, Les tames 
communales, n" 105, 106 en 107. 

eerste mnnl we,r;ens het bezit van een 
hand zonde·r ondersolwid vnn 1·as belnst 
worden wegens gemeentelijke opoentie
men op cle pm·vino·inle tnwe weUce op 
nlgemene w·ijze doo1· cle p1·ovinoie Bra.
bnnt op cle honden wo1·clt ,r;esteld, en 
een tweede rnnnl, ·wegens het bezit van 
clezelfcle hand in de bijzondere uemeen
telijke tnwe op cle luwehonden, ten aan
zien vnn zelcere rnskmimer·ken wellce de 
hand vertoont. (Gemeentelijk regle
ment der gemeente Schaarbeek van 
28 October 1.949 tot invoering van opcen
tiemen bij de provinciale tnxe op de 
honden, art. l en 2; gemeentelijk re
glement der gemeente Schaarbeek van 
20 .April 1950 tot invoering ener taxe 
op de ren- en luxehonden, art. l, 2, 3, 5, 
1.0 en 11.) 

(GEMEENTE SCIIAARBEEK, '1'. DIRIX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
besluit, op 29 Mei 1951 door de besten
dige deputatie van de provinciale raad 
van Brabant gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 1.1.0 van de Grondwet, 75 en 
76 van de gemeentewet, 1, 2, 3, 5, 10, 11 
van het besluit van de gemeenteraad van 
Schaarbeek van 20 April 1.950, tot invoe
ring van een taxe op ren- en luxehonden, 
goedgekeurd door de Gouverneur van Bra
bant op 1.2 Juli 1950, en l en 2 van het 
besluit van de gemeenteraad van Schaar
beek van 28 October 1.949, tot invoering 
van opcentimes bij de provinciale taxe op 
de honden, goedgekeurd door de Gouver
neur· van Brabant op 22 December 1949, 
doordat bij het besluit van de bestendige 
deputatie van Brabant van 29 Mei 1951 
ten onrechte is beslist geweest dat de pro
vinciale taxe op de honden, en de taxe 
ingevoercl door de gemeente Schaarbeek 
onder vorm van opcentimes bij de provin
ciale taxe op de honden, en de gemeente
taxe op ren- en luxehonden niet gezamen
lijk van eiser mochten worden gevor
derd, om de onjuiste reden clat beide aan
slagen hetzelfde voorwerp zouden hebben 
en dat het principe Non bis in idem gans 
de belastingmaterie zou beheersen, dan 
wanneer dit << principe )), waarvan het 
eerbiedigen wenselijk is, in geen enkele 
wet opgenomen wordt, en in elk geval 
beide bovenbedoelde belastingen niet het
zelfde voorwerp hebben, llaar de eerste 
alle honclen zonller onderscheid treft en 
de tweede een belasting uitmaakt in ver
band met kentrekken welke niet alle hon
den vertonen, zodat laatstbedoelde taxe 
niet toepasselijk is op de hond welke 
reeds door -eerstbedoelde is getroffen, doch 
op zekere kentrekken welke alleen be
paalde honden vertonen : 
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Overwegende dat uit de bestreden be
slissing blijkt dat allebei de belastingen 
waarover het geschil loopt de houders 
van honden treffen, met dit verschil ai
leen dat de eerste de houders van om het 
even welke honden treft, terwijl de twee
de enkel ten laste van houders van luxe
honden geheven wordt; 

Dat aldus hetzelfde voorwerp tweemaal 
ten bate van dezelfde gemeente, in hoof
de van dezelfde schatplichtige belast 
wordt door voormelde belastingen, alle
beide geheven op de honden; 

Overwegende dat nit deze overwegin
gen blijkt dat de opcentimes bij de pro
vinciale taxe op de honden zonder onder
scheid naar gelang van het ras, en de 
l)ijzondere gemeentetaxe op de luxehon
den, welke door de gemeente Schaarbeek 
voor het dienstjaar 1950 ten laste van 
verweercler werd geheven, dezelfde belas
tingen uitmaken welke op dezelfde belast
lmre materie vallen en ten laste van de
zelfcle belastingplichtige worden geves
tigd; 

Dat aldus verweerder een eerste maal 
.als bezitter van een hond, zonder onder
scheid volgens het ras, en een tweede 
maar als bezitter van dezelfde honcl, uit 
aanmerking van bepaalde door het dier 
1•ertoonde raskentrekken getroffen wordt; 

Dat de bestendige deputatie van Bra
·bant, door uitspraak te doen zoals zij 
gedaan heeft, geen der in het middel aan
geduide wetsbepalingen heeft geschon
den· 
0~ die reclenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

17 Februari 195S. - 2° kamer. - Voo!·
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Versla(J[/eve1·, H. Demou
lin. - Gelijklttidende concl·usie, H. Gans
hof van der Meersch, advocaat-generaal. 
- Pleite1', H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 17 Februari 1953 

·1o INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEDRIJFSBELASTING. - WINSTEN YOOR'J'KO
MENDE VAN DE PERSOONLI.TKE ARBEID VAN 
WERKENDE VENNOTEN IN BURGERLIJKE OF 
HANDELSVENNOO'l'SCHAPPEN · WELKE EEN ON
DERSCHEJDEN RECHTSPERSOONLJ.JKHEID VAN 
DIE DER VENNO'l'EN BEZIT'l'EN. - vVINSTEN BE
LASTBAAR IN DE BEDRIJFSBELAS'l'ING. 

·2o INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEDRIJFSBELAS'l'ING. - BEZOLDIGING WELKE 
DE ONDERNEMER ZICH WEGENS PERSOONLI.TKE 
ARBEID 'I'OEi~IGENT.- BELASTBARE _WINS'l' . 

. 3° INKOMSTEN,BELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - VERHOGING VAN EEN 
DECIEM VOORZIEN Bl.T AR'l'IKEL S5, PARA-

GRAAF 7, DER SAMEt'/GEORDENDE WE'J'TEN. -
VERHOGING TOEPASSELIJK OP DE BEZOLDI
GING WEGENS PERSOONLIJKE ARBEID VAN DE 
WERKENDE VENN001' IN EEN BURGERLIJKE 
OF HANDELSI'gNNOOTSCHAP WELKE EEN ON
DERSCHEIDEN RECH'l'SPEHSOONLIJKHETD YAN 
DIE DEB VENNOTEN BEZl'l'. 

1° De bedTijfsbelasting treft de winsten 
van orn het even ·welke _ nijl•e·theids-, 
handels-, of lanrlbouwbedrijven, met 
·inber;rip ·van de rvinsten weuens. de per
soonlijl,,e nr·1Je·id der· we·rlcende deelge
noten in de b·wrue·rlijJce of hnndelsven
nootschnppen wellce een r·echtsper·soon
l-ijlGheid ondersche·iden van die der· deel
aenoten bezitten (1). (Samengeordende 
wetten betreffentle de inkomstenbelas
tingen, art. 25, varagraaf 1.) 

2° De bezoldig-i-ng flie de onde-rnemer· zich 
weaens zi:in pe-rsoonlij lee nrbeid toe
eiaent Wordt voo·r de toepnssing der be
dri:ifsbelastina a.l-s winst beschonwd (2). 
(Samengeordende wetten betreffentle de 
inkomstenbelastingen, art. 27, para
graaf 1, 1°.) 

so De bezolrlia·inaen wer;ens pe·rsoonlijlce 
nr·ue·id vnn een we-rkende ·vennoot in 
ene vennootschap wellce een r·echtsper·
soonli:ilcheid onclerscheiden van die der 
vennoten bezit zijn ondenvor·pen aan 
de ver·hoging met een deciem voor·zien 
bij pnr·agraaf 7 van nrtikel 35 cle1' sn
menaeor·dende ·wetten vnn 31 Ju.li 1943, 
-wat betreft de be£lr-·ijfsbelastina over·
eenkomst·ia pnrngr-afen 5 en 6 van dit 
nrt·ilvel 85 aeheven op de bezoldiaingen, 
om het even wa.nneer het een bur·ger·
lijlce vennootschnp of een handelsven
nootschap gelrU (S). (Wetten betreffende 
de inkomstenbelastingeu samengeordeml 
op S1 Juli 194S, art. 25, paragraaf 1, 1 o, 

en S5, paragrafen 5, 6 en 7.) 

(HOROWITZ, 'I'. BELGISCHE S'l'AA'l'.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 25 Juni 1951 door het Hof van 
heroep te Brussel gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
25, paragraaf 1, 1o, 2° en so, 27, para
graaf 1, S5, paragraaf 7, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij koninklijk besluit van 
12 September 19S6, en vervolgens van 
S1 Juli 194S, doordat het bestreden arrest 
beslist dat de aan aanlegger door de bur
gerlijke personenvennootschap met be-

(1) (2) (3) Zie nota onder dit arrest (Bull. 
en PAsrc., 1953, I, 469). 
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perkte aansprakelijkheid <<E. Horowitz » 
toegekende bezoldigingen onder artikel 25, 
paragraaf 1, 1 o, van voormelde samenge
schakelde wetten vallen, en znlks om 
de enige reden dat zij de opbrengst 
zijn van zijn persoonlijke arbeid in 
een bnrgerlijke of handelsvennootschap 
welke rechtspersoonlijkheid oezit, zon
der dat er behoeft te worden nage
gaan of deze vennootschap een burger
lijke dan wel een .4andelsvennootschap 
is, dan wanneer voormeld artikel 25, pa
ragraaf 1, 1 o, uitsluitend ,J;letrek~ing 
heeft op de winsten van lllJVerheids-, 
handels- of landbouwbedrijven, in welke 
winsten naar deze wetsbepaling luidt, de 
wins ten' (en niet de bezoldigingen) we
gens de persoonlijke arbeid der deelge
noten begrepen zijn, de wetgever er al
dus zorg voor gedragen hebbend ten aan
zien van de met rechtspersoonlijkheid 
beklede vennootschappen iedere vergelij
kende waardering of onderscheid in de 
door hen verwezenlijkte baten, onder 
meer volgens de herkomst dezer baten, 
nit te schakelen : 

Overwegende dat nit het bestreden ar
rest blijkt dat gedurende het kwestieuze 
boekjaar de requestrant werkende ven
noot was in de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Horowitz; 

Overwegende dat aanlegger v66r het 
hof van beroep staande hield dat, aange
zien deze vennootschap geen handelsven
nootschap is, de in artikel 35 van de sa
mengeschakelde . wetten bepaalde verho
ging op de door hein ontvangen bezoldi
gingen niet mocht geheven worden: wel
ke verhoging Bnkel geldt voor de wmsten 
bedoeld in het 1° van artikel 25 van 
voormelde wetten, dit wil zeggen de door 
nijverheids-, landbouw- en handelsbedl:i.i
ven opgeleverde winsten welke de wm
sten bedoelen en niet de bezoldigingen 
wegens de persoonlijke arbeid der deelge
noten; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst dat de betwiste aanslag ge
vestigd werd op het bedrag der inkomsten 
welke aan aanlegger ter bezoldiging van 
zijn persoonlijke arbeid werden toegekend 
in deze vennootschap, die een van de 
zijne onderscheiden rechtspersoonlijkheid 
bezat, en dat het gevolglijk geen nut heeft 
na te gaan· of bewuste vennootschap een 
burgerlijke dan wel een handelsvennoot
schap was; 

Overwegende dat in paragraaf 5 van 
artikel 35 der bij koninklijk besluit van 
12 September 1936 samengeschakelde 
wetten wordt verwezen naar het 1 o van 
paragraaf 1 van artikel 25 der samenge
schakelde wetten; 

Dat dit 1 o luidt dat de bedrijfsbelas
ting de winsten treft van om het even 
welke nijverheids-, handels- of landbonw
bedrijven, met inbegrip van de winsten 

wegens de persoonlijke arbeid der deel
genoten in de lmrgerlijke of handelsven
nootschappen welke een rechtspersoon
lijkheid bezitten, onderscheiden van die 
der deelgenoten; 

Overwegende dat nit deze tekst blijkt, 
aan de ene zijde, dat artikel 25, para
graaf .1, 1 o, n!et uitsluitend de handels
vennootschappen bedoelt doch insgelijks 
de burgerlijke vennootschappen, en aan 
de andere zijde, dat de wetgever door 
deze bepaling zich ten doel heeft gesteld 
al de voordelen << wegens de persoonlijke 
arbeid der deelgenoten » aan de bedrijfs
belasting te omlerwerpen; dat naar luid 
van artikel 27, paragraaf 2, 1°, der sa
mengeschakelde wetten, het loon dat de 
ondernemer zich wegens zijn persoon
lijke arbeid toeeigent voor de toepassing 
van de bedrijfsbelasting als winst wordt 
aangezien; 

Overwegende derhalve dat het bestre
den arrest, door niet na te gaan of aan
leggers bezoldigingen van een burgerlijke 
vennootschap dan wel van een handels
vennootschap voortkwamen, geen der in 
het middel aangeduide wetsbepalingen 
heeft geschonden; dat het middel naar 
recht faalt; 

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

17 Februari 1953. ---' 26 kamer. - Voor
zitter en verslaggever, H. Giroul, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
l~tidende conclusie, H. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Van Leynseele. 

le KAMER. - 19 Fehruari 1953 

1o EOHTSOHEIDING. - Ers TOT ECHT
SOHEIDING OP BEPAALDE GROND. - BESLIS
SING WAARBIJ DE,EIS WORD'!' AFGEWEZEN.
GEWIJSDE. - NIET VAN OPENBARE ORDE. 

2° MIDDELEN 'l'OT VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - ECHTSCHEIDING. -
SCHENDING VAN ·HE'l' GEZAG VAN HET GEWIJS
DE UITGAANDE VAN DE BESLISSING WAARBIJ 
EEN EIS 'fO'l' ECHTSCHEIDING WERD AFGEWE
ZEN. - J\IIIDDEL NIET ZIJNDE INGEROEPEN GE
WEEST VOOR DE RECHTE,\t OVER DE GROND. 
- 0NONTVANKELIJKHEID. 

3° EOHTSOHEIDING. - BEWIJSMIDDE
LEN. - VERKLARINGEN OPGENOMEN IN DE 
LOOP ENER VROEGERE RECHTSPLEGING. -
WAARDE. 

1° Het gezag ~titgaande van ene beslissing 
waarbij een eis tot echtsclwiding wertl 
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afgewezen is m·eernd aan de openba1·e 
orde (1). 

2° De schend·ing van het gezag van het 
,qewijsde 1titgaande van ene beslissing 
waarbij een eis tot echtscheiding wer<l 
afgewezen mag niet voor de em·ste maal 
voor het H of van verbrelcing ingm·oe
pen worden (2). 

.:Jo De verlclaringen opgenomen in de 
loop van een getuigenve·rhoor waartoe 
in een andere procedm·e werd ovwrue
gaan mogen in een echtscheidings
rechtspleging niet als bewijs bij gettt.i
gen doch en/eel als vermoedens of op
.helderingen worden ingeroepen (3) . 

(COPPEE, T. DULIERE.) 

AHI~ES'l'. 

HE'!' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 April 1951 op verwijzing 
door het Hof van beroep te Luik gewe
~en; 

Over het eerste miduel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest niet kan worden aange
zien als met redenen omkleed, daar het 
geen antwoord heeft verstrekt op aanleg
gers conclusies, die inzonderheid sub 5° 
aanvoerden dat « het zenden, door appel
lante, van de dochter der echtelieden om 
een commissaris van politie te verzoeken 
de geintimeerde te komen beletten te zij
nent toiletvoorwerpen en een deken te 
nemen een erge belecliging uitmaakt wel
ke des te erger is daar zij v66r de ge
intimeerde en in de aanwezigheid van 
derden geschiedde )), en snb 6° dat « de 
geintimeerde· door alle rechtsmiddelen de 
andere· in zijn verzoekschrift tot echt
-scheiding voorgebrachte grieven heeft be
wezen, en onder meer het achterhouden 
van zijn kledingsbons en zijn dieetvoed
sel, en ook de verergering van zijn ge
·zondheidstoestand, welke, zoals appel
lante wist, veel te wensen overliet ll : 

· Overwegende dat aanlegger aan het be-

(1) Raadpl. DE PAGE, bd. I, n" 896, 3' en 
'903 en bd. III, n' 942, !itt. c; PIERARD, bd. II, 
n' 508; Rep. p1·at. d1·. belrfe, v' Di1101'Ce, 
n' 298 en Pand. belges, v' Chose j·l!gee, 
n' 533bis el) v' Di·vo1·ce, n' 398. 

(2) Verbr., 18 Februari 1949 (A·n·. T'e1'b1·., 
1949, biz. 131; Bttll. en PAsrc., 1949, I, 147) en ' 
23 November 1950 (An·. T'e1·M., 1951, biz. 132; 
Bull. en PASIC., 1951, I, 169). 
. (3) Verbr., 3 November 1826 (PAsrc., 1826, 

biz. 270); 16 December 1897 (Bull. en PAsrc., 
1898, I, 41); 22 November 1906 (ibid., 1907, I, 
51); 4 Maart 1926 (ibid., 1926, I, 272); 27 April 
1.939 (ibid., 1939, I, 214) en 14 October 1948 
(A1·r. Verb?'., 1948, blz. 489; Bttll. en PAsrc., 
1948, I, 566). 

streden arrest verwi.it geen antwooru· te 
hebben verstrekt op de grieven welke hij, 
in de bewoordingen als aangehaald in het 
middel, tegen verweerster snb 5° en 6° 
van paragraaf III zijner conclusies liet 
gelden; 

Overwegende dat deze bijzondere grie
ven deel uitmaken van de algemene grie
ven welke in paragraaf II van voormelde 
conclusies worden voorgebracht, en in
zonderheid van de « tergencle handelin
gen ll, waarvan de Sttb nis 3° en 4° van 
paragraaf III voorgebrachte feiten an
dere ontwikkelingen opleveren; 

Overwegende dat, na in algemene be
woordingen erop te hebben gewezen dat 
aanlegger verweerster ervan beschuldigt, 
tijdens zijn verblijf in de gemeenschap
pelijke woning, zekere kwaadwillige da
den te hebben begaan welke hij als erge 
beledigingen beschouwt, maar dat zowel 
het rechtstreeks als het tegenonderzoek 
niet toela ten deze in terpreta tie bij te tre
den, het arrest er op wijst dat ue andere 
aan huidige verweerster aangewreven on
belangrijke feiten niet voor bewezen kun
nen gehouden worden daar de getuigenis
sen dienaangaande onnauwkeurig of te
genstrijdig zijn; 

Dat deze overwegingen een genoegzaam 
nntwoord op de conclusies uitmaken; 

Weshalve het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede en het derde middel 
te zamen, het tweede, schending van de 
artikelen 1317, 1319, 1320, 1350 en in
zonderheid 1350, 3°, 1351 van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest, om de grief 

· te verwerpen welke eruit was afgeleid 
dat verweerster geweiger!l had het ge
meenschappelijk Ieven te hernemen er op 
wijst dat verweerster zich bereid had 
verklaard het gemeenschappelijk Ieven te 
hervatten op voorwaarde dat haar man 
zijn tegen haar gerichte beschuldiging 
van cliefstal zou intrekken; dat de man 
immer weigerde op ueze eis in te gaan; 
dat deze weigering de onderhandelingen 
deed mislukken en dat verweerster des
wege de oprechtheid van een toenade
ringsverlangen van haar man !weft kun
nen betwijfelen; dat de houding van ver
weerster te verklaren is door gevoelens 
van vrees welke althnns de schijn van ge
grondheid hadden, clan wanneer het in 
de zaak op 21 April 1948 gewezen arrest 
waarbij over de tegenei.s uitspraak werd 
gedaan, beslist dat het niet is bewezen 
dat aanlegger voorheen kwaadwillig of 
ten onrechte had staande gehouden dat 
zijn vrouw voor haar persoonlijke be
hoeften het geld verduisterde dat hij haar 
voor het huishouuen ter hand stelde; dat 
verweerster niet kan staande houden dat 
door te weigeren dit oordeel in te trek-

i ken, hij (aanlegger) het gemeenschappe-



-424-

lijk leven onmogelijk gemaakt heeft 
:waaruit volgt dat de rechters over de 
grond het aan het arrest van 21 April 
1948 te hechten geloof evenals het gezag 
dat van hetzelve uitgaat geschonden heb~ 
ben; het derde, schending van de arti
kelen 1317, 1319, 1320, 1350 en inzonder
heid 1350, 3°, 1351 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van cle Groncl:wet, cloor- , 
clat het bestreclen arrest de grief afgeleid 
hieruit dat de onverwachte terugkeer van 
verweerster in cle echtelijke woning een 
dU:bbelzinnige, onoprechte en beledigende 
h:indelwijze was, afwijst door te ver
klm·en dat nergens een grond is te vin
den om te geloven dat de hoofdzakelijke 
beweegreden van verweerster was onder
houdssteun van haar man te verkrijgen, 
clan wanneer het in de zaak op 21 April 
1948 gewezen arrest waarbij over de te
geneis uitspraak we'rd gedaan, beslist dat 
het niet bewezen is dat aanlegger op 
7 November 1941 zonder geldige redenen 
de terugkeer in cle echtelijke woning aan 
zijn vrouw geweigerd heeft; clat hij er 
integendeel toe gerechtigd was te denken 
dat deze nieuwe en schielijk aangenomen 
houding een valstrik voor hem uitmaakte, 
waaruit volgt dat cle rechters over de 
grond het aan het arrest van 21 April 
19i8 te hechten geloof evenals het gezag 
dat van hetzelve uitgaat geschonclen heb
ben: 

Overwegende · dat het bestreden arre~t 
slechts gewag maakt van het op 21 Apnl 
1948 gewezen arrest om vast te stellen 
clat deze beslissing definitief is geworden 
voor zoveel claarbij over- cle door ver
weerster ingestelde tegeneis tot echtschei
ding uitspraak werd gedaan; 

Dat het, daar het aan clit arrest geen 
beslissing toeschrijft welke het niet be
heist, het aan deze gerechtelijke akte 
te hechten geloof niet heeft kunnen schen
clen; 

Dat de middelen, in zover zij op deze 
schending steunen, in feite niet opgaan; 

Overwegende dat het gezag hetwelk uit
gaat van de beslissing waarbij een eis 
tot echtscheiding op bepaalde groncl 
wordt afgewezen aan cle openbare orde 
vreemd is en door de rechter slechts be
hoeft in aanmerking te worclen genomen 
indien het door een partij wordt ingeroe
pen; 

Overwegencle dat, zoncler in te roepen 
hetgeen bij het arrest van 21 April 1948 
houdende afwijzing van de door verweer
ster ingestelde eis tot echtscheiding zou 
geoordeeld zijn geweest, de aan het op 
verwijzing recht sprekend hof onderwor
pen conclusies het beledigend karakter 
der aan verweerster toegerekende feiten 
uitdrukkelijk op de brieven, de onderzoe
ken en de gegevens nit het dossier sten
nen; 

Dat, voor zoveel zij aan de rechter over 

de grond verwijten het gezag te hebben 
geschonden hetwelk van .dit arrest nit
gaat door grieven te verwerpen welke 
daarin _ voor bewezen werden gehonden, 
de middelen nienw en derhalve niet ont
vankelijk zijn; 

Over het viet·de middel : schending van: 
de artikelen 241, alinea 1, 244, 245, 240. 
van het Bnrgerlijk Wetboek, zoals ge
wijzigd bij artikel 2 van de wet van: 
14 December 1935, 1315, 1349, 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek, 252, 253, 271, 
272, 2)'3, 274, 275 van het Wetboek van 
burgei·lijke rechtspleging, 255, 256, 260, 
261, 268, 269 en 278 van hetzelfde Wet
hoek, zoals gewijzigd bij artikel 14 
van het koninklijk besluit n" 300 van 
30 Maart 1936, doordat, om de grief af te 
wijzen afgeleid hiernit dat verweerste1· 
geweigerd had het gemeenschappelijk le
ven te hervatten, het bestreden arrest 
stennt op de zowel in het eerste als in 
het tweede geding gedane onderzoeken,. 
dan wanneer op het stnk van echtschei
ding het bewijs door getnigen aan bij
zondere regelen onderworpen is en de 
rechter de onderzoeken welke in een vroe
ger geding werden gehonden tot grond
slag zijner beslissing als elementen van 
het getnigenbewijs mag inroepen : 

Overwegende dat het bestreden arrest,. 
de omstandigheden beoordelend waarin 
verweerster weigerde het gemeenschap
pelijk leven te hervatten, incidenteei 
vaststelt dat het niet onnnttig voorkomt 
erop te wijzen dat de zo in het eerst~- nls 
in het tweede geding gehouden getmgen
verhoren aan het licht gebracht ~ebben 
dat vaak onenigheid. tnssen de echtelie
den ontstond naar aanleiding van de· 
eisen welke de man in verband met de
hnishoudelijke rekeningen stelde; 

Overwegende dat het enig getnigenver
hoor welk in aanmerking mag worden ge
nomen om de gegrondheid van een vor
dering tot echtscheiding te beoordelen dat
gene is dat aan de aanleggende partij te 
dezen werd toegestaan, en waartegen de 
verwerende partij gemachtigd werd het 
tegenbewijs in te brengen; dat de ver
klaringen opgenomen in de loop van een 
in een andere rechtspleging gehonden ge
tnigenverhoor, in een echtscheidings
rechtspleging niet als getnigenbewijs doch 
enkel als vermoedens of ophelderingen 
mogen worden ingeroepen; 

Overwegende dat, ook al laat het ar
rest getnigenverhoren nit het eerste pro
ces gelden zoncler op te geven of het deze 
als vermoedens of ophelderingen in aan
merking neemt, er nochtans nit zijn be
woordingen blijkt dat de aangestipte fei
ten bewezen werden door de getuigenver
horen gehouden in het tweede geding wel
ker regelmatigheid niet wordt betwist; 

Overwegende dat, aangezien het tegen 
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een overtollige overweging opkomt, het 
middel van belang ontbloot rs; 

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

19 Februari 1953. - 1e kamer. - Voor
zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
verslaggever, H. Fettweis. - Gelijlcl~ti
dende conchtsie, H. Mahaux, advocaat-ge
neraal. - Pleite·rs, HH. Simont en Van 
Leynseele. 

1° KAMER. - 19 Februari 1953 

1° VOORZIENING- IN VERBREKING. 
- BIJ TE VOEGEN STUKKEN. - BURGER
LI.JKE ZAKEN. - ARRES'l' Ul'l'SPRAAK DO EN
DE OVER BETWISTINGEN BE'J'REFFENDE DE VEI
LING VAN EEN ONBOEREND GOED. - GEEN 
MIDDEL AFGELEID Ul'l' DE SCHENDING VAN HE'!' 
AAN DE VEILINGSVOORWAARDEN TE HECHTEN 
!lELOOF. - ARREST DE BEDINGEN DER VEI
LINGSVOORWAARDEN AANHALEND WAAROP ZIJN 
BESLISSING GEGROND IS. - GEEN VEBPLICH
TINU DE TEKS'l' DER VEILINGSYOORWAAR
DEN BIJ DE YOORZJENING 'l'E VOEGEN. 

2o VERDELING. - HUWGEMEENSCHAP. -
VEREFFENING. - VEILING VAN EEN NIET BE
HOOBLIJK 'l'E \'ERKAYELEN ONROEHEND GOED. 
- 'TOEWIJZING AAN EEN MEDEVERDELEH. -
UITWERKING. 

1 o De voorziening ingestelcl tegen een at·
rest wnarbij ~titspranlc wordt gedaan 
over betwistingen bet·reffende de veiling 
van een om·oerend goed, die de schen
d·ing niet inroept van het geloot clat 
aan cle veilingsvoot·waat·den is verschttl
digcl, is ontvankelijlc onclanlcs de telcst 
det· ·veilingsvoonvaarclen er bij niet is 
gevoegd, wanneeT het a-n·est cle bellon7 

gen veilingsvoorwactt·den aanlutalt waa·r
op het zijn beslissing grondt (1). (Wet 
van 25 Februari 1925, art. 9 en 10.) 

·2o De veiling va.n een n·iet behoodijlc 
deelbaat· om·oeTend goea wellce in de 
loop van de verejfening vcm een h1tW
gemeenschap wot·dt veTwezenlijlct is 
een voorafgcHtnde vet•t·icht-ing det· ver
deling; de verlcoop gesch·iedt voot· re
lwning van de massa, zoclat cle sclmld
vorllering bett·effende cle pr·ijs in cle te 
verdelen acU·va valt om aan lle gewone 

(1) Verbr., 12 Januari en 22 Juni 1950 (AT1". 
Verbt·., 1950, biz. 292 en 650; B·ull. en PASIC., 
1950, I, 313 en 743) aisook verbr., 8 Februari 
1951 (A1T. Ve,·bt·., 1951, biz. 310; Bull. en 

· PASIC., 1951, I, 370) en 2 Mei 1952 (AtT. 
Verbr., 1952, biz. 4-73; Bu.ll. en PAsrc., 1952, 
I, 54.4). 

Tegelen ller verdeling te worden on
de1"W01"pen (2). 

(SALADIN, 'J'. MASUY.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 Juli 1951 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over de exceptie van niet-ontvanke
li.ikheid, door verweerder afgeleid hier
uit dat aanlegster bij de voorziening noch 
de door de aangestelde notaris op 24 No
vember 1942 opgemaakte veilingsvoor
waarden heeft gevoegd, noch het ont
werp van vereffeningsakte op welke vei
lingsvoorwaarden en ontwerp van akte 
de betwistingen betrekking hebben waar
over het geschil loopt, dan wanneer het 
bestreden arrest naar bedoelde veilings
voorwaarden verwijst om zijn besliRsing 
ten aanzien van de in de voorziening be
doelde vijfde betwisting te motiveren : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat volgens de bedingen van de 
op 24 November 1942 opgemaakte vei
lingsvoorwaarden, aanlegster zich ver
bonden had om de prijs der toewijzing 
binnen de termijn van tien dagen te be
talen; dat zij de navolgende voorwaarden 
had onderschreven weike voor de par
tijen als wet gelden : « 9° bij wanbeta
ling van al het bovenvermelde binnen de 
gestelde termijnen zullen de verschuidig
de sommen een jaarlijks interest op
brengen op de rentevoet van 6 frank ten 
honderd, ing·aancle ten dage der toewij
zing tot op de dag der eigenlijke beta
ling, onverminderd de invorderbaarheid 
der verschuldigde sommen ... » « 10° de 
koper kan geen schuldvergelijking inroe
pen tegenover wie en op welke grond het 
ook zij ... 11; 

Overwegende dat de voorziening geen 
schending van het aan de veilingsvoor
waarden te hechten geloof aanvoert; 

Overwegende dat in het bestreden ar
rest de bedingen der veilingsvoorwaarden 
zijn aangehaald waarop het zijn be
slissing ten aanzien van het vijfde punt 
in rechtspraak steunt; dat het hof aldus 
in staat is om zijn toezicht uit te oefe
nen; 

Dat de exceptie van niet-ontvankelijk
heid niet kan worden aangenomen; 

Ten gronde : 
Over het eerste middel : schending van 

(2) Fr. verbr., (verenigde kamers), 5 Decem
ber 1907 (Sirey, 1908, I, 5, Dall. Ph·., 1908, I, 
113) ; 23 Juli 1912 (Dall. Ph·., 1914, I, 30) en 
2 Februari 1925 (ibid., 1926, I, 57); aisook 
verbr., 23 December 1948 (At'/". T' erbt·., 1948, 
biz. 661; B·ull. en PAsrc., 1948, I, 749). 
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de artikelen 544, 546, 577bis, 815, 829, 830, 
1234, 1235, 1239, 1289, 129Q, 1300, 1582, 
1650, 1686 van bet Burgerlijk Wetboek, 
97 van de Grondwet, doordat bet bestre
den arrest, uitspraak doende over het 
vijfde punt cler wederspraak (het dercle 
van aanlegster) betreffende de interesten 
op de verkoopprijs, zegt dat aanlegster 
jegens de boedel rekenplichtig is van de 
intresten tegen de jaarlijkse en bij over
eenkomst bepaalcle rente van 6 ten hon
derd op bet niet gekweten gedeelte van 
de aankoopprijs van het gemeenschappe
lijk op 30 Augustus 1943 op veiling ge
kocht onroerend goed (de helft van cleze 
prijs), en zulks vanaf voormelcle datum 
tot met de dag cler betaling of cler eincl
vereffening, 1° omdat de onverdeelde eige
naars van een gemeenschappelijk goecl 
slechts na vereffening en verkaveling elk 
eigenaar van een afgescheiclen deel wor
den; dat zij tot dan in onvercleelclheid 
blijven; dat dienvolgens de eigenaar in 
onverdeeldheid die een onverdeeld goed 
aankoopt dit goed algeheel aan de boe
clel client te betalen; 2° omclat de bedin
gen van de veilingsvoorwaarden bepaal
den dat de prijs binnen de termijn van 
tien clagen ingaancle bij de eindtoewijzing 
eli en de te worden betaalcl, en a) clat inge
val van wanbetaling binnen deze termijn 
een interest van 6 t. h. verschuldigd zou 
zijn, en b) dat de koper geen schulclver
gelijking zou kunnen inroepen, clan ·wan
neer a) het bestreclen arrest geen ant
woord verstrekt op de door aanlegster ge
nomen conclusies; b) aanlegster, onver
deelde mecleeigenares -van het geveilcle 
goed, clam·van slechts aankoopster was in 
de mate waarin zij er van reeds niet 
eigenares was, dit wil zeggen voor de 
"helft, zoclat zij enkel tot· bet betalen 
van deze helft gehouden was; c) naar
dien de boedel geen rechtspersoonlijkheicl 
bezit, hij tegenover aanlegster geen 
schuldeiser wezen kon voor bet betalen 
van een deel van een onroerend goed het
welk ten belope van clit deel aan aanleg
ster zelf toebehoorcle; cl) vermits aanleg
ster aan de tot het in ontvangst nemen 
ervan aangeduide persoon het gedeelte 
van de prijs had gestort hetwelk aan 
haar man, de andere eigenaar in het on
verdeelde, toekwam, zij niet tot het beta
len aan een derde van het aan haar zelf 
toekomencle deel kon gehouclen ZIJn, 
noch tot het betalen aan een derde van 
interesten op clit cleel; e) niet de schuld
vergelijking cloch de schuldvermenging, 
welke door de in het arrest aangehaalde 
veilingsvoorwaarden niet uitgesloten was, 
ten gevolge van de veiling de schulcl van 
aanlegster, medeeigenares van het ge
veilde goed tot een zodanig beclrag als 
noclig had gedelgd : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
op bet vijfde punt der wederspraak, be-

slist dat aanlegster jegens de boedel re
kenplicbtig is van de interesten tegen de 
jaarlijkse en bij overeenkomst bepaalde 
rentevoet van 6 t. h. op het niet gekwe
ten gecleelte van de aankoopprijs van het 
op 30 Augustus 1943 geveilde gemeen
schappelijk onroerend goed, en zulks 
vanaf voormelde datum tot met de dag· 
der betaling of der eindvereffening; clat 
bet arrest cleze beslissing bierop steunt 
dat, al zijn de toe te kennen delen zeke1• 
wat het bedrag ervan aangaat, zij in de 
loop cler vereffening geen betrekking heb
ben op de aan elk der medeverdelers 
toegekencle delen; dat elkeen der onver
deelde eigenaars van een gemeenscbappe
lijk goed slechts na de vereffening 
en de verkaveling eigenaar van een ge
scheiden onderdeel wordt; dat zij tot dan 
in onverdeeldheid blijven; dat eruit volgt 
dat de eigenaar in het onverdeelde die 
een onverdeeld goed aankoopt de algehele 
betaling van de prijs van dit goed aan 
de boedel verschuldigd is en, indien hij i11 
gebreke blijft binnen de gestelde termijn 
te l)etalen, hi.i de bij overeenkmnst be
paalcle interesten client te voldoen met 
ingang van de dag der toewijzing tot de 
dag der betaling of der uiteinclelijke ver-
effening; · 

Overwegende dat, door de reden kenbaar 
te maken waarom de verkoopprijs vm1 
het geveilde gemeenschappelijk goed in de 
actieve boedel cliende te worden begre
pen, het bestreden arrest op gepaste wijze 
de door aanlegster v66r het hof van 
beroep genomen conclusies beantwoordt 
volgens welke zij, onvercleelde mecleeige
nares van een geveild goed, het enkel had 
gekocbt in de mate waarin zij er niet 
reeds eigenares van was, dit wil zeggen 
voor de helft, en clat zij clientengevolge 
enkel ertoe gehouden was de helft van de 
prijs te be tal en; 

Overwegende dat het middel het ar
rest verwijt te hebben beslist dat wan
neer een medeverdeler een onverdeelcl 
goed aankoopt, hij betaling « van alles, 
zelfs· van zijn eigendomsaandeel in cle 
boedel » verschuldigd is; dat, volgens het 
midclel, aanlegster, « vermits zij aan de 
in de veilingsvoorwaarden aangeduide 
persoon het deel van de prijs heeft ge
stort hetwelk haar zelf als eigenares niet 
toekwam, niet gehouden is tot bet beta
len van baar eigendomsaandeel aan de 
andere bereids voldane eigenaar in het 
onverdeelde, noch aan een « boedel '' wel
ke niet als met een recht beklede recbts
eniteit of persoonlijkheid bestaat ''; 

Overwegende dat de veiling van een 
niet behoorlijk te verkavelen onroerencl. 
goed een verrichting is welke aan de ver
kaveling voorafgaat; dat de verkoop ge
scbiedt voor rekening van de « boedel '' 
en dat « de schuldvordering van de· 
prijs ,,, zonder dat t~·ouwens enig begrip. 
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van persoonlijkheid van de boedel be
hoeft te worden ingeroepen, in de te ver
delen activa valt om aan de gewone re
gelen der verdeling te worden onderwor
pen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
er zeer terecht op wijst dat elkeen der 
gezamenlijke verdelers, onverdeelde eige
naars van een gemeenschappelijk goed, 
slechts ten gevolge van de verdeling eige
naar van een onderscheiden deel van 
dit goed wordt; dat zij tot dan in onver
deeldheid blijven; dat bijgevolg de eige
naar in het onverdeelde die een onver
deeld goed aankoopt, de algehele betaling 
van de koopprijs aan 'de boedel verschul
digd is; 

Overwegende dat het tweede onderdeel 
van het middel naar recht faalt; 

Overwegende daarenboven dat, ook al 
wordt in het arrest het beding 10 van 
de veilingsvoorwaarden aangehaald vol
gens hetwelk de koper van het geveilde 
goed, tegenover wie en op welke grond 
het ook zij, geen schuldvergelijking zal 
kunnen inroepen, geen der motieven wel
ke zijne beslissing rechtvaardigen, op het 
bestaan of de ontstentenis ener schuldver
gelijking rust; 

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

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1101, 
1134, 1319, 1320 van het Burgerlijk Wet
hoek, 61, 77, 78, 141, 142, 462, 470 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging en 
voor zoveel als nodig schending van de 
artikelen 544, 546, 577bis, 815, 829, 830, 
1234, 1235, 1239, 1289, 1290, 1300, 1582, 
1650, 1686 van het Bnrgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest, uitspraak 
doende over het zesde punt der weder
spraak, betrei'fende de toekenning der 
vastgezette gelden beslist heeft dat de 
effecten der lening tot muntsanering 
voor een helft aan elk der partijen bij 
het vormen van hun wederzijds aandeel 
zullen worden toegekend omdat de maat
regel van .hogerhand waardoor « een deel 
van de activa der gemeenschap JJ in effec
ten der lening tot muntsanering werd om
gezet, betrekking heeft « op de nog 
niet verdeelde goederen JJ, omdat « im
mers precies wanneer de verdeling plaats 
heeft de aan elkeen toe te kennen aande
len in het onverdeelde bepaald worden JJ, 

zulks zonder antwoord te verstrekken op 
het bij conclusies door aanlegster inge
roepen middel, dan wanneer deze deed 
gelden dat deze maatregel van hogerhand 
betrekking had gehad op de helft van de 
veilingsprijs van het onroerend goed wel
ke haar was toegekend geweest en welke 
zij betaald had en << omdat er client te 
worden opgemerkt dat, ten slotte de con
duderende, daar zij de algehele prijs 

van het door haar ingekochte aandeel 
van de geintimeerde in het onverdeelde 
heeft gestort, zij ten slotte enkel dit 
aandeel in het onverdeelde betaald heeft; 
dat het vastzetten van de prijs van dit 
aandeel in het onverdeelde een feit is 
dat dagtekent van na deze betaling wel
ker geldigheid nooit is betwist geweest 
en welke · de concluderende er niet toe 
leiden kon te dwingen om een tweede 
maal te betalen : dat daartoe het zesde 
punt van wederspraak der geintimeerde 
strekt JJ, welke bewijsvoering het bestre
den arrest in genen dele beantwoordt : 

Overwegende dat ten aanzien van het 
zesde punt der wederspraak het bestreden 
arrest vaststelt dat in de loop der 
vereffening, een gedeelte van de activa 
der gemeenschap door een maatregel van 
hogerhand in effecten van de zogenaamde 
« lening tot muntsanering Jl omgezet is ge
weest, dat deze maatregel, welke be
trekking heeft op nog niet verdeelde goe
deren, zo naar recht als naar billijkheid, 
al de eigenaars in het onverdeelde tref
fen moet; dat niettemin de afgescheiden 
aandelen welke aan eenieder zijn toe te 
wijzen op het ogenblik zelf der verde
ling bepaald worden; dat, aangezien ver
deling in natura de regel is, er dient be
volen te worden dat de behoorlijk ver
deelbare effecten van de lening tot munt
sanering aan elk der gedingvoerende 
partijen zullen worden toegekend, met 
inachtneming van de omvang hunner res
pectieve rechten, dit wil zeggen, voor een 
helft; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
in dier voege op de door aanlegster voor 
het hof van beroep genomen conclusies 
een behoorlijk antwoord verstrekt, val
gens welke de door haar als prijs van 
het aandeel van haar man in het gemeen
schappelijk goed gestorte gelden haar 
niet toebehoorden en van de gemeen
schap niet afhingen; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

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

19 Februari 1953. - 1" kamer. - Vool·
zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
TTet·slaggevet·, H. Fettweis. - Gelijklui
dende concl1tsie, H. Mahaux, advocaat-ge
neraal. - Pleite1·s, HH. della Faille 
d'Huysse en de .Harven. 

le KAMER. - 19 Fehruari 1953 

OVEREENKOMST. - GEBRUIK. - RECH
TER OVER DE GROND HE1' BES1'AAN VASTS'l'EL
LEND VAN EEN GEBRUIK DA1' ZICH BIJ DE 
OVEREENKOMST AANSLUI'l' EN WAARAAN HIJ 
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BlNDENDE KRACHT HERKENT. 
LIJKHEID. 

WE'l'TE-

Motiveert wetteUjlv :<nJne beschilclcing het 
vonnis dat zijn besUssing steunt op het 
bestaan van een gebr'ltilc dat zich bij ae 
ove1·eenlcomst (ler pa1·tijen aansluit (1). 
(Burgerlijk Wetlloek, art. 1134, 1135 en 
1160). 

(DAUBRESSE, '1'. ANDERSON.) 

ARREST. 

HIDT HO]'; - Gelet op het lJestreden 
vonnis, op 9 December 1949 door de 
Rechtllank van eerste aanleg te Brussel 
gewezen; 

Overwegende dat uit de rechtsplegings
stukken lJlijkt dat de door verweerders 
ingestelde vordering ten doel had de ver
oordeling van aanlegger tot het betalen 
van de door verweerster, dame Ander
son, als vergelding verdiende lJezoldiging 
van een massageverzorging door haar in 
driehonderd zes en twintig oefeningen 
volvoerd op de persoon van aanleggers 
minderjarige dochter; 

Overwegende dat, in strijd met aanleg
gers stelling het lJestreden vonnis lJeslist 
heeft dat ve~·weerster haar prestaties on
der bezwarende titel had geleverd en aan
legger ver0ordeeld heeft om aan verweer
ster de som van 16.300 .frank te lletalen; 

Over het eerste midclel : schending van 
de artikelen 1315, 1134, 1105, 1106, 1319, 
1320, 1710 van het Burgerlijk Wetlloek, 
97 van de Grondwet, voor zoveel als no
dig, 1341 en 1325 van het Burgerlijk Wet
boek, doordat het bestreden vonnis : eer
ste onderdeel, op grond van de overwe
ging dat aanlegger niet bewees dat de 
prestaties van verweerster kosteloos wa
ren gelevercl geweest, de vordering van 
verweerster inwilligt zoncler van cleze het 
llewijs te eisen van de verbintenis welker 
uitvoering zij vorderde, hoewel aanlegger 
het bezwarend karakter van het tussen 
partijen tot stand gekomen contract had 
ontkend en de rechtbank verzocht had te 
zeggen dat verweerster het bewijs van de 
door haar ingeroepen verbintenis niet bij
bracht, dan wanneer hij die het uit
voeren ener verbintenis vordert deze moet 
bewijzen, en het dus aan verweerster, 
eiseres v66r de rechter over cle grond, be
hom·de het bewijs van het bezwarencl ka
rakter van haar optreden en van het be
drag van het tussen partijen overeenge
komen loon lJij te brengen (schending van 
de artikelen 1315, 1134, 1105, 1106 en 1710, 
en, voor zoveel als nodig, 1341 en 1325 van 

(1) Verbr., 25 September 1947 (A1·r. T'e1'b1·., 
1947, blz. 290; Bull. en PASIC., 1947, I, 380). 
Zie ook verbr., 29 Mei 1947 (A1·1'. T'e,-b,·., 1947, 
blz. 171; Bull. en PASIC., 1947, I, 217). 

het Bnrgerlijk Wetboek); tweede onder
dee!, . het bestreclen vonnis, zonder ant
woord te verstrekken op cle conclusies 
van aanlegger, waarbij deze staande hield 
dat het aan verweerster behoorde de 
gronclslag van haar eis · te bewijzen, en 
de rechtbank verzocht voor recht te zeg
gen dat dit bewijs niet was bijgebracht, 
de eis inwilligt door te verklaren dat 
iecler werk client beloond te worden en 
dat aanlegger zich ertoe beperkt onder 
verscheiclene niet ter zake dienende voor
wendsels te beweren dat de prestaties va11 
verweerster kosteloos waren, dan wan
neer, voor zoveel de bestreden besllssing 
als gemotiveercl kan worden beschouwcl, 
zij slechts met ongenoegzame of niet ge
paste redenen omkleecl is, en clan wanneer 
de ongenoegzaamheid o.f de ongepastheid 
dezer redenen gelijkstaat met het ontbre
ken ervan (schencling van art. 97 van de 
Grondwet), en dan wanneer, anderzijds, 
het bestreden arrest, om de ingeroepen 
verweer1i1iddelen a.f te wijzen, dezes 
draagwijclte ontwricht en alclus het ge
loo.f schenclt clat aan de door aanlegger 
genomen conclusies client gehecht (scherr
ding van de artikelen 1319 en 1320 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegencle, wat het eerste onclerdeel 
betreft, dat, waar hij de gebruiken ont
leeclt, welke << onder personen die zoals 
partijen ter zake de geneeskunde uitoe
.fenen ll, in acht worden genomen, de 
rechter over de groncl vaststelt dat, al is 
het vrijwel immer zo dat de meerdere 
de minde1'e kosteloos behandelt, zulks niet 
het geval is wanneer een mindere dien
sten presteert; 

Dat hij hleruit afieidt dat ten aanzien 
van cle prestaties van verweerster ten 
bate van aanleggers minderjarige doch
ter de kosteloosheid niet gerechtvaardigd 
is; 

Overwegende dat nit deze beschouwin
gen blijkt dat de rechter over de grond 
zijn beslissing heeft gesteund op het be
staan van een door hem souverein vast
gesteld gebrnik, hetwelk mede in de over
eenkomst tnssen partijen ligt gesloten; 
dat hij ch1s de beschikking van het von
nis niet steunt op het enkele .feit dat aan
legger het bewijs ervan niet bijbracht 
dat aanlegster haar diensten kosteloos 
gepresteerd had; 

Overwegencle clat aanlegger voor de 
rechter over de grond de voorschri.ften 
van de in de voorziening aangeduide tir
tikelen 1341 en 1325 van het Burgerlijlc 
W etboek niet hee.ft ingeroepen; 

Dat, voor zoveel het op de schending 
van deze bepalingen steunt, het middel 
nieuw is en mitsclien niet ontvankelijk; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del ni_et kan aangenomen worden; 

Overwegende, wat het tweede onder-
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deel betreft, dat de rechter over de 
grond, eensdeels de stellingen van aanleg
ger van de hand heeft gewezen waarbij 
deze bedoelde te doen aannemen dat de 
prestaties van verweerster kosteloos wa
ren geleverd geweest, om de reden dat 
aanlegger slechts niet ter zake dienende 
voorwendsels inriep; dat . hij anderdeels 
de gegrondheid van de vordering van 
verweerster heeft erkend door het inroe
pen van de beroepsgebruiken « onder per
sonen die de geneeskunde uitoefenen ll; 

Dat het vonnis aldus al de door aan
legger in zijn conclusies voorgebrachte 
verweermiddelen heeft beantwoord en het 
aan deze conclusies te hechten geloof niet 
heeft geschonden; 

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

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 97 van lie Grondwet en 1105 
van het Burgerlijk Wetboek doordat, om 
te beslissen dat aanlegger aan verweer
ster de door haar gevorderde vergelding 
is verschuldigd, het bestreden vonnis 
hierop steunt dat het tegen het recht en 
de beroepskiesheid indruist van personen 
liie men als lager dan zich geplaatst be
schouwt, te eisen dat deze kosteloos tlien
sten presteren, dan wanneer het geoor
loofd is dat twee personen overeenko
men dat de ene aan de andere een gans 
lwsteloos voordeel zal verschaffen (arti
kel 1105 van het Burgerlijk Wetboek), en 
dan wanneer de verklaring van de rech
ter over de grond als strijdig met de wet 
client te worden aangezien : 

Overwegencle clat, al verklaart de rech
ter over de groncl dat het tegen het recht 
en de beroepskiesheicl indruist clat een 
minclere aan een meerdere zijn cliensten 
kosteloos verschaffe, hij cleze verklaring 
slechts uit als uitlegging van het door 
hem vastgestelde gebruik; 

Dat waar het gegroncl is op becloelcl 
gebruik clienstig tot interpretatie van de 
wil der 1mrtijen en alclus op de artike
len 1135 en 1160 van het Burgerlijk Wet
boek steunt, het bestreclen vonnis zijn be
schikking wettelijk met reclenen heeft 
omkleed en het in lie voorziening aange
duicle artikel 1105 van het Burgerlijk 
Wetboek niet heeft geschonclen; 

Dat het miclclel in feite niet opgaat; 
Over het clercle middel : schencling van 

de artikelen 1319 en 1320 van het Burger
lijk Wetboek tot regeling van het aan de 
akten te hechten geloof, doordat, om te 
beslissen dat aanlegger zich ertoe beperkt 
onder verscheidene niet ter zake liienende 
voorwenclsels staancle te houclen dat de 
prestaties van verweerster kosteloos wer
den geleverd, het bestreclen vonnis hier
op steunt clat aanlegger tot in zijn con
dusies toe zou hebben doen gelden clat 
hij de dichotomie beoefencle en cla t hij, 
onder het voorwendsel dit vergrijp tegen , 

de beroepsplichtenleer, ten opzichte van 
verweerster niet te hebben begaan, won 
verkrijgen haar kosteloos voor de zijnen 
te doen arbeiclen, dan wanneer cleze in
terpretatie van aanleggers conclusies met 
dezes bewoordingen niet kan worden ver
enigd en clerhalve het claaraan te hechten 
geloof schendt : 

Overwegencle clat uit het op het eer
ste midclel verstrekte antwoorcl blijkt dat 
de gronden van het bestreden vonnis 
waarin de rechter over de grond, volgens 
de voorziening, het aan aanleggers con
clusies te hecllten geloof zou hebben ge
schonden, overtollig zijn; 

Dat het middel, in zover het ze criti
seert, wegens gebrek aan belang niet ont
vankelijk is; 

Om eli~ redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt aanlegger tot de kosten 
en tot de vergoeding van 150 frank je
gens verweerders. 

19 Februari 1953. - 16 kamer. - l'oot·
z-itter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
l'erslaggever, H. Piret. - Gelijlcluidende 
conclusie, H. :Mahaux, advocaat-gene
raal. - Pleiters, HH. Van Ryn en Velde
kens. 

2e KAMER. - 23 Fehruari 1953 
1° VOORZIENING TOT VERBREKING. 

:MILI1'IE. AANVULLEND VERZOEK-
SCHRIF"l' VOOR HE1' VERS'l'RIJKEN YAN DE 
VOORZIENINGSTEBMIJN INGEDIEND. - 0N'l'
YANI{ELIJKHEID. 

2° VOORZIENING TOT VFJRBREKING. 
- VERZOEKSCHRIF1' 1'01' AANVULLING YAN 
DE YOORZIENING VAN DE DIENS1'PLICH1'IGE. -
NIE1' YOOR ECHT VERKLAARD HAND1'EKEN 
VAN DE AANLEGGER. - HE1' HOE' YERMAG 
GEEN ACH1' EROP 'l'E SLAAN. 

1 o Is ontvanlcelij lc een verzoel"schdft v66-r 
het verstrijken ·van de vom-zieningstet·
mijn en in de door a1·tilcel 52 van de 
wet van 15 Jtmi 1951 voo·rz·iene vo1·men 
tot aanvnllin,q van een vooTziening in 
mil-itiezalcen ingecUend (1). (Stilzwij
gende oplossing.) 

2° Het hot vermag geen acht te slnan op 
een verzoelcsclwift tot aanvulUng vcm 
een in mil·itiezalcen door de d·ienstpl-ich
tige ingediende voo'l'zienin_q, wannee·r 
het hnndtelcen van de aanleg{le·r niet 
·voo1· echt verlclnard is (2). (Wet van 
15 Juni 1951, art. 52, par. 1 en 4.) 

(1} Zie verbr., 10 November 1952 (A1•r. 
Ve1·b1·., 1953, biz. 139; B11ll. en PASIC., 1953, 
153). 

(2) Zie verbr., 22 October 1951 (A•·r. Ve,:b,·., 
1952, biz. 89; B·ull. en PASIC., 1952, I, 97); 
16 Februari 1953 (A1T. Ve•·b•·., 1953, blz. 417 ~ 
Bull. en PASIC., 1953, 465). 
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(CORTHOUT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 12 December 1952 door de 
hoge militieraad gewezen; 

Overwegende dat de voorziening geen 
enkel middel uiteenzet, en de wettelijke 
bepalingen, waarvan de schending wordt 
ingeroepen, niet vermeldt, zodat de bij 
artikel 52 van de wet van 15 Juni 1951 
betreffende de dienstplicht, op straf van 
nietigheid, voorgeschreven rechtsvormen 
niet werden nageleefd; 

Overwegende, weliswaar, dat de brief, 
houdende verklaring tot verbreking, naar 
een later door een lasthebber in te stu
ren memorie verwijst; 

Maar dat gezegde memorie, neergelegd 
binnen de termijn van voorziening in ver
breking, niet kan worden in acht gena
men om reden de erop voorkomende hand
tekening niet voor echt verklaard werd, 
zoals eveneens door hoger gemelde wets-
bepaling vereist wordt; 

rechtsmiddelen van beroep niet in- de 
akte van beroep werden opg~geven, dim 
wanneer de reden van het beroep. werd 
aangeduid, namelijk dat eiser ter zitting 
van de militieraad zijn zaak niet kon uit
eenzetten daar zijn raadsman afwezig 
was, zodat de voorschriften van voor
melde bepaling werden nageleefd en het 
beroep gemotiveerd werd : 

Overwegende dat zo, inderdaad, de aan
gehaalde reden van beroep in de akte 
van beroep vermeld werd, zij nochtans 
geen rechtsmiddel uitmaakt, dit is, een 
middel tot bestrijding van de beroepen . 
beslissing; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

23 Februari 1953. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slctggeve?·, H. Belpaire. - Gelij!Gluidende 
conchts·ie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

____ ,Qm-dig-redenen,_ycerwer.pt-de-"l'oorziec_ --2JL~AMER-. ~- 23 Fehruari 1953 
ning. 

23 Februari 1953. - 2" kamer. - Vom·
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·
slaggever, H. Belpaire. - Gelijlclui~ende 
concl~tsie, H. Roger Janssens de BlStho-

. ven, advocaat-generaal. 

2• KAJiiiER. - 23 Fehruari 1953 

HOGER BEROEP. - MILITIE. - BESLIS
SING VAN DE MILITIERAAD. - HOGER BE
ROEP VAN DE DIENSTPLIOH'l'IGE. - NIET GE
MOTIVEERDE AKTE VAN BEROEP.- HOGER BE
ROEP NIET ONTYANKELIJK. 

Is bij gebrelc nan ctctnwi.izing _ vctn een 
-rechtsmicldel tot bestrij ding van de be
slissing van de mUitieractd niet ontvnn
lcelijlc de ctlcte vctn beroep van de 
dienstplichtige gegroncl op de omstan
digheicl dat hij ten gevolge vctn de M
wezigheid vctn zijn ?'ctadsm.ctn, zijn ge
vnl niet heeft lcmmen ~t'iteenzetten. (Wet 
van 15 Juni 1951, art. 33, paragraaf 1, 
2o.) 

(VAN DEN NESTE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 15 December 1952 door de 
hoge militieraad gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 33, paragraaf 1, 2°, van de wet 
van 15 Jnni 1951 betreffende de dienst
plicht, doordat het hoger beroep van eiser 
tegen de beslissing van de militieraad on
ontvankelijk werd verklaard omdat de 

1° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
- DESKUNDIGONDERZOEK. - ElEDAFLEGGING 
DOOR DE DESKUNDIGE. - PROOES-VERBAAL 
OPGEMAAKT EN ONDER'l'EKEND DOOR DE REOH
TER DIE DE EED AFGENOMEN HEEFT. - GE
BREK AAN HAND'l'EKEN VAN DE GRIFFIER. -
BEWIJS VAN DE NALEVlNG VAN DE PLEEG-
VORM. 

2° MIDDELEN VAN VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL GEGROND OP EEN 
DOOR DE REOHTER BEGANE REOHTSDWALING. 
- DW ALING ZONDER INVLOED OP DE WETTE
LIJKHEID VAN DE BESOHIKKING. - MIDDEL 
ZONDER BELANG. 

3° V ALSHEID. - VALSHEID IN GESCHRIF
TEN. - DESKUNDIGVERSLAG IN S'l'RAFZAKEN. 
- WEGLATING OF ONJUISTE VOORSTELLING 
VAN DE DOOR DE DESKUNDIGE IN EEN VOOR
VERSLAG GEDANE VASTSTELLING. - VERDRAAI
ING VAN DE WAARHEID WELKE TOT HET VER
HINDEREN ENER GOEDE REOHTSBEDELING AAN
LEIDING GEVEN KAN. - STRAFBARE VALSHEID. 

1 o De eedafiegging van een in stratza!Gen 
ctctngestelde deslc~tndige wo?'dt geldig 
vnstgesteld door het proces-verbctctl op
gem.aalct en onderte!Gend door de onder
roelcsrechte?· die de eed heeft afgeno
men,· tot geldigheid dezer alcte wordt 
doo1· geen en!Gele wetsbepctUng vereist 
clctt zij insgeUj!Gs door de_ g?·ijfier onder
telcend worde (1). (Wetboek van straf
vordering, art. 43 en 44.) 

(1) Zie verbr., 3 October 1845 (Bull. en 
PAsrc., 1846, I, 72); 28 April 1868 (ibid., 1868, 
I, 393); 9 Februari 1880 (ibid., 1880, I, 74); 
26 September 1913 (ibid., 1913, I, 404); 14 Sep
tember 1917 (ibid., 1918, I, 88). 
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2o Is zonder belang en derhalve niet ont
·vanlcelijk het middel waarbij het al·
·rest een reahtsdwaling ve1·weten wo1·dt 
die zonder invloed op de wettelijkheid 
van de besahikking is (1). 

3° Kan een valsheid in gesahriften ·uit
malcen de hcmdeling van een in st·rafza
ken aangestelde deslc~mdige die, in een 
'IJ66rverslag bestemd om aan de lc-rijgs
auditettr toe te lnten te oordelen of e1· 
aanleiding bestaat om het onden;oelc 
voort te zetten of om het dom· een be
vel 'oan b·uitenvervolgstelling te sluiten, 
·verzttimt zekere doo1· hem gedane vast
stellingen kenbaar te maken of ze op 
onjuiste wijze voorstelt, wanneer deze 
verd1·aaiing van de waarheid van anrd 
is om de beslissing vcm de lcrijgsnttdi
teur te be'invloeden. 

(STRADLING.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 December 1952 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over de eerste twee middelen samen : 
schending van de artikelen 76 van het 
Wetboek van strafvordering en 1030 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsple
ging, doordat het bestreden arrest beslist 
heeft dat, in strafzaken, het proces-ver
baal van eedaflegging van de deskundige 
geldig is alhoewel het door de griffier niet 
ondertekend werd, omdat artikel 76 van 
het Wetboek van strafvordering zulks 
voor de processen-verbaal van onderzoek 
niet vereist en omdat artikel 1030 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging in 
strafzaken toepasselijk is, dan wanneer 
deze wetsbepalingen niet bij analogie op 
het proces-verbaal van de door aanlegger 
afgelegde eed mog;en worden toegepast : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat het litigieuze proces-verbaal 
van eedaflegg·ing op 15 Juni 1945 door de 
eerste substituut van de krijgsaucliteur 
Van den Bossche, die de eed afnam, 
opgesteld en ondertekencl werd; 

Overwegende dat noch de artikelen 43 
en 44 van het Wetboek van strafvorde
ring, die de aanstelling van deskundigen 
in strafzaken betreffen, noch enige an
dere wetsbepaling vereisen dat gezegd 
stuk, dat door de griffier niet werd opge
steld, zijn handtekening zou moeten dra
gen om geldig bewijs van de eeda:flegging 
te leveren; 

Overwegende dat zo het bestreden ar
rest de regelmatigheid van voormelde 
nkte ten onrechte op de artikelen 76 en 

(1) Zie verbr., 24 December 1951 (A,.,.. 
Verbr., 1952, blz. 200; B"ll. en PASIC., 1952, I, 
220 en nota 2). 

77 van het Wetboek van strafvordering 
alsmede op artikel 1030 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging steunt, 
de beslissing niettemin, om de hierboven 
voormelde redenen, wettelijk gerecht
vaardigd is, zodat het.middel, bij gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel : schending van 
artikel 196 van het Strafwetboek en van 
de omschrijving der betichting, doordat : 
eerste· onderdeel, de litigieuze akte geen 
deskundig verslag is, zoals de dagvaar
cling ze noemt, omdat a) het niet vast 
staat dat de aanlegger de eed van des
kundige heeft afgelegd; b) het parket, 
in een opdracht del. 4 Augustus 1948, dat 
stuk ((nota JJ betitelt; o) zij enkel een 
voorlopig v66rverslag uitmaakte dat de 
draagwijdte van de bij artikel 196 vall 
het Strafwetboek voorziene akte niet 
heeft; tweede onderdeel, indien het open
baar belang werd geschaad, zulks niet te 
wijten is aan de lichtvaardige aanduidin
gen van eiser doch aan het gemis aan 
toezicht en het plichtverzuim van ex
substituut auditeur Defraine, die, trou
wens, zijn beschikking van niet-vervol
ging verleende alvorens in het bezit van 
de litigieuze akte te zijn : 

Overwegende dat uit het bovenoverwo
gene blijkt dat het wel bewezen is dat 
aanlegger de eed van deskundige heeft 
afgelegd; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond souverein heeft vastg·esteld : 1° dat 
de litigieuze akte een v66rverslag en geen 
loutere nota uitmaakte, 2° dat dit v66r
verslag· ((tot doel had cle krijgsauditeur, 
gelast met het onderzoek aan Mitjans, toe 
te laten zich rekenschap te geveu of, nit 
de stukken waarover het gerecht toen be
schikte... er voldoende elemeuten voort
vloeiden om een verder onderzoek te wet
tigen of om door een bevel van niet-ver
volging alle verdere vervolgiugeu stop te 
zetteu JJ, 3" dat aaulegger, in dat v66r
verslag opzettelijk en moedwillig door 
hem vastgestelde feiten heeft verzwegen 
of verkeerd heeft voorgesteld; 

Overwegencle dat, vermits dat v66rver
slag tot doel had de beviudingen van de 
deskundige betreffende de ecouomische 
medewerking van betichte JVIitjans met 
de vijand, gedurende de bezetting, op te 
nemeu en vast te stellen, de opzettelijkf~ 
vervalsing van deze bevindingen onde1L 
toepassing valt van artikel 196 van het 
Strafwetboek; 

Overwegende dat er strafbare valsheid 
in geschriften bestaat van af het ogeu
blik dat de vervalsing van de waarheicl 
schacle zou kunnen berokkenen; 

Dat zulks hier wel het geval is, vermits 
het v66rverslag noodzakelijk de beoorde
ling van de krijgsauditeur, betreffende de 
schuld van betichte Mitjans moest bein
vloeden, en dat de valse inlichtingen die 
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het bevatte van aard waren om een goede 
rechtsbedeling, die de openbare orde aan
belangt, te verhinderen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
souverein vaststelt dat << het niet bewezen 
is dat het v66rverslag zonder enige in
vloed op de door de krijgsauditeur geno
men beslissing zou geweest zijn ll en 
uat « het bevel van niet-vervolging dag
tekent van 19 Mei 1947 ll terwijl « het 
v66rverslag van Stradling op 10 Mei 1947 
werd neergelegd, en niet op 16 Mei 
zoals verkeerdelijk vermeld in de beslui
ten van betichte )) ; 

Overwegende dat de beide onderdelen 
-van het derde middel dus niet gegrond 
zijn; 

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

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

23 }j~ebruari 1953. - 2• kamer. - Voor
zittm·, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggever, H. De Bersaques. - GelijTc
lwiclende concl7tsie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaaL 

2e KAMER. - 23 Fehruari 1953 

VERKEER. - HIERARCHIE DER WEGEN. -
SPOORWEl\ DOOR EEN AFSLUITING VAN DE 
OPENRARE WEG AFGEZONDERD. - SPOORWEG 
AAN DE OPENBARE WEG RET KENMERK VAN 
HOOFD\VEG NIET TOEKENNEND. 

Een floor een ctfslwitino van de openba1·e 
iveg af.qezondenle spoo1·weg beslaat de 
openba1·e weg niet en Tcent aan clie weg 
het kenrnm·Tc van hoofdweg niet toe. 
(Koninklijk besluit van 1 Februari 1934, 
art. 52, 2°; besluit van de Regent van 
16 October 1947, art. 3.) 

(DE CLERCK.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 December 1952 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brugge; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 52, 2°, van de Wegcode, gewij
zigd bij artikel 3 van het besluit van de 
Regent van 16 October 1947, doordat het 
bestreden vonnis bepaalt dat het trein
spoor dat met de Krakelebrug gelijkloopt, 
bij middel van een afsluiting afgezonderd 
is en niet als toebehorende tot de bedoel
de openbare weg kan aangezien worden, 
dat deze motivering een beperking in-

houdt van voormeld artikel 52, 2°, dan 
wanneer de bewoording en draagwijdte 
der termen << waarop ten minste een spoor 
loopt )), dergelijke beperking niet toelaat, 
des te meer dat ten deze, kwestig spoor 
zich na de Krakelebrug en onmiddellijk 
bi.i het kruispunt volledig op de openbare 
weg bevindt : 

Overwegende dat, luidens artikel 52, 2°, 
van de vVegcode «de openbare wegen 
waarop minstens een spoorweg loopt )) als 
hoofdweg worden beschouwd; 

Overwegende dat l1et bestreden vonnis 
te recht heeft beslist dat, in onderhavig 
geval, de spoorlijn op de openbare weg 
niet loopt, vermits het vaststelt dat ge
zegde spoorlijn « bij middel van een af
sluiting afgezonderd is ll van de openbare 
weg en dus geen deel er van uitmaakt; 

Overwegende, inuners, dat naar luid 
van artikel 3 _van de Wegcode, enkel als 
openbare wegen dienen te worden be
schouwd deze « die voor · het verkeer te 
land opengesteld zijn )) ; dat zulks hier 
het geval niet is, daar voormelde afslui
ting het verkeer over de grondstrook, 
waarop de spoorweg gelegen is, verhhl
dert · dat noch nit het bestreden vonnis 
noch uit enig ander stuk waarop het hof 
acht mag slaan bli.ikt dat de spoorlijn na 
de Krakelebrug zich volledig op de open
bare weg bevindt; 

Dat het middel dus niet ·kan aangeno
men worden; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 54 van de Wegcode, doordat het 
bestreden vonnis nalaat de regelen der 
prioriteit te bepalen wanneer de wegge
bruiker van een weg « deze weg uitrijdt 
om een andere die hem kruist in te rij
den )), dat ten deze de rechtbank enkel 
de toestand onderzoekt van de v66r het 
eigenlijk benaderen van het kruispunt ge
legen weg: 

Overwegende dat het middel onduide
lijk en derhalve niet ontvankelijk is; 

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

23 Februari 1953. - 2• kamer. - Voor
z'itte1·, H. vVouters, voorzitter. - Ver
slaggever, H. De Bersaques. - Gelijk
lu.idende concl7tsie, H. Roger .Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaaL 

2• KAMER. - 23 Fehruari 1953 

VERKEER. - RIJWIELPAD. -ARREST BE
SLISSEND DAT DE PLAATS WAAR EEN ONGEVAL 
ZICH HEEF'J' VOORGEDAAN DEEL UI'l'MAAKT VAN 
EEN RIJWIELPAD. - BESLISSING GEGROND OP 
FEI'l'ELIJKE BESTAl\'DDELEN. - WE'J''l'IGHEID. 

Is wettelijk het a1·rest waarb·ij wi-t feite-
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~ijlce vaststellingen wordt afgeleid dat 
4.le plaats waar een ongeval zich heett 
voorgedaan deel ttitmaalGt van een 1"e
gelmatig als dttsdcmi.q aangewezen 1"ij
wielpad (1). 

(DELlE EN DEVISSCHER, '!'. CORNETTE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
:arrest, op 14 Juli 1952 door het Hof van 
oeroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat, in zover zij gericht 
is tegen het openbaar ministerie, de voor
ziening zonder voorwerp is daar het ar
rest, op de publieke vordering, geen ver
-oordeling ten laste van aanleggers, bur
gerlijke partijen, uitspreekt; 

In zover de voorziening gericht is te
gen de beslissing over de burgerlijke vor
•dering: 

Over het enig· middel : schending van 
de artikelen 3, 1 o en 4°, en 133 van het 
Algemeen Verkeersreglement doordat het 
·bestreden arrest beslist dat de plaats 
waar de aanrijcling zich heeft voorge
daan een << rijwielpad ll was, hoewel deze 
plaats door geen • reglementair verkeers
teken als dusdanig aangeduid was : 

Overwegende dat, waar het beslist dat 
de aanrijding zich op een verplichtend 
rijwielpad vom·deed, het bestreden arrest 
steunt op feitelijke vaststellingen waar
uit het afieidt dat « het hier gaat om 
de voortzetting van een fietspad voor
zien van het teken waarvan spraak in 
artikel 132, 7°, van de vVegcode en voor
komend in tabel III, fig. 3, gevoegd bij 
het verkeersreglement ll; 

Dat het alzo in feite vaststelt dat de 
plaats waar het ongeval zich heeft voor
gedaan een deel van het rijwielpad is; 

Overwegende dat het middel verder 
loutere feitelijke omstandigheden aan
haalt, die aan de beoordeling van het hof 
ontsnappen; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten en tot een enkele vergoeding van 
150 frank jegens verweerder. 

23 Februari 1953. - 2• kamer. - Vom·
zitter, H. Wouters, voorzitter. -- VeT
slaggever, H. Bm·eel. - Gel-ij Jcluidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

(1) Verbr., 2 Juli 1951 (A1·r. Verb1·., 1951, 
biz. 662; Bull. en PAsrc., 1951, I, 760); 8 De
cember 1952 (Arr. F e1·br., 1953, blz. 201; 
B1tll. en PASIC., 1953, I, 227). 

VERRR., 1953. - 28 

2• KAMER. - 23 Fehruari 1953 

RECHTEN VAN VERDEDIGING. 
STRAFZAKEN. - EJERSTE RECHTER DE OM

SCHRIJVING DER FElTEN GEWIJZIGD EN DE BE
KLAAGDE VEROORDEELD HEBBENDE. - HOGER 
llEROEP VAN HE'!' OPENBAAR MINIS'l'ERIE. -
RECHTER IN HOGER BEROEP DE BEKLAAGDE 
OP GROND VAN DE OORSPRONKELIJKE OM
SCHRIJVING HEBBENDE VEROORDEELD. - NIE'r 
VERWI'l'TIGDE BEKLAAGDE. - GEEN SCHENDING 
VAN DE RECHTEN VAN VERDEDIGING. 

Schendt de 1·echten der vm·dediging niet 
de 1·echte1· in hoge·r beroep die, op het 
hager be·roep ingesteld door het open
baa1· ministerie tegen ene besUssing van 
veroo1·deling, de beklaagde, zonder hem 
er vCLn te hebben ve·rwittigd, veroor
deelt, op grand van de telastlegging on
de,· de haar door· lle dagvaarding aan
gewe.zen omschrijving en n·iet onde1· deze 
wellce de eerste 1·echter in de plaats m· 
van gesteld had (2). 

(VANDERBORGH'l', T. S'l'AD LEUVEN 
EN COE'l'ERMANS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 Mei 1952 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig middel: schending van de 
rechten der verdediging, doordat, nadat 
de eerste rechter de omschrijving van de 
betichting, onder nr 1°, B, der dagvaar
ding, gesteund op de artikelen 1 en 2 van 
de besluitwet van 29 December 1945 had 
gewijzigd en eiser krachtens artikel 247 
en 469 van het reglement op de wegenis 
der stad Leuven tot een politiestraf had 
veroordeeld, het bestreden arrest de ver
oordeling van aanlegger tot een correc
tionele straf heeft gegrond op voormelde 
artikelen 1 en 2 van de besluitwet van 
29 December 1945, voorzien in de dag
vaarding, zonder eiser van deze verande
ring van omschrijving te verwittigen en 
hem toe te Iaten zich erop te venledigen: 

Overwegende dat het openbaar minis
terie insgelijks hoger beroep had inge
steld, zodat aanlegger wist dat het hof 
van beroep de in de dagvaarding vermelde 
betichting zou kunnen en mogen herne
men; 

Dat het hof van beroep niet verplicht 
was eiser daarvan te verwittigen, daar 
zulks gebeurlijkheid voorzienbaar was en 

(2) Verbr., 15 Mei 1950 (A1T. Verb!-., 1950, 
biz. 570; Bull. en PASIC., 1950, I, 638); 
10 Maart 1952 (A1"1'. Ve1·b1·., 1952, biz. 370; 
B·ull. en PASIC., 1952, I, 422); 22 September 
1952 (A1T. Ve1·b1·., 1953, blz. 5 ;, Bull. en PASIC., 

1953, I, 5). 
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aanlegger derhalve de gelegenheid heeft 
gehad zich te verdedigen tegen de in de 
dagvaarding uitdrukkelijk vermelde om
schrijving der feiten en waarvan hij dus 
kennis had; 

Dat het middel dienvolgens niet ge
grond is; 

Voor zover de voorziening de beslissing 
bedoelt : 

1 o Over de publieke vordering : 
Overwegende dat de substantH~le of op 

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

2° Over de burgerlijke vordering : 
Overwegende dat aanlegger 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 aanlegger tot de kos
ten. 

23 Februari 1953. - 2" kamer. - Voor
z-itter·, H. Wouters, voorzitter. - Ver
sla.ogever·, H. De Bersaques. - Gelijlc
l·ttidel'!de concltts·ie, H. Hoger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 23 Fehruari 1953 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. 
- l\lliDDEL AFGELEID UI'l' DE ONREGELMATIG
HEID VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE 
BURGEHLIJKE PAHTIJ. - MIDDEL NIET ON
DERWORPEN AAN DE REOHTER OVER DE 
GROND. - ,NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° J\IIIDDELEN TOT VERBREKING. 
S'l'RAFZAKEN. - JV!IDDEL AFGELEID UIT HET 
GEMIS AAN VOLMAOHT VAN DE LAS'l'HEBBER 
DIE HOGER BEROEP HEEn"l' INGESTELD. -
MIDDEL NIET ONDERWORPEN AAN DE REOHTER 
OVER D_E GROND. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

3° MIDDELEN TO'l' VERBHEKING. -
S~'RAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. 
- VONNIS WAAR.J3I,J EEN IN DE OONOLUSIES 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ BEGR.EPEN EIS 
AANGENOMEN WERD. - JV!IDDEL HIER.UIT AF
GELEID, DAT DOOR DEZE EIS IN TE WILLIGEN 
HE'l' VONNIS « ULTRA PETI'l'A ll HEEFT GEOOR
DEELD. - 0NTSTENTENIS VAN BETWISTING 
VAN DEZE EIS VOOR DE R.EOHTER OVER DE 
ElROND. - .JVIIDDEL NIE'l' ONTVANKELIJK. 

4° MIDDELEN TOT VEHBHEKING. 
STRAFZAKEN. - MIDDEL GEGR.OND OP EEN 
VERKEERDE INTERPRETATIE VAN DE BESTRE
DEN BESLISSING. MIDDEL FEITELIJKE 

GR.ONDSLAG l\IISSEND. 

1° Mag niet voor cle eerste rnaCLl vom· het 
Hot VCLn verbr·eking aan,qevoenl worden 
het rnidclel hientit Mueleid dat de btw-

gerlijlce partij niet regelmati,q voor de
r·echter over· de gr'ond is vertegenwoor·
digd geweest, indien de aanlegger vom
deze rechter zonder desorntrent enige 
betwisting te doen gelden, zijn verweer·
rniddelen tegen de vm·derinu van de 
bnruer·lijke partij heeft vom·gedrct
gen (1). 

2° M au niet voor· de eerste rnaal voor het 
H of van verbrelcing aangevoer·d ~vorden 
het middel afgeleid 'll.it het gebr·elc aan 
volrnacht van ae lCLsthebber· clie nCLrnens 
ae bttrgerlijlce partij hager· ber-oep heeft 
in,qespelcl (2) . 

3° De veraachte, cUe voor de rechter ove1·· 
ae g·rona een in de concl-ttsies van ae 
btwgerlijlce pcwt-ij begr·epen eis niet
heett betwist, is niet ont·vanlcelijk orn 
voor· ae eer·ste rnCLnl vom· het Hot VCLn 
verbr·eJc·ing stCLwnae te hottclen clCLt doot·· 
aeze eis in te willigen cle r·echter ae· 
perken vnn het geschil is te bn'iten ge
gnnn. 

4° Mist feitelijlce gronaslcw het ·middel 
ant op een onjuiste inter-pretatie va.n 
de best·reden beslissing gegrona is (3). 

(VYGEN, T. BELGISOHE STAAT, 
l\UNISTERIE VAN OPENBARE WERKEN.) 

AR.R.ES'l'. / 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 Mei 1952 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Hasselt; 

I. Wat betreft de voorziening van Vy
gen, beklaagde : 

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over· de publieke vor
dering : 

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

B. In zover de voorziening gericht is te
gen de beslissing over de bnrgerlijke vor
dering : 

Over de twee middelen, afgeleid, het 
eerste, nit het gebrek aan bewijs dat 
Nackom, die zich namens de Belgische 
Staat als burgerlijke partij stelde en in 
deze hoedanigheid hoger beroep tegen het 
eerste vonnis instelde, dam·toe een geldige 
vohnacht zou hebben bekomen, het twee-

(1) Verbr., 15 October 1951 (ArT. Yerb>·., 
1952, blz. 73; B-ull. en PAsrc.,' 1952, I, 77 en 
nota 5). 

(2) Verbr., 6 April 1949 (Arr. J!erbr., 1949, 
240; Bull. en PAsrc., 1949, I, 271). 

(3) Vaststaande rechtspraak. Zie onder meer
verbr., 5 Januari 1953 (Bull. en PAsrc., 1953, 
I, 280). 
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de middel, uit de omstandigheid dat het 
llestreden vol).Ilis ultra petita beschikt, in 
zover het, bij gebrek aan uitvoering van 
het vonnis door de betichte binnen de 
gestelde termijn, de- burgerlijke partij 
machtigt zelve de afbraak op kosten van_ 
oetichte uit te voeren : 

Overwegende dat uit geen der stukken 
waarop het hof acht vermag te slaan 
blijkt dat aanlegger, voor de rechter over 
de grond waar hij zijn verdediging tegen 
de vordering van de burgerlijke partij 
voorgedragen heeft, betwist zou hebben 
·dat Nackom over een geldige volmacht 
beschikte om zich namens de Staat als 
burgerlijke partij te stellen en hoger be
roep aan te tekenen; 

Dat evenmin vaststaat dat hij de door 
de burgerlijke partij v66r de correctio
u_ele rechtbank genomen conclusies zou 
hebben bestreden, in zover zij er toe 
.strekten aan concluante de machtiging te 
horen verlenen, bij gebrek aan voldoening 
door betichte, zelf de afbraak uit te voe
ren; 

Overwegende dat beide middelen die 
:noch de bevoegdheid, noch de openbare 
-orde aanbelangen, nieuw en derhalve niet 
ontvankelijk zijn; 

II. Wat betreft de voorziening van de 
Belgische Staat : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening hieruit afgeleid 
dat Nackom, in wiens naam de voorzie
uingsverklaring werd afgelegd, daa1·toe 
niet regelmatig gemachtigd was : 

Overwegende dat uit de akte van voor
ziening blijkt dat pleitbezorger Gruyters 
in naam van de Staat is opgetreden; 

Waaruit volgt dat de grond van niet
-ontvankelijkheid niet kan worden aange
nomen; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 9 van de wet van 31 Mei 1888, 
gewijzigd door de artikelen 1, 2 en 3 van 
-de wet van 14 November 1947, en van de 
wetsbepalingen betreffende de burgerlijke 
vordering tot herstelling van het door het 
misdrijf veroorzaakt nadeel, doordat het 
bestreden vonnis, waar het bepaalt dat 
de uitvoering er van gedurende een jaar 
zal worden· geschorst, geen onderscheid 
maakt tussen zijn beschikkingen over de 
publieke vordering en deze over de bur
gerlijke vordering, wanneer artikel 9 van 
de wet van 31 Mei 1888 niet toepasselijk 
is wat betreft ten bate van de burgerlijke 
partij uitgesproken veroordelingen : 

Overwegende dat het bestredeu vonnis 
beslist dat << de uitvoering van dit von
nis gedurende een jaar zal worden opge
schorst en dat de hierboven tegen hem 
(betichte) uitgesproken veroordeling tot 
een geldboete als niet bestaande zal wor
,den beschouwd indien hij binnen dit 

tijdstip geen nieuwe veroordeling van 
meer dan een maand wegens · misdaad of 
wanbedrijf oploopt >>; 

Overwegende dat nit deze aanhaling. 
van het vonnis klaar en duidelijk blijkt 
dat de verleende schorsing uitsluitend 
de tegen betichte uitgesproken strafver
oordelingen betreft; 

Dat het middel op een verkeerde inter
pretatie van het vonnis steunt en derhalve 
feitelijke grondslag mist; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt Vygen en de Bel
giselle Staat, ieder tot de helft der kos
ten; veroordeelt de Belgische Staat tot 
het betalen der vergoeding van 150 frank 
aan Vygen. 

23 Februari 1953. - 2" learner. - Voor
zUte·r, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Bareel. - Gelijkl1tidende 
concl·usie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 23 Fehruari 1953 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - AANHANGIGHEID EN 
VERKNOOH'l'HEID. - VERWIJZING. - NA TE 
KOMEN REGELEN. 

2° REGELING VAN REOHTSGEBIED. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - VERKNOOHTE 
ZAICEN BIJ 'l'WEE REOH'l'BANKEN VAN EERSTE 
AANLEG AANHANGIG GEMAAKT. - VORDERING 
TOT VERWIJZING BIJ VONNIS VAN EEN DEZER 
REOH'rBANKEN VERWORPEN. - BESLISSING 
NIE'l' STRIJDIG MET DE BEPALINGEN VAN ARTI
KEL 37bi8 VAN DE WE'l' VAN 25 MAART 1876 
(WE'l' VAN 15 MAAR'!' 1932, ART. 9). - RE
GELING VAN REOHTSGEBIED. - VERWIJZING 
VAN DE ZAICEN NAAR DE REOH'l'BANIC DIE RET 
VONNIS GEWEZEN HEEITT. 

1° Het artikel 37bis van de wet van 
25 JJ1aa1·t 1876 (wet van 151Yiaa1·t 1932, 
art. 9) bepaalt de voor/veU1'S01'de die, in 
het belanrt ener· goede rechtsbedeling 
vast,qestelcl zijnde, dient te worden ge
volgcl tot aanclu.icling van cle rechtbanlc 
naar clewellce in geval van aanhangig
heicl of verlcnochtheicl cle zalcen zu.llen 
worclen verwezen. 

2° H'anneer, verlcnochte zalce1~ bij twee 
1·echtbanlcen van eerste aanleg aanhan
gig zijncle gemaakt. ueweest, een deze1· 
rechtbanlcen een vonnis gewezen heejt 
waarbij een op cle verlcnochtheid ge
gmncle vorclering tot verwijz·ing VC1'
worpen wercl, wo1·clt, tot 1·egeling van 
1·echtsgebiecl, cloo1· het Hot van verb1'C
lcing nagegaan of voonnelcl vonnis niet 
strij clig is met cle floor artilcel 37bis 
van cle wet van 25 JJ1ctart 1876 (wet van 
15 jJ![aart 1932, a1·t. 9) vastgestelcle re
gelen, en in clit ueva.l verwijst het, bij 
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toepassing van alinea :e, 1°, dezer wets
bepaling, de zaalc die voor de andere 
·rechtbanlc aanhangig is narLr de recht
banlc die het vonnis ,qewezen heejt (1). 

{NA'l'IONALE S'J'RIJDERSBOND VAN BELGIE, 
T. EOHTGENO'J'EN DE RUDDER.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gezien het arrest, ge
wezen door het hof op 24 November 1952, 
houdende toelating om tot regeling van 
rechtsgebied te dagvaarden; 

Gelet op de in uitvoering van dat ar
rest aan al de betrokken partijen op 2 en 
3 December 1952 betekende dagvaarding; 

Overwegende da.t, alho~wel behoorlijk 
gedagvaard, de verweerster, naamloze 
vennootschap « Imprimerie Wellens
Pay ll, niet is verschenen; 

Overwegende dat, bij exploot van 3 Au
gustus 1951, ten verzoeke van de echtge
noten Palmire-.Juliana De Rudder en 
Jean-Victor Erkelbout, tegen eiseres v66r 
de Rechtbank van eerste aanleg te Brus
sel een vordering wercl ingesteld strek
kende tot herstelling van de schade voort
vloeiend nit een in het dagblad van eise
res verschenen bijclrage, welke strijdig 
met de waarheid, lasterlijk en beledi
gend geacht wordt; 

Dat de verweerster, de vereniging zon
der winstgevend doel << Bedevaart naar 
de Graven van den IJzer ll, in dit geding 
is tussengekomen ten einde de hoofdeis 
te steunen en tevens toelating te beko
men om het te vellen vonnis op kosten 
van eiseres bekend te maken; 

Overwegende dat bij exploot, eveneens 
van 3 Augustus 1951, de verweerder 
Frans Willems v66r de Rechtbank van 
eerste aanleg te Dendermonde tegen eise
res en tegen verweerster, de naamloze 
vennootschap « Imprimerie vVellens-Pay ll, 
een vordering heeft ingesteld strek
kende tot herstelling van de schade 
die voor hem nit de voormelde bijdrage 
is voortgevloeid; dat in dit geding, de 
verweerster, « Bedevaart naar de Gra
ven van den IJzer ll, onder de benaming 
van «Bet IJzerbedevaartcomite ll is tus
sengekomen, eveneens om de hoofcleis te 
steunen en bovendien om van eiseres en 
van de verweerster « Imprimerie Wei
lens-Pay ll een vergoecling van 50.000 fr. 
te bekomen; 

Dat, bij vonnis van 9 Mei 1952, de 
Rechtbank van eerste aanleg te Dender
monde, op grond nm verknochtheid met 
de andere zaak, het door eiseres ge-

(1) Zie verbr., 24 November 1952 (A1'J'. 
Ye•·br., 1953, biz. 158; B.,,zz. en PAsrc., 1953, I, 
172, houdende toelating tot dagvaarding tot 
regeling van rechtsgebied). 

dane verzoek tot verWIJZlllg na:al."' de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussei 
heeft afgewezen; 
Overw~gende dat, om verschillende re

denen van feitelijke aard, eiseres e1· 
thans om v~rzoekt dat bij wijze van re
geling van rechtsgebied, de eisen, die· 
bij de Rechtbank van eerste aanleg te· 
Dendermonde aanhangig zijn, naar de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel 
zouden worden verwezen; 

Overwegende dat, hunnerzijds, de ver
schijnende verweerders concluderen tot 
het verwerpen van het verzoek tot rege
ling van rechtsgebied en, op hun beurt,. 
vragen dat de eisen, die v66r de Recht
bank van eerste aanleg te Brussel werden 
ingesteld, wegens verknochtheid bij toe
passing van artikel 37bi-s van de wet van 
25 :Maart 1876 (wet van 15 Maart 1932, ar
tikel 9), naar de Recht bank van eerste 
aanleg te Dendermonde zouden worden 
verwezen daar aan deze de voorkeur 
moet worden gegeven vermits zij over de 
zaak een ander vonnis <Ian een beschik
king van inwendige orde gewezen heeft; 

Overwegende dat de hoger bedoelde 
hoofd- en bijkomende eisen verknocht 
zijn; 

Overwegende dat voormelcl artikel 37bis 
de orde van voorkeur vaststelt die, naar 
de opvatting van de wetgever, door het 
belang van een goede rechtsbedeling gebo
den zijnde, in acht client genomen voor 
de aanwijzing van de rechtbank welke, 
in geval van verknochtheid of aanhangig
heid, van de zaken kennis nemen zal; 

Da_t die bepaling aldus een algemeen 
principe huldigt dat ook bij het regelen 
van het rechtsgebied door het hof moet 
worden nageleefd; 

Overwegende, echter, dat wanneer 
reeds, zoals in zake, een verzoek tot ver
wijzing wegens verknochtheid of litis
pendentie door een vonnis verworpen 
werd, het hof zich zijn beslissing door dit 
vonnis niet mag laten opdringen; 

Dat het immers vooraf moet nagaan 
of cUt vonnis niet met de voorschriften 
van voormeld artikel strij dig is; 

Overwegende dat het vonnis del. 9 Mei 
1952 gewezen door de Rechtbank van eer
ste aanleg te Dendermonde, met de voor
schriften van voormeld artikel niet strij
dig is; 

Overwegende dat gezegd vonnis geen 
beschikking van inwendige orde uitmaakt 
en, derhalve, bij toepassing van alinea 2, 
1 o, van bedoeld artikel, de voorkeur aan 
gezegde rechtbank moet worden gegeven; 

Om die redenen, het rechtsgebied ):ege
lencle, verwijst de hoger bedoelde hoofd
en- bijkomende eisen, ingesteld v66r de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel,_ 
naar de Rechtbank van eerste aanleg te 
Dendermonde ten eincle er te worden be
slecht samen met de aldaar hangende 



~:-·.-- r --------------- r----· 

-437-

hoofd- en bijkomende eisen waarover het 
vonnis van 9 Mei 1952 gewezen werd; ver
staat dat over de kosten van onderhavige 
eis samen met deze -van de hoofdzaak 
uitspraak zal worden gedaan. · 

23 Februari 1953. - 26 kamer. - TToor
zitte·r en vm·slaggeve1·, H. Wouters, voor
zitter. - GeUjlclltidende conclusie, H. Ro
ger Janssens de Bisthoven, advocaat-ge
neraal. - Pleiters, HH. Simont en Velde
kens. 

2e KAMER. - 24 Februari 1953 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. -
VERBE'l'ERING ZIJNER AANGIF'l'E DOOR DE BE
LAS'l'INGPLICH'l'IGE AANVAARD. - AANVAAR
DING DIE HE'l' VES'l'IGEN VAN EEN AANVULLENDE 
AANSLAG DOOR DE ADJ\HNIS'l'RA'l'IE NIE'l' VER
HINDER'f. - VOORW A ARDEN TOT UI'l'OEFENING 
VAN DI'l' RECH'l'. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMB'l'SWEGE. - VERPLICH'l'ING 
VAN DE BELASTINGPLICH'l'IGE BEWIJS 'l'E LEVE
REN VAN HE'l' ,JUIST BEDRAG ZIJNER INKOM

STEN. 

1° Indien hct behee1·, na aanvnnrding 
door de bel(tstingplichti..qe van ene ver
betel·ing van z·ijn anng·itte, steeds nag 
vermag een aanvnllende belasUn,q te 
1)estigen, is het nlstoen nochtnns gehon
den bew·ijs te leveren vnn de bestand
delen d·ie aan de ee1·ste verbete·ring 
vreemd z·ijn en ·waarop de tweede is ge
grond (1). 

2° Wanneer rle belnstingplichti,qe van 
ambtswege ·in rle lielnst-ing is aangesla
gen, is het bewijs van het j·wist bedrng 
zijner inlcomsten ten zijnen laste (2). 
(Samengeordende wetten, art. 56.) 

(VERDOODT, 'l'. BELGISCHE S'l'AA'f. 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 April 1952 door het Hof van 
heroep te Brussel gewezen; 

Over het enig midllel : schending van 

(1) Verbr., 25 Januari 1949 (A1'1', Verb1·., 
1949, biz. 67; Bttll. en PASIC., 1949, I, 75); 
aisook conciusies van het openbaar ministerie 
onder verbr., 31 Mei 1949 (Bttll. en PAsrc., 
1949, I, biz. 409 en 410); verbr., 8 November 
1949 (A1~·. Verb1·., 1950, biz. 124; Bull. en 
PAsrc., 1950, I, 138); 14 November 1950 (A1·r. 
Verbr., 1951, biz. 120; Bttll. en PAsrc., 1951, I, 
157). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder mee1· verbr., 
27 Januari 1953 (Bttll. en PAsrc., 1953, I, 401). 

de artikelen 97 en 110 van de Grondwet, 
53, 55 en 56 van de wetten betreffende 
de inkomstenbeiastingen, samengeordend 
bij besluit van 31 Juli 1943, 1, 2, 3 en 9 
van de wet van 10 Januari 1940 houdeml 
invoering van een speciale en tijdelijkp 
helasting op de uitzonderlijke winsten, en 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, doordat het bestreden arrest beslist 
clat de ten laste van aanlegger ambtshalvP 
gevestigde aanslag niet willekeurig is en 
de vereisten van de wet in aanmerking 
neemt, om reden dat « cle adminis
tratie gesteund heeft op gegevens die 
niet aileen in het bericht van wijzi
ging (stuk 34) te onderstellen waren, 
maar, volgens de bundel, wel bepaald wa
ren in een stuk (33) dat cleel uitmaakte 
van het bericht 279 van 11 Januari 1.944 », 
en clat dns de aanlegger « wel wist dat 
het voornamelijk ging over de aankoo"p 
van een huis op 4 J anuari 1941 ll; om re
den clat het akkoord, bij een eerste verbe
tering aan zijn fiscale toestancl tot stand 
gekomen tussen de aanlegger en de admi
ni-stratie, voor cUt bestmu· niet het recllt 
uitsluit de aldus verbetercle aanslagen wP
gens het onvolleclig of onjuist karaktel' 
van de kwestieuze aangiften te herzien; 
eerste ondercleel, clan wanneer het nit de 
bewoorclingen van het verbeteringsbericht 
van 11 Januari 1944 (stuk 34) niet blijkt : 
1 o dat het ander stuk 33 er bijgevoegcl 
was of er mecle aangezegd wercl; 2° of 
dat dit verbeteringsbericht op de aan
koop van het hnis op 4 Januari 19-!1 
steunt, zodat het derhalve niet voi
doencle gemotiveercl is; tweecle ondercleel, 
dan wanneer het nit de vaststellingen 
van het arrest blijkt clat de aclministra
tie cleze aankoop ten tijde van het eerste 
verbeteringshericht cler aangifte wel ken
de en dat deze eerste door aanlegger aan
genomen verbetering zijn aangifte ver
ving en clezelfcle bewijskracht had : 

Overwegencle dat, weliswaar, indien 
de aclministratie, na een door de schat
plichtige aanvaarcle wijziging van de aan
gifte, nog het recht heeft om een aanvul
lencle aanslag te vestigen, het nochtans 
in dit geval verplicht is het bewijs te le
Yeren van de aan de eerste verbetering 
vreemde gegevens welke ten gronclslag 
van de tweecle wijziging liggen; 

Overwegende echter clat, ter zake, uit 
het bestreden arrest blijkt, enerzijds, dat 
de betwiste aanslagen op de aankoop door 
aanlegger van een huis op 4 Januari 1941. 
gegroncl zijn en, anclerzijcls, dat bij de 
eerste door aanlegger aanvaarde verbete
ring van zijn aangifte er met gezegcle 
aankoop geen rekening is gehouden ge
weest; dat het arrest daarenlJOven vast
stelt dat aanlegger, die van ambtswege 
belast wercl, het juiste beclrag van zijn 
belastbare inkomsten niet heeft bewezen; 

Dat het hof van beroe]) dienvolgens te-

! 
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Techt het verhaal van aanlegger heeft 
verworpen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

24 Februari 1953. - 2• kamer. - Voor
zitter en verslaggever·, H. de Clippele, 
raadsheer waarnemend voorzitter. - Ge
lijkluidende oonolnsie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 24 Februari 1953 

to INKOJVISTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. BELAS'J'BARE IN
KOMS'l'EN ALLE PENSIOENEN EN REN'l'EN BE
GRIJPEND, WELKE OM RET EVEN DE VOOR
WAARDEN ZIJN WAARIN EN DE WIJZE WAAR
BIJ ZI.J WORDEN 'l'OEGEKEND, ME'l' UITSLUI
'J'ING NOCHTANS VAN DE ONDERHOUDSRENTEN. 

2o INKOMSTENBEJLASTINGEN. 
AANVULLENDE PERSONELE BELAS'l'ING. - BE
LASTB&RE INKOMSTEN AL DE BEDRIJFSINKOJ\i
S'J'EN BEGRIJPEND ME'l' UITSLUITING VAN DEZE 
VERMELD IN AR'fiKEL 29, PARAGRAAF 4, 2°, 
DER SAMENGEORDENDE WE'J'TEN EN 1\UTS AF
'J'REKKING VAN DE DOOR DE BELASTINGPLICH
TIGE UITGEKEERDE ONDERHOUDSRENTEN VOOR
ZIEN BIJ ARTIKEL 44, PARAGRAAF, 1, 5°, DER
ZELFDE WETTEN. 

<Jo INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN. 
AANVULLENDE PERSONELE BELAS'l'ING. 
DOOR DE BELAS'J'INGPLICHTIGE UITGEKEERDE 
RENTEN WELKE VAN HE'l' 'J'OTAAL BEDRAG DER 
BELASTBARE INKOMSTEN AF'l'REKBAAR ZIJN. 
- 0NDERHOUDSRENTEN DOOR DE BELAS'fiNG
PLICH'fiGE WEGENS EEN WE'l''J'ELIJKE VER
PLICH'l'ING UI'l'BETAALD. 

4o l\HDDELEJN TOT VERBREJKING. -
ZAKEN VAN DIREC'l'E BELASTINGEN. - lVIID
DEL GERICHT 'l'EGEN EEN OVERBODIGE BE
WEEGREDEN. - l\'IIDDEL ONONTVANKELIJK. 

to Worden onde·r de in de becl-rijfsbelas
ting belastbare inkomsten begrepen alle 
pensioenen en r·enten, wellce orn het even 
rle voonoaanlen zijn wnar·in en de wij
ze waarbij zij wonlen toegekend, rnet 
nitslniting noohtans van de onderhouds
-renten. (Wetten betreffencle de inkom
stenbelastingen, samengeorclencl op 3 Ju
ni 1941, art. 29, paragraaf 1, en 44, pa
paragraaf 1, 5°.) 

2° Zijn in de annvullende personele be
lnsting belastbaar, nlle bedrijfsinkorn
sten rnet inbegr·ip vnn deze voorzien bij 
nr·tikel 29, pn-rng·mnf 1, cler sarnenge
ordende wetten behnlve deze verrneld in 
nrtilcel 29, pnrngr·nnf 4, 2°, rnits Mtrek
Jcing vnn cle floor cle belctsf'ingpliohtige, 

lcraohtens als bewijshoudend herlcende 
besoheid'en, regelrnatig· uitgelceerde on
derhmtdsrenten nan per·sonen die met 
hem niet samenwonen en aan wie hij 
kraohtens cle bepalingen van het Bur
{ferlijk Wetboelc onder·hmtdsbijstand 
versohuldigd is. (Wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen samengeordend op 
3 Juni 1941, art. 42, paragraaf 1, en 44, 
paragraaf 1, 5°.) 

3° Door het artilcel 44, paragraaf 1, 5°, 
vwn de samengeorclende wetten, het
wellc beperkenderwijze dient te worden 
verlclaanl, worclen nitslu.itena als af
trelcbnnr van de {fezamenUjlce in de aan
vullende 11e·rsonele belastin{f belastbar·e 
irilconi.sten becloeld de onderhoudsren
ten door de belastingpliohtige be_taald 
in ~titvoering en6'1· wetteli:ilce verplioh
ting en niet deze wellce in uitvoering 
van weder·lcerige overeenkomsten, als 
tegenwaar-de van een door de belastin(t
pliohU{fe verworven voorcleel, uitge
lceerd wor·aen. 

4° Is wegens gebrelc aan belnng niet ont
vanlcelijlc het middel ge·rioht tegen een 
overbodige beweegreden van de bestre
clen beslissin,q. 

(FRYNS, '1'. BELGISCHE STAAT.) 

ARRES'J'. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 October 1950 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over .het enig miclclel : schending van 
de artikelen 91 en 110 van de Grondwet, 
202 en volgende, 1341 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek, 37 en volgende der 
samengeorclende wetten op de inkomsten
belastingen, bijzonderlijk het artikel 44, 
doordat het betreden arrest de aftrekking 
van het beloop der in de aanvullende per
sonele belasting belastbare inkomsten 
weigert, der rente door aanlegger be
taalcl aan mevrouw Van Hoorenbeke, 
krachtens een notari(:;le akte van 22 De
cember 1934, waarbij ten voorclele van 
mevrouw Van Hoorenbeke, weduwe van 
Guillaume Fryns, broeder van aanlegger, 
een lijfrente in de plaats van een vrucht
gebruik werd gesteld, zoncler enige aan
wassing van rechten voor eiser, om reden 
clat de aan mevrouw Van Hoorenbeke uit
betaalcle renten de door artikel 205 van 
het Burgerlijk Wetboek voorziene onder
houdsrenten niet zouden zijn, de be
gunstigcle der rente niet in nood verke
rende, clan wanneer de voorwaarden wel
ke door artikel44, paragraaf 1, 5°, worden 
vereist opdat de rente zou worden afge
trokken verenigd zijn, vermits de rente 
krachtens een authentieke akte regelmatig 
gestort wordt aan een persoon die niet 
met eiser inwoont en onder clezen staat 
ten voorclele van wie het Burgerlijk Wet-
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hoek het verplichtend onderhoud voor
ziet, en doordat het bestreden arrest, 
waar het bijvoegt dat <;le hetaalde ~;ente 
een onderhoudsrente moet zijn gevestigd 
naar mate van de middelen van de schul
denaar en de hehoeften van Cie schuld
eiser en dat de persoon ten overstaan van 
dewelke de heschikkingen van het Bur
gerlijk Wethoek onderhoudsmiddelen 
voorzien, deze zelf moet zijn die vanaf 
de storting der rente in nood verkeert, 
waar het aldus de afkorting van de rente 
van de staat van hehoefte van de hegun
stigde doet afhangen, het een voorwaarde 
hijvoegt die niet door het artikel 44 voor
zien is : 

Overwegende dat het koninklijk hesluit 
nr 14 van 3 Juli 1939, hij wijziging van de 
vroegere wetgeving, in zijn artikel 10 he
paalt dat, onder de in de bedrijfshelasting 
belastbare inkomsten bedoeld door het ar
tikel 29 paragraaf 1, der samengeordende 
wetten,' onder meer, al de pensioenen en 
renten begrepen worden welke om het 
even de voorwaarden zijn waarin en de 
wijze waarbij zij worden toegekend, en 
in zijn artikel 13 dat al de bedrijfsin
komsten in de aanvullende persoonlijke 
belasting zullen belasthaar zijn, er in he
grepen deze voorzien door het artikel 29, 
paragraaf 1, der samengeordende wetten, 
met uitsluiting aileen van deze bedoeld 
door artikel 29, paragraaf 4, 2°, en van 
de bij het artikel 44; paragraaf 1, 5°, der 
samengeordende wetten voorziene onder
houdsrenten; 

Overwegende dat uit de aldus aan de 
vroeger bestaande wetgeving aangebrach
te wijziging blijkt dat het artikel 44, pa
ragraaf 1, 5°, der samengeordende wet
ten beperkenderwijze dient te worden 
uitgelegd, en clat deze wetshepaling uit
sluitend de renten beoogt welke door de 
belastingplichtige in uitvoering ener 
wettelijke verplichting werden uitbetaald, 
en niet de renten welke, buiten alle wet
telijke verplichting, in uitvoering van we
derkerige overeenkomsten, en als tegen
waarde van een door de belastingplich
tige verworven voordeel, worden uitge
keerd; 

Overwegende derhalve dat, waar het 
bestreden arrest vaststelt dat << ter zake 
de toepassing van artikel 205 van het 
Burgerlijk Wethoek niet kan bewezen 
worden ... dat in feite belanghebbende een 
hurgerlijke overeenkomst met de wedu
we van zijn broeder gesloten heeft, ten 
einde een vruchtgebruik door een rente 
te vervangen, en clat deze rente geen uit
staans heeft met de onderhoudsrente van 
artikel 205, noodzakelijk om de eis van 
belanghebbende te kunnen inwilligen ll, 
deze beweegredenen volstaan om de be
slissing van het bestreden arrest te recht
vaardigen; 

Overwegende dat, waar het bestreden 

arrest bijvoegt dat « helanghebbende ove
rigens deze staat van behoeftigheid niet 
tracht te bewijzen ll, deze beweegreden 
overhodig voorkomt en dat het middel, 
waar het aan het arrest verwijt aldus 
aan de wet een voorwaarde te hebben 
toegevoegd welke erin niet voorkomt, -
al ware het zelf gegrond, - zonder be
lang voorkomt; 

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

24 l!,ehruuri 1953. - 26 kumer. - Voot·
z'ittm·, H. de Clippele, raadsheer waar
nemencl voorzitter. Verslaggeve·r" 
H. Vandermersch. - Gelijlclttidende con
cl·ttsie, H. Ganshof van der Meersch, ad
vocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leyn
seele. 

2e KAMER. - 24 Februari 1953 
1° INKOMSTENBELASTINGEN. 

BEDRIJFSBELASTING. - YERLIES ZONDER BE
TREKKING MET DE HANDEL VAN DE BELASTING
PLIOHTIGE. - NIET AF'l'REKBAAR VERLIES. 

2° MIDDELEN VAN VERBREKING. -
ZAKEN VAN DIREOTE BELASTINGEN. - BE
SOHIKKING DOOR DE ~'El'l'ELIJKE VAS'l'S'l'EL
LINGEN VAN HE'l' BESTREDEN ARREST GEREOH'l'
VAARDIGD. - J\IIIDDEL GERIOHT 'l'EGEN DE AN
DERE BEWEEGREDENEN VAN HET ARREST. -
NIIDDEL WEGENS GEBREK AAN BELANG ONONT

VANKELIJK. 

1 o Een verlies zonder betrelclcing met de 
handel van cle belastingplichUge is geen 
beroepsved~es naa1· de zin van a~·ti
lcel 32, paragraaf 1, lid 2, dm· samen
rJeo1'dende wetten en is niet aft1·elcbaa1-
van de in de bedrijfsbelasting belast
bare inlcomsten van z·ijn handelsbe
drijf (1). 

2° TVanneer de dom· het a-rrest venneldct 
feitelijlce vaststellingen volstaan om 
.zijne beschilclcing te rechtvaa1'digen, 
zijn de m·iddelen die uitsluitend ge
ff1'ond zijn op de onjttistheid en de on
gepastheid van de ande1·e beweeg1·ede
·nen onmachtig orn aanleiding te geven. 
tot vm·brelcing en derhalve wegens ge
lwelc a an be lang niet ontvanlceli.i lc (2) _ 

(VAN DE GENAOH'l'E, T. BELGISOHE STAAT.) 

AHHES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Zie verbr., 23 Mei -1950 (A1'1'. Verb·r., 
1950, biz. 601; Bull. en PAsrc., 1950, I, 678). 

(2) Zie verbr., 10 en 19 Juni 1952 (Arr. 
Ve1·b•·., 1952, biz. 576 en 592; Bull. en PAsrc., 
1952, I, 657 en 676). 
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:arrest, op 9 Januari 1951 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
<le artikelen 97 van de Grondwet, 1320, 
1322 en 1323 van het Burgerlijk Wetboek 
€n van het aan de besluiten verschuldigd 
geloof, doordat het bestreclen arrest zich 
€r toe beperkt te beslissen clat het aange
haald verlies, in feite, niet door het pa
trimonium van verzoeker maar door het 
patrimonium van de Personenve'nnoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
Merchiers en Van de Genachte w.erd on
dergaan, zoncler te antwoorclen op het 
micldel aangehaalcl in regelmatige beslui
ten, clat de schuldvorclering waarvan het 
verlies wercl aangehaalcl, als een element 
van het actief in de persoonlijke boekhou
ding van verzoeker werd overgeclragen, 
en zoncler te onclerzoeken of cleze inschrij
ving van een onwaarcle bij het persoon
lijk actief naclerhancl niet naar wi11st en 
verlies kon worden overgebracht, zelfs in 
geval waar het verlies werkelijk door het 
patrimonium van cle voornoemde vennoot
schap zou ondergaan geweest zijn : 

Overwegemle clat, inclien door aanlegger 
in zijn voor het hof van beroep genomen 
besluiten werkelijk werd aangehaalcl clat 
de som van 68.999 frank verschuldigcl 
door Merchiers aan de ontbonuen Perso
nenvennootschap met ]Jeperkte aanspra
kelijkheicl « Merchiers en Van de Ge
nachte >J, in de balans der vereffening en 
in cle balans op eincle 19!4, als een tegoecl 
van aanlegger wercl geboekt, nochtans 
niet wercl aangevoenl dat aanleggers 
schulclvorclering uit dien hoofde als een 
-onwaarde in zijn persoonlijke boekhou
ding overgedragen werd; 

Overwegencle clat het middel derhalve 
feitelijke gronclslag mist; 

Over het tweede en derde miclclel : het 
tweede, schending van de artikelen 97 
van de Grondwet, 1582 en 1583 van het 
Burgerlijk Wetboek, 32, paragraaf 2, en 
61, paragraaf 3, van ue wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen samengeschakelcl 
bij het besluit van de Regent van 15 Ja
nuari 1948, clooruat het bestreden arrest 
weigert de betwiste aanslag te vernieti
gen in zover hij draagt op een som van 
68.999 frank, zijnde het beclrag van het 
door verzoeker ondergaan verlies, om de 
€nige reclen clat clit verlies niet een ver
lies vertegenwoorcligt ondergaan door de 
belastingplichtige, maar een verlies van 
kapitaal ondergaan door de Personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid Merchiers en Van de Genachte, wel
ke door de vereniging van alle maatschap
pelijke aandelen in de hanclen van verzoe
ker ontbonclen wercl, clan wanneer, inclien 
de vereniging van. de aanclelen in de han
den van een persoon, op zich zelf de sa
mensmelting niet teweeg brengt van het 
maatschappelijk patrimonium met het 

persoonlijk patrimo_nium van de 'l[ennoot 
die ze alle in hanclen heeft, deze samen, 
smelting nooclzakelijk volgt uit de ander: 
zijcls door het bestreclen arrest geclane 
vaststelling dat de vennoot gans het ac
tief en gans het passief van de ontbon
clen vennootschap had overgenomen en 
clerwijze zijn persoonlijk bezit met' het 
maatschappelijk bezit had vermengd; het 
clercle, schencling van de artikelen 97 van 
de Gronclwet, 32, paragraaf 2, en 61, pa
ragraaf 3, van de wetten betreffencle de 
inkomstenbelastingen samengeschakeld 
door het besluit van de Regent van 
15 Januari 1948, doorclat : 1° het arrest 
weigert het karakter te Brkennen van 
het door de belastingschuldige onclergaan 
beroepsverlies om de reclen clat het hier 
gaat om een verlies aan kapitaal, dan 
wanneer, volgens de fiscale wet, het on
verschillig is of het verlies in kapitaal, 
in beleggingeh of anclers onclergaan werd; 
2° het arrest weigert aan de delging 
van een verloren schulclvorclering het 
karakter van een beroepsverlies te 
erkennen om reclen clat clit verlies 
door de ontbonclen vennootschap zou 
ondergaan geweest zijn, clan wanneer de 
vennoot die het actief en het passief van 
de ontbonclen vennootschap had overgeno
men, om, volgens de vaststellingen van 
het arrest, een persoonlijke hanclelsacti
viteit te hernemen, het recht had de on
waarden die op de balans voorkwamen 
te clelgen en ze te beschouwen als een 
verlies dat, niet vreemd zijnde aan zijn 
handel, maar integencleel tot de inrichting 
gecliencl hebbende, het op clreef brengen 
en het overnemen ervan, noodzakelijk ten 
aanzien van de samengeschakelde wetten, 
het karakter van een beroepsverlies had : 

Overwegencle .dat het bestreclen arrest 
vaststelt dat aanlegger « voorhoudt dat 
in zijn aangifte een missing werd begaan 
waar een beclrag van 68.999 frank als 
bedrijfswinst wercl aangerekend, vermits 
clit bedrag een door hem onllergaan ver
lies nitmaakt bij de overname van het 
actief en het passief van de ontbonclen 
Personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid Gaston Merchiers en Al
phonse Van de Genachte »; 

Overwegencle clat het arrest alclus im
pliciet verwijst naar de door aanlegger 
voor het hof van beroep genomen beslui
ten, waarin de omstandigheden worden 
uiteengezet welke tot het betwist verlies 
aanleicling hebben gegeven en onder meer 
nangehaalcl worclt dat aanleggers gewe
zen vennoot Gaston Merchiers << op 21 Fe
bruari 1944 nit de Banque de la Societe 
Generale te Gent wederrechtelijk een be
drag van 89.415 fr. 25 had afgehaald, 
som die hij dus aan de vennootschap 
verschulcligcl was; dat zekere terugbeta
lingen deze schulcl hebben teruggebracht 
op de som Yan 68.999 frank die in de ba-



r----

-441-

lans de1; vereffening en in de balans op 
einde 1944 als een tegoed van aanlegger 
geboekt werd; dat, Merchiers onbemid
deld zijnde, de schuldvordering in de ba
lans op einde 1944 als verlies afgeschre
ven werd Jl; 

Overwegende dat het arrest bovendien 
er op wijst dat de Personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Merchiers 
en Van de Genachte « op 21 Februari 
1944, ingevolge in de bijlage van het 
Staatsblad dd. 9 Maart 1944 verschenen 
bekendmaking, van rechtswege ontbonden 
werd daar al de aandelen in handen van 
verzoeker waren terechtgekomen ll; dat 
naar luid van de akte van ontbinding, 
vermits al de aandelen der vennootschap 
in handen van aanlegger waren verenigd, 
aanlegger uitsluitend eigenaar van al de 
goederen der vennootschap is geworden 
en de· vennootschap van rechtswege werd 
ontbonden, dat aanlegger zich in het be
zit bevindt van al het tegoed der ven
nootschap en zich met de bewerkingen der 
vereffening l1elast; 

Overwegende dat uit deze feitelijke 
vaststellingen blijkt dat aanleggers 
schuldvordering van 68.999 frank tegen
over zijn gewezen vennoot in de Perso
nenvennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid Merchiers en Van de Genachte 
ontstaan is uit de ontbinding en de veref
fening dezer vennootschap en uit de over
name door aanlegger van al het tegoed 
der ontbonden vennootschap; dat, doordat 
deze schuldvordering niet invorderbaar 
is geworden, het door aanlegger ondergaan 
verlies uitsluitend voortkomt uit het on
vermogen van de schuldenaar en uit het 
verzuim vanwege aanlegger, bij de out
binding en vereffening der vennootschap; 
enige waarborg tegen dit onvermogen te 
nemen; dat dit verlies aldus vreemd is 
aan de uitoefening van de handel welke 
aa'nlegger persoonlijk sedert 21 Februari 
19±4 drijft, en dus voor hem geen be
drijfsverlies uitmaakt in de zin die in het 
artikel 32, paragraaf 1, alinea 2, der sa
mengeschakelde wetten betreffende de in
komstenlJelastingen aan deze bewoording 
wordt gegeven; dat het derhalve bij toe
passing van dit artikel niet van de be
lastbare winsten van aanleggers persoon-
lijk bedrijf aftrekbaar is; . 

Overwegende dat, afgezien van de be
weegredenen waarop de beslissing van 
het bestreden arrest is gesteund, voor
melde .feitelijke vaststellingen volstaan 
om de beschikking van het bestreden ar
rest te rechtvaardigen waarbij geoordeeld 
wordt dat het door aanlegger aange
haald verlies << niet als een bedrijfsver
lies van zijn persoonlijke handel kan 
worden aangezien en dan ook niet in 
mindering van zijn bedrijfswinsten kan 
gebracht worden ll; dat derhalve de mid
delen die uitsluitend gesteund zijn op de 

bewering dat de beweegredenen onjuist 
en ondoeltreffend zouden zijn, bij gebrek 
aan belang dienen verworpen te worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanleg~er tot de kos-
ten. . 

24 Februari 1953. - 26 kamer. - Voor
zitte,·, H. de Cltppele, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Vandermersch. - Gelijkluidende con
clusie, H. Ganshof Van der Meersch, ad-
vocaat-generaal. - PleUer, H. Van Leyn
seele. 

le KAMER. - 26 Februari 1953 

1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST). - ScHADE. 
- WEDUWE VAN HET SLACH'l'OFFER ENER ON
VRIJWILLIGE DODING. - VERLIES VAN HEl' 
RECHT OP DE BIJSTAND VAN HAAR ECH'l'GE
NOOT. - ZEKERE EN NIET ALLEEN MOGELIJKE 
SCHADE. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRES'l'EN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
BESTANDDEEL MET BE'l'REKKING '1'0'1' DE GE
GRONDHEID VAN DE EIS. - 0NTS'l'EN'l'ENIS VAN 
BE'l'WISTING DOOR DE PARTIJEN. - GEEN 
VERPLICH'l'ING VOOR DE . RECHTER HE'l' BE
S'l'AAN ER VAN VAST TE S'l'ELLEN. 

1 o Dom· te beslissen dat de wed·nwe van. 
het slachtojfer ener onvrijwillige do
d·ing een schade heett ondergaan be
staande in het verlies van haar reoht 
op de bijstand van haar eohtgenoot, 
heeft de rechte1· over de grand het be
staan van een zelcm·e schade en niet 
en/eel van een mo,qelijlce schade vastge
steld. 

2° Wanneer een bestanddeel met betrelc-
king tot de bij hem aanhangig gemaalcte 
vordering doo1· de partijen niet wordt 
betwist, is de bwrgerlijke reohte1· niet 
gehouden z·ijn bestaan in de getrojfen 
beslissing vast te stellen (1). 

(CAERELS, '1'. GEMEENZAME KAS DER BELGISCHE". 
FEDERA'l'lE VAN HE'l' GEBOUW EN DE OPEN!lARE 
WERKEN.) 

ARHES'l'. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 Februari 1951 door het Hot" 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 212, 1315, 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek, 22 van de wet van· 
11 Juni 1874 op de verzekeringen, 19 van 

(1) Verbr., 17 Mei 1951 (Arr. Ve,-b,·., 1951, 
biz. 533; Bull. en PAsrc., 1951, I, 624, en de.
nota 2). 
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<le wet van 24 December 1903 op de ar
beidsong·evallen en wijzigende wetten, sa
mengeordend bij koninklijk besluit van 
28 September 1931, 97 van de Grondwet, 
doorclat het bestreclen arrest, na in rechte 
beslist te hebben dat verweerster, die als 
verzekeraarster van een werkgever, ze
kere bij de wet op de werkongevallen 
voorziene forfaitaire vergoedingen aan de 
weduwe van het slachtoffer van een 
werkongeval uitbetaalcl had, van eisers, 
die verantwoordelijk voor het ongeval 
verklaard werden, slechts cle terugbeta
ling kon bekomen van het beclrag van de 
-door het slachtoffer of zijn rechthebben
den geleden stoffelijke schade, en dat het 
aldus aan verweerster behoorde, volgens 
het gemeen recht, de schade te bewijzen 
die door de weduwe van het slachtoffer 
geleden was, en na in feite vastgesteld te 
hebben dat, zes maanden v66r het onge
val, het slachtoffer een verzoekschrift tot 
·echtscheiding neergelegd had, gesteund, 
onder meer, op het schulclig verlaten door 
v.ijn vrouw van de echtelijke woonst, clat 
DP het ogenblik van het ongeval het 
·slachtoffer en zijn vrouw, feitelijk ge
scheiden leefden en dat het niet blijkt 
dat de echtgenote een uitkering tot on
derhoud gevordercl had, beslist heeft dat 
de mogelijkheid van dergelijke vordering 
niet uitgesloten was, en dat de echtge
noten zich met elkander konden verzoe
nen, daaruit afgeleicl heeft clat « in prin
dpe de eis tot schaclevergoeding wegens 
stoffelijke schacle gegroncl was >>, het be
drag ervan ea; aeqno et bono op 60.000 fr. 
geraamcl heeft en eisers veroordeelcl heeft 
gezegcle som aan verweerster te betalen, 
dan warineer op' grond van artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek verweerster 
een werkelijke en vaststaand,e schade in 
hoofde van de weduwe van het slachtof
fer~ had moeten bewijzen, dan wanneer 
het bestreden arrest slechts een mogelijke 
schacle in overweging heeft genomen, dan 
wanneer, in alle geval, het geenszins vol
:stond vast te stellen dat, ondanks het 
verzoekschrift tot echtscheiding, cle plich
ten spruitende nit het huwelijk en onder 
meer de uitkering tot onderhoud niet ge
s.chorst waren, clan wanneer cle echtge
note van het slachtoffer slechts een on
·derhoudsgeld had kunnen bekomen op 
voorwaarcle dat zij in de noocl verkeerde 
·en clat haar man over de noclige geldmid
delen beschikte - of, minstens « volgens 
zijn vermogen en stand » - dan wanneer 
het bestreclen arrest geenszins vaststelt 
dat de weduwe zich in de voorwaarclen 
bevond waarin zij een onderhoudsgelcl 
had kunnen bekomen, dan wanneer het 
bestreden arrest dienaangaande onvol
doencle gemotiveerd is : 

Overwegencle clat, in strijd met de be
wering van het middel, het bestreden ar
Test zijn beslissing niet steunt op een 

<< mogelijke schade » voor de echtgenote 
Rammelaere; 

Dat, na vastgesteld te hebben dat de 
echtgenote Rammelaere tegen haar man 
geen uitkering· tot onderhoud gevordercl 
had, het arrest er op wijst dat deze om
stancligheicl de mogelijkheid van derge
lijke vordering of van een verzoening niet 
uitsloot; 

Dat het arrest, na aan het beginsel te 
hebben herinnerd dat, staande het huwe
lijk, cle er nit spruitende plichten niet ge
schorst waren, hieruit afleiclt dat de 
schade voor de echtgenote Rammelaere 
in het verlies van haar recht op de bij
stand van haar man bestaat; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del feitelijke grondslag mist; 
Overwegend~ voor het overige, dat nit 

geen enkel v66r het hof voorgelegcl stuk 
blijkt dat aanleggers v66r de rechter 
over de grond zouden betwist hebben dat 
Rammelaere in staat was zijn verplich
ting tot bijstand te vervullen of dat een 
stoffelijke hulp van hem voor zijn echt
genote no dig was; 

Overwegende, derhalve, dat het hof van 
beroep in zijn arrest niet ambtshalve het 
bestaan van deze elementen van de voor 
haar aanhangige vordering behoefde vast 
te stellen; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del niet kan aangenomen worden; 

Over het tweede midclel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest niet geantwoord heeft 
op de besluiten van eisers, waarbij . zij 
aanboden << te bewijzen dat al wat het 
slachtoffer in zijn verzoekschrift, houden
de vordering tot echtscheicling schreef, 
met de waarheicl ove~;eenstemt \>, dan 
wanneer om voldoencl gemotiveerd te zijn 
een arrest al de door de partijen in hun 
besluiten geformuleercle eisen, vragen of 
aanboden moet beantwoorden : 

Overwegende dat, om de bewering van 
verweerster te weerleggen dat v66r het 
clodelijk ongeval de echtgenoten geenszins 
in misverstancl leefclen, aanleggers v66r 
het hof van l>eroep aanboden te bewijzen 
dat de door Rammelaere in zijn verzoek
schrift tot echtscheiding aangevoerde fei
ten, met de waarheid overe~nstemden; 

Overwegende dat het hof :van beroep 
beslist dat het nederleggen van een ver
zoekschrift tot echtscheiding de bijstands
verplichtingen der echtgenoten niet 
schorst; dat het al<lus zonder dubbelzin
nigheid de reden geeft waarom het aan
bod van bewijs van belang ontbloot is; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt aanleggers tot de kos-
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ten en tot een schadevergoeding van 
150 frank jegens de verweerster. 

26 Februari 1953. - 1• kamer. - Voor
zitter, H. Bail, raadsheer· waarnem~nd 
voorzit~er. -c- Verslaggeve1·, H. de Clip
pele .. - (Jf!lijlclttidende cOnclusie, H. Ra
oul Hayoit de Termicourt, eerste advo
caat-generaal. - Pleiters, HH. Struye 
en Yan Leynseele. . 

lc KAMER. - 26 Fehruari 1953 

1° SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. - TES'l'AMENT. - VERKLARING. -
BEDOELING VAN DE ERFLATER. 

2° SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. - TESTAMENT. - VERBODEN ERF
STELLING OVER DE HAND. - BEPERKING DOOR 
DE ERFLA'l'ER VAN HE'l' RECHT VAN DE LEGA
TARIS OM TEN KOSTELOZE TITEL OVER DE 
VERMAAKTE GOEDEREN TE BESCHIKKEN. -
GEEN VERBODEN ERFSTELLING OVER DE HAND. 

1° Om in geval van betwisting de draag
wijdte van 1titerstewilsbeschikkingen te 
bepalen, moet de 1·echter nagaan wellce 
de werlcelijlce bedoeling van de erflater 
is geweest veeleer dan zich aan de let
terlijke betekenis van de woorden van 
het testament te houden (1). 

2° Is geen c1·tstelling over de hand ver
boden door artikel 896 van het· Burge1·
lijk Wetboek, de beschiklcing waarbij 
het recht vq,n de legata1·is om ten koste
loze titel over de vermaakte goederen 
te beschiklcen door de erflater beperlct 
wordt (2). 

(1) Verbr., 25 October 1945 (A1-r. Ve1·br., 
1945, biz. 231; Bull. en PASIC., 1945, I, 254); 
Rep. pmt. d1·. belge, v' Donations et testa
ments, n" 870 en 871. 

(2) Over de vraag of de erflater aan de lega
taris om bet even welke vervreemding ten 
kosteloze titel van de vermaakte goederen 
mag verbieden, is de rechtsleer verdeeld (zie 
DE PAGE, bd. VIII, n' 1750; KLUYSKENS, De 
schenkingen en te.•tamenten, bjz. 394; PIRSON, 
Rev. crit. fur. belge, 1952, blz. 200 en 201; 
RoNSE <i Het fideicommis de residua », Tijd
schrift not. jaar 1949, blz. 1; BAUDRY-LACANTI
NERIE, Donations entre vifs et testaments, 
bd. II. n' 3110; AuBRY en RAu, bd. XI, 
blz. 217 tot 220; PLANIOL en RIPERT, bd. V, 
biz. 313 en 314; .TosSERAND, bd, III, n' 1872; 
BEUDANT, Donations et testaments, bd. II, 
n' 404, !itt. c; verbr. Fr., 11 Februari 1863, 
Dall. Per., 1863, I, 232, en 11 Augustus 1864, 
ibid., 1864, I, 468). 

(STROBBE, C. VAN DER SYP'l'.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestredeu 
arrest, op 23 Mei 1951 door het Hof vau 
beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel : schending vau 
de artikelen 1317 tot ·1322 van het Burger
lijk Wetboek, doordat het bestreden ar
rest beslist heeft « dat het bestreden von
nis oordeelkundig het nauw verband on
derlijnt dat tussen de twee er op volgende 
testamenten van Maria Raman bestaat 
en uit de samenhang van deze beschikkin
gen afleidt dat de woorden van het eer
ste testament het recht van (over deze 
goederen) ten welke titel het weze te be
schikken, het inzicht van de erflaatster 
niet aanduiden aan haar echtgenoot toe te 
laten de goederen die het legaat uitma
ken kosteloos te vervreemden » en aldus 
het geloof heeft geschonden dat dient ge
hecht aan de twee bedoelde testamenten, 
het eerste, in datum van 16 October 1918, 
luidende als volgt « Ik wederroep alle 
voorgaande wilsbeschikkingen. Ik geef en 
legateer aan mijn echtgenoot Octaaf 
Strobbe al mijne goederen, zo roerende 
dan onroerende, welke ik zal komen na 
te laten, met recht over dezelve in vollen 
eigendom, ten welken titel het weze, te 
beschikken maar onder last dat degene 
mijner goederen waarover mijnen echt
genoot ten tijde van zijn overlijden niet 
zal beschikt hebben, te rekenen van zijn 
overlijden zullen overgaan en in vollen 
eigendom behoren aan mijn wettige erfge
namen voor de helft, en voor de weder
helft aan degene van gezijden mijner 
echtgenoot >>, het tweede, in datum van 
4 September 1938, in deze bewoordingen 
vervat : « Ik ondergetekende erken als 
mijne erfgenamen, na ons beider overlij
den, de negen kinderen van mijn overle
den broeder Jozef, mijne beide zusters 
zijn uitgesloten daar zij het niet nodig 
hebben. Mijne gouden horlogie (zakuur
werk) geef ik aan mijn peter Raymond 
De Vos >>, - de door het hof van beroeJ) 
gegeven interpretatie zonder geldige re
den afwijkende van de normale en ge
wone zin der gebruikte bewoordingen en 
zijnde zelfs onverenigbaar met deze be
woordirrgen : 

Overwegende enerzijds dat, om de 
draagwijdte van uiterste wilsbeschikkin
gen te bepalen, de rechter de werkelijke 
bedoeling van de erflater moet nagaan 
veeleer dan zich aan de letterlijke be
tekenis van de woorden te houden; 

Overwegende, anderzijds, · dat het be
streden arrest de twee testamenten van 
de erflaatster heeft verklaard in een zin 
die met hunne bewoordingen niet onver
enigbaar is, wanneer het beslist heeft dat, 
doordat de legataris Strobbe aan zijn 
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:zuster, ZlJn wettelijke erfgename, om
trent gans de hem door de erfiaatster 
vermaakte goederen heeft geschonken, 
<leze legataris in strijd heeft gehandeld 
met de beschikkingen der beicle testamen
ten, welke onder meer, na het afsterven 
van de legataris, ene gelijke verdeling 
tussen zijn wettelijke erfgenamen en 
sommige van deze der erfiaatster voorza
gen; 

Overwegende dat het middel derhalve 
niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede mid del : l:lchemling van 
{[e artikelen 544, 894 tot 896, 900, 938, 967, 
968, 1101, 1134, 1135, 1157, 1159 tot 1161 en 
1315 van het Burgerlijk vVetboek, cloordat 
het bestreden arrest de schenking van 
6 September 1943 heeft vernietigcl om re
-i!en dat de goecleren, die er het voorwerp 
van uitmaakten, nit een legaat de 1'es·i
·tl1to voortkwamen, clan. wanneer de con
tracten, en inzonderheid de schenkingen, 
bindende kracht hebben en slechts om een 
juiste oorzaak zouden kunnen vernietigd 
worden, . dat inzonderheid een schen
ldng niet zou kunnen vernietigcl worden 
om reden clat zij zou gedaan zijn in 
schenlling van een beweenle rechtsregel 
volgens dewelke de onder begunstiging 
van een legaat de 1·esicl·uo verkregen goe
·deren geen voorwerp van een schenking 
<Onder de levenden mogen uitmaken, ver
mits, integendeel, de rechtsregel, om het 
-even of hij uit de wet of i1it het gebruik 
afgeleid is, is clat !let legaat de 1·es·i
-d1W geenszins dergelijke schenking belet : 

Overwegende clat het bestreclen arrest 
zijn beslissing n:iet gronclt op de beweer
-de in het miclclel aangeduide en nit de 
wet of uit het gebruik voortspruitende 
rechtsregel, doch wel op de overweging 
-dat, verklaarcl naar de bedoeling van de 
·erflaatster, de uiterste wilsbeschikkingen 
waarbij de goecleren aan de schenker ver
maakt werclen, deze niet toelieten er over 
ten kostelozen titel te beschikken zoals 
hij het geclaan had; 

Overwegencle clat het miclclel niet kan 
caangenomen worden; 

Over het derde middel : schencling van 
·tle artikelen 97 van de Gronclwet, 544, 
896, 900, 967, 1134, 1135, 1157 tot, 1161 en 
1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
-cloordat het bestreden arrest, enerzijds, 
als principe stelt clat, « wanneer het gaat 
om uitlegging van testamenten, het in-
·zicht van de erfiater hoofdzakelijk moet 
worden nagevorst en de clubbelzinnige of 
twijfelachtige laatste wilsbeschikkingen 
poUltS 1d valeant qu.a·m ·ut pereant dienen 
geinterpreteerd om hun een geschikte uit' 
werking te verzekeren ll, en anderzijds, 
het kwestieus legaat uitlegt als aan de le
gataris de vrije beschikking over de ver
maakte goederen niet toekennend, dat 
lwt arrest aldus ofwel tegenstrijclige re
·dcnen bevat en te kort blijft aan de ver-

plichting die op de rechter weegt zijn 
beslissing te motiveren (schending van 
art. 97 van de Grondwet), ofwel de regel 
miskent waarbij het verboden wordt. de 
begunstigde de vrije beschikking over de 
geschonken of vermaakte goederen te Ollt
nemen (schencling van de hierboven be
doelde beschikkingen van het Burgerlijk 
Wetboek) : 

Overwegende dat door het bestreden 
arrest niet wordt beslist dat de legataris 
over de hem vermaakte goederen niet 
vermocht te beschikken, cloch enkel dat, 
luidens de bepalingen van de uiterste 
wilsbeschikkingen, hij niet vermocht ten 
kostelozen titel er over ten voordele van 
zijn zuster te beschikken, ten nadele 
van cle wettelijke erfgenamen van de erf
laatster; dat, waar het arrest aan de 
uiterste beschikkingen het uitwerksel 
heeft toegekend hetwelk door de erfiaat
ster was bedoeld, het geen tegenstrijdig
heid inhoudt; 

Overwegende dat het arrest evelllllin 
het artikel 896 van het Bnrgerlijk Wet
boek heeft geschonden, krachtens het
welk elke beschikking waarbij de legata
ris ermede belast wordt het geschonken 
te behouclen en bij zijn afsterven aan een 
derde nit te keren, nietig is; dat immers, 
waar aan . de legataris het recht wordt 
ontkend over de vermaakte goederen 
vrijelijk ten kostelozen titel te beschik
ken, hem daardoor de verplichting niet 
wordt opgelegd cleze goederen te behou
clen; 

Overwegende da t het eerste onderdeel 
van het middel in feite en het tweede in 
rechte falen; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
nihg; veroorcleelt aanleggers tot de kos
ten en tot betaling van een vergoeding 
van 150 frank aan verweerclers_ 

26 Februari 1953. - 1• kam'er. - Vom·
z-ittm·, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Vander
mersch. Gelijlcluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
aclvocaat-generaal. - Pleitet·s, HH_ De
meur en della Faille d'Huysse. 

2" KAMER. - 2 Maart 1953 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
BESLISSING VATBAAR VOOR VOORZIENING. 
- MILITIE. - BESLISSING VAN HET RECRU
TERINGS- EN SELECTIECENTRUM. - VOORZIE
NIET ONTVANKELIJK. 

ls onontvanlceli.ilc de vom'ziening inge
steld tegen ene beslissing van het t·e-


