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ten en tot een schadevergoeding van 
150 frank jegens de verweerster. 

26 Februari 1953. - 16 kamer. - Voor
zitter, H. Bail, raadsheer waarnem~nd 
voorzitteJ;. -c-- Verslaggever; H. de Clip
pele. ,_:_ G~lijklttidende conclusie, H. Ra
oul Hayoit de Termicourt, · eerste advo
caat-generaal. - Pleiters, HH. Struye 
en Van Leynseele. 

1" KAMER. - 26 Fehruari 1953 

1° SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. - TESTAMENT. - VERKLARING. -
BEDOELING VAN DE ERFLATER. 

2° SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. - TESTAMENT. - VERBODEN ERF
STELLING OVER DE HAND. - BEPERKING DOOR 
DE ERFLATER VAN HE'l' RECHT VAN DE LEGA
TARIS OM TEN KOSTELOZE TITEL OVER DE 
VERMAAKTE GOEDEREN 'l'E BESCHIKKEN. -
GEEN VERBODEN ERFSTELLING OVER DE HAND. 

1 o Om in geval van betwisting de draag
wijdte van ttiterstewilsbeschikkingen te 
bepalen, moet de rechte1· nagaan welke 
de werkelijke bedoeling van de erflater 
is geweest veeleer dan zioh aan de let
terlijlce betelcenis van de woorden van 
het testament te houden (1). 

2° Is geen crtstelling over de hand ver
boden door artikel 896 van het Burger
lijlc Wetboek, de beschiklcing waarbij 
het reoht vq,n de legataris om ten /coste
laze titel over de vermaalcte goederen 
te besohiklcen door de erjlate1· bepe1'lct 
wordt (2). 

(1) Verbr., 25 October 1945 (A,.,.. Ye,·b,·., 
1945, biz. 231; Bull. en PAsrc., 1945, I, 254); 
Rep. prat. d1·. belge, v' Donations et testa
ments, n" 870 en 871. 

(2) Over de vraag of de erflater aan de lega
taris om het even w<;>lke 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, blz. 394; PmsoN, 
Rev. crit. ju1·. belge, 1952, bb. 200 en 201; 
RoNSE <i Het fideicommis de residuo », Tijd
schrift not. jaar 1949, biz. 1; BAUDRY-LACANTI
NERIE, Donations entre vifs et testaments, 
bd. II. n' 3110; AUBRY en RAu, bd. XI, 
biz. 217 tot 220; PLANIOL en RrPERT, bd. V, 
biz. 313 en 314; JossERAND, bd. Ill, n' 1872; 
BEuDANT, Donations et testaments, bd. II, 
n' 404, !itt. c; verbr,. Fr., 11 Februari 1863, 
Dall. Ph., 1863, I, 232, en 11 Augustus 1864, 
ibid., 1864, I, 468). 

(S'l'ROBBE, C. VAN DER SYP'l'.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel : schending van 
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 nit 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 
Iaten 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 Iaten, 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 beh01·en 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 J ozef, mijne beide zusters 
zijn uitgesloten daar zij het niet nodig 
hebben. lYlijne gouden horlogie (zakuur
werk) geef ik aan mijn peter Raymond 
De Vos », - de door het hof van beroe]} 
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, 
deze legataris in strijd heeft gehancleld 
met de beschikkingen cler beicle testamen
ten, welke onder meer, na het afsterven 
van de legataris, ene gelijke vercleling 
tussen zijn wettelijke erfgenamen en 
sommige van deze cler erfiaatster voorza
gen; 

Overwegende clat het midclel derhalve 
niet lmn worden aangenomen; 

Over het tweede midclel : ""Schencling van 
de artikelen 544, 894 tot 896, 900, 938, 967, 
~68, 1101, 1134, 1185, 1157, 1159 tot 1161 en 
1815 van het Bnrgerlijk Wetboek, cloorclat 
het bestreden arrest de schenking van 
(j September 1943 heeft vernietigcl om re
den dat de goecleren, die er het voorwerp 
van nitmaakten, nit een legaat de resi
·tZIW voortkwamen, clan wanneer de con
tracten, en inzonderheid de schenkingen, 
bindende kracht hebben en slechts om een 
jniste oorzaak zonclen knnnen vernietigcl 
worden, . clat inzonderheicl een schen
king niet zon lnmnen vernietigd worden 
om reden dat zij zon geclaan zijn in 
schemling van een beweercle rechtsregel 
volgens clewelke cle onder begnnstiging 
van een legaat de resi(lno verkregen goe
·deren geen voorwerp van een schenking 
·onder de levenden mogen uitmaken, ver
mits, integendeel, de rechtsregel, om het 
.even of hij nit de wet of i.1it het gebrnik 
afgeleid is, is clat het legaat fle 1·es·i
·ll1to geenszins dergelijke schenking belet : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zijn beslissing Iiiet grondt op de beweer
·de in het middel aangednide en nit cle 
wet of nit het gebrnik voortsprnitende 
rechtsregel, cloch wel op de overweging 
·flat, verklaarcl naar de bedoeling van de 
·erflaatster, de niterste 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; 

Overwegende dat het middel niet kan 
caangenomen worden; 

Over het clerde middel : schencling van 
·fle artikelen 97 van de Gronclwet, 544, 
896, 900, 967, 1134, 1185, 1157 tot. 1161 en 
1319 tot 1322 van het Bnrgerlijk Wetboek, 
·doordat het bestreclen arrest, enerzijds, 
als principe stelt dat, « wanneer het gaat 
om nitlegging van testamenten, het in-~ 
zicht van de erfiater hoofdzakelijk moet 
worden nagevorst en de clubbelzinnige of 
twijfelachtige laatste wilsbeschikkingen 
_pot·ins ut valeant q·u.am. ·ut pe1'e(tnt dienen 
g;einterpreteerd om hun een geschikte nit~ 
werking te verzekeren >), en anderzijcls, 
het kwestiens legaat nitlegt als aan de le
gataris de vrije beschikking over de ver
maakte goecleren niet toekennend, dat 
het arrest aldus ofwel tegenstrijdige re
·dcnen bevat en te kort blijft aan de ver-

plichting die op de rechter weegt zijn 
beslissing te nwtiveren (schending van 
art. 97 van de Grondwet), ofwel de regel 
miskent waarbij het verboden wordt. de 
begnnstigde de vrije beschikking over de 
geschonken of vermaakte goederen te ont
nemen (schending van de hierboven be
doelcle beschikkingen van het Burgerlijk 
vYetboek) : 

Overwegende dat door het bestreden 
arrest niet worclt beslist dat de legataris 
over de hem vermaakte goederen niet 
vermocht te beschikken, doch enkel dat, 
luidens de bepalingen van de uiterste 
wilsbeschikkingen, hij niet vermocht ten 
kostelozen titel er over ten voordele van 
zijn znster te beschikken, ten nadele 
van de 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 inhondt; 

Overwegende clat het arrest evelllllin 
het artikel 896 van het Bnrgerlijk Wet
boek heeft geschonden, krachtens het
welk elke beschikking waarbij de legata
ris ermecle belast worclt het geschonken 
te behonclen en bij zijn afsterven aan een 
clerde uit te keren, riietig 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 behon
den; 

Overwegende dat het eerste onderdeel 
van het middel in feite en het tweede in 
rechte falen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten en tot betaling· van een vergoeding 
van 150 frank aan verweerders. 

26 Februari 1953. - 1• kamer. - Vom·
zUtm·, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Vander
mersch. Gelijklnidenfle conc!nsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - PleUet·s, HH. De
menr en della Faille d'Huysse. 

2e KAMER. - 2 Maart 1953 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
BESLISSING VATBAAR VOOR VOORZIENING. 
- :MILITIE. - BESLISSING VAN HET RECRU
TERINGS- EN SELECTIECENTRUM. - VOORZIE
N!ET ONTVANKELIJK. 

ls onontvankelijlc de voorziening inge
stelcl tegen ene beslissing van het t'e-
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cr·uterin,qs- en selectiecentrmn (1), (Wet 
van 15 Juni 1951, art. 51.) 

(PLANCQ.) 

ARREST. 

IIE.T IIOF; - Gelet op de bestreden 
·beslissing, op 15 October 1952 door het 
recruterings- en selectiecentrum gewezen; 

Overwegenc1e dat deze beslissing noch 
een beslissing van de hoge militieraad, 
noch een beslissing van een herkeurings
raad uitmaakt, enige beslissingen welke, 
volgens artikel 51 van de wet van 15 Juni 
1951 betreffende de dienstplicht, door mid
del van voorziening in verbreking kunnen 
bestreden worden; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

Jling. 

2 Maart 1953. - 2e lmmer. - VoO?'
zUter en vm·slag_qever, H. ·wouters, voor
:zitter. - Gelijkluidei~de conclu.sie, H. Ma
llaux, advocaat-generaal. 

2c KAMER. - 2 Maart 1953 

)HDDELEN VAN VERBREKING. - Mr
LITIE. - MIDDEL WAARIN JURIDISCHE -EN 
FEI'rELIJKE ELEMENTEN VERMENGD ZIJN. -
MIDDEL DAT NIET AAN DE HOGE MILITIERAAD 
ONDERWORPEN WERb. - MIDDEL ONONTVAN
KELI.TK. 

Is niet ontvankeUjk het 1widdel -waa'l"in 
juridische en feitelijke elementen ver
mengd zijn en dat aan de ho,qe miliUe
ma.rl niet oncler-worpen -weTd. 

(RAUW.) 

ARREST. 

HE'L' HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 31 October 1952 door de 
hoge rnili tieraad gewezen; 

Over het enig rniddel : schending van 
de artikelen 10, paragraaf 2, l o, en 12, 
4°, van de wet betreffende de dienstplicht 
van 15 ,Juni 1951, doordat de hoge mili
tieraad rekening heeft gehouden met een 
attest van de controleur der belastingen 
te Malmedy om het bedrag van de inkom
sten van aanleggers vader vast te stellen, 
dan wanneer de ten laste van Karl Rauw 
gevestigde aanslag niet als definitief te 
beschouwen valt, vermits door deze te
gen bewuste aanslag een bezwaarschrift 
is ingediend geweest. : 

(1) Verbr., 12 ,Tanuari 1953 (Arr. Ve1·br., 
1953, biz. 291; Bull. en PASIC., 1953, I, 324), 

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
20 Februari 1950 (A1·r. Ve?·b1·., 1950, biz. 405; 
Bnll. en PAsrc., 1950; I, 430) ; 18 September 

Overwegende dat noch nit de bestreden 
beslissing, noch nit de procedurestukken 
blijkt dat de hoge militieraad kennis zou 
te nemeil. gehad hebben van dit rniddel 
waarin juridische en feitelijke elementen 
vermengd zijn; 

Overwegende dat dit middel voor de 
eerste maal v66r het Hof van verbreking 
voorgebracht, niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

2 Maart 1953. - 2" kamer. - Voor
zitte·r en verslaggever, H. Wouters, voor
zitter. - Gelijkl'!tidende conclnsie, H. Ma
haux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 2 Maart 1953 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - S'l'RAFZAKEN. - VER
l'LICHTING VOOR DE RECH'I'ER ZIJNE BESLIS
SING .TE MO'l'IVEREN. - GEEN VERPLICH'l'ING 
DE REDENEN ZIJNER BEWEEGREDENEN AAN TE 
G.EYEN. 

2° lVIIDDELEN VAN VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - l\1IDDEL DA'l' WEGENS ZIJN 
OliDUIDELIJKHEID NIET. KAN BEANTWOORD 
WORDEN. - J\1IDDEL ONONTVANKELIJK. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BESLISSINGEN VOOR VOORZIENING VAT
BAAR. - STRAFZAKEN . - BESCHIKKING 
W AARBIJ DE BEKLAAGDE VAN DE VERVOLGING 
VERZONDEN WORD'l'. - VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE ONON'l'VANKELIJK. 

4° MIDDELEN VAN VERBREKING. 
STRA~'ZAKEN. - MIDDEL EEN GEBREK AAN 
ANTWOORD OP: DE CONCLUSIES INROEPENDE. 
- PASSEND ANTWOORD. - MIDDEL IN FEI'l'E 
NIE'l' OPGAANDE. 

5° VERKEEJ.t. - DOORLOOP DER VOETGAN
GERS. - WEGCODE ARTIKEL 21. - VERKEEit 
OP DE VOE'l'PADEN. - VEHKEER OP DE STEEN
WEG. - 0NDERSCHEIDENE REGLEMENTERIN
GEN. 

1° Indien de r·echteT verpUcht is zijne be
slisslng te mot-iveren, 'is hij nocht~ns 
nlet gehonclen de redenen z·ijnm· be-weeg
r·edenen aan te geven (2). (G rondwet, 
artikel 97.) 

2° Is onontv((!n/celijlc het rnlddel -waa1·v~n 
het onderzoelc uJegwhs onduidelij lcheid 
onmogelijlc is (3). 

3° Is -wegens rJeln·elc aan belang onont-

1950 en 29 Mei 1951 (Ar·r·. Ye1'b1·., 1951, blz. 2 
en 566; B·ull. en PAsrc., 1951, I, 3 en 657). 

(3) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
24, Maarl en 16 Juni 1952 (An·. Verbr., 1952, 
biz. 402 en 590; Bnll. en PASJC., 1952, I, 457 
en 674); H) J anuari 19,j3 (Bull. en PAsrc., 1953, 
I, 34-7). 
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vankeUjlc de voorzieninu door de be
klaaude inuesteld teuen de beslissinu 
waarbij hij van de vervolujniJ. verzon-
den wordt (1). - ·· 

4° Mist feitelijke- irrondslau het middel 
afgeleid ~tit een geb.rek aan antwoord 
op de conclusies wanneer er op in de' 
beslissinu een passend antwoord ver
strekt werd. 

5o Vermits de Weucode op bijzondere en 
onderscheiden wijze de doorloop op de 
'VOetpaden en de steenweu regelt, kun
nen de op een dezer doorlopen toepasse
lijke reuels tot cle anclere niet worclen 
·uitgebreid. (Wegcode, art. 22.) 

(VARGIN EN GHISLAIN, T. QUEVY.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 November 1952 in hoger be
roep gewezen door de Oorrectionele Recht
bank te Bergen; · 

I. Voor zoveel de voorzieningen gericht 
zijn tegen de over de publieke vordering 
gewezen beslissing : 

A. Over de voorziening van Livio Var
gin : 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis uit sommige feiten waar
op het wijst, afieidt dat de telastlegging 
B, dit is artikel 22, 6°, van de Wegcode 
te hebben overtreden, bewezen is, dan 
wanneer het niet uitlegt hoe het in zijn 
redenering van de voorafgaande overwe
gingen tot zijn besluit overgaat, en door
dat het vonnis zich ertoe beperkt te zeg
gen dat de telastlegging B een der be
standdelen is van de inbreuk van het 
onvrijwillig toebrengen vim slagen en 
verwondingen, zonder te zeggen welke de 
andere bestanddelen van deze telastleg
ging zouden zijn : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende eensdeels dat de rechter 

over de grond niet verplicht is de gron
den zijner gronden op te geven; dat an
derdeels, doordat het middel niet bepaalt 
waarin enige dwaling de redenering van 
de rechter zou aankleven, het hof op aan
leggers stelling geen antwoord vermag 
te verstrekken; dat dit onderdeel van het 
mid del niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede . onderdeel : 
Overwegende, voor zover dit onderdeel 

op de publieke vordering betrekking heeft, 
dat, vermits het bestreden vonnis aan-

(1) Zie verbr., 11 Februari en 2 September 
1952 (A1o.r. Ve1·br., 1952, blz. 681; B1tll. en 
PASIC., 1952, !, 341 en 769). 

legger ten aanzien van de in artike
len 418 en 420 omschreven inbr:euk van~ de 
rechtsvervolging heeft ontslagen, hij er 
geen belang bij heeft tegen deze . beslis
sing op te komen; dat dit oriderdeel van 
het middel niet ontvankelijk is; 

Over · het tweede middel : schending 
van artikel 97 van de Grondwet en 22: 
van de Wegcode, doordat het bestreden 
vonnis, om alle mogelijkheid van schuld 
bij de burgerlijke partij af te wenden, 
aanneemt dat de voetgangers op het 
voetpad op hun << reglementaire plaats >> 
stapten, dan wanneer aanlegger bij 
conclusies had staande gehouden dat 
het een onvoorzichtigheid uitmaakte voor 
een voetganger, zich op een minder dan 
een meter breed voetpad voort te bewe
gen zonder zich er van te vergewissen 
dat hij, zodoende met zijn schouder die 
over de rijweg uitstak tegen een nor
maul rijdende vrachtwagen kon stoten, 
en dan wanneer het feit enig lichaams
deel tot boven de rijweg te laten uitste
ken client te worden gelijkgesteld met. het 
oversteken van en het stilstaan op de rij
weg terwijl aldus het verkeer door bij ar
tikel 22 van de Wegcode strafbaar gestel
de feiten gehinderd wordt : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden vonnis 

benevens het in het middel uiteengezette 
feit vaststelt « dat. geen fout ten laste 
van de voetgangers werd bewezen »; ', 

Dat het vonnis aldus een passend en 
uitdrukkelijk antwoord op de bij de in 
het middel bedoelde conclusies voorge
brachte stelling verstrekt heeft;• 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, vermits de strafrech

terlijke bepalingen van strikte interpre
tatie zijn en artikel 22 van de Wegcode 
bijzonder en afzonderlijk, enerzijds het 
verkeer op de voetpaden .regelt en ander
zijds het verkeer op de rijweg, deze twee 
onderscheiden toestanden niet mogen ver
ward worden om de voor de ene geldende 
regelen op de andere toe te passen; 

Dat geen der onderdelen van het middel 
kan aangenomen worden; 

Overwegende, voor het overige, dat de 
substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
gekomen en dat de beslissing overeen
komstig de wet is; 

B. Over de voorziening van Albert 
Ghislain : 

Overwegende dat aanlegger geen mid
del inroept en dat het hof er ambtshalve 
geen opwerpt; 

II. Voor zoveel de voorzieningen gericht 
zijn tegen de over de vordering der bur
gerlijke partij gewezen beslissing : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
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J1etwelk zich ertoe beperkt aan de bur
-~erlijke partij provisionele schadeloos
stelling toe te kennen en voor het overige 
een geneeskundig onderzoek te gelasten, 
geen einde stelt aan de vervolging en 
niet over een bevoegdheiclsbetwisting uit
spr'aak doet; 

Dat krachtens artikel 416 van het Wet
boek van stl'afvorclering de eis tot ver
breking tegen zodanige beslissing slechts 
na het eindvonnis openstaat; clat, vermits 
zij v66r het eindvonnis wercl ingesteld, 
de voorziening niet ontvankelijk is; 

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

2 Maart 1953. - 2° kamer. - Yoor
?Jitter, H. vVouters, voorzitter. - Ve-r
.slaggever, H. Giroul. - Gelijlclu.idende 
conclusie, H. Mahaux, aclvocaat-generaal. 
Pleiter, H. de Looze (van de balie van 
Bergen). 

2e KAMER. - 2 Maart 1953 

Jo VOORZIENING IN VERBREKING. 
- PERSONEN GERECHTIGD OM VOORZIENlNG 
IN TE s·rELLEN. - S'l'RAFZAKEN. - Voon
ziENING INGESTELD NAMENS EEN HANDELSFIR
MA. -o VOORZIENING ONONTVANKELI,JK. 

:2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - MEMORIE NIE'f ONDERTE
KEND. - WORDT DOOR HET HOF NIET IN 
ACHT GENOMEN. 

~o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BESLISSlNGEN VOOR VOORZIENING VA'l'
BAAR. - STRAFZAKEN. -- BESLISSING WELKE 
DE VORDERING VAN DE BURGERLIJKE PAR'l'I.J 
AFWI,JS'f EN DE BURGERLI.JKE PARTIJ 'fOT DE 
KOS'fEN VEROORDEELT. - VOORZIENING IN
GESTELD DOOR DE REKLAAGDE. - 0NONTVAN
KELI.TK:f!EID. 

1 o De namens een handelsfir·ma ingestelde 
vo·rder·ing is onontvanlcelijlc wanneer in 
de verlclar·ing van vooTziening niet 
woTdt aangedrlid of de firma een ·rechts
persoon u-itmac~lct of een bepaalde na
tuurlijlce per soon aanwijst (1). 

2° Een tot staving de·r voor·ziening neer
_,qelegd oeschr·ift clat niet ondertelcend is 

-------------------

•(1) Zie verbr., 15 Mei 1951 (A?'"r. T'e·rb·r., 
1951, biz. 532; Bull. en PASIC., 1951, I, 623). 
Wanneer de voorziening namens een handels
vennootschap door een pleitbezorgel' w.ordt in
gesteld, moet de verklaring van voorziening 
de eenzelvigheid niet vermelden van de na
tuurlijke personen die voor !mar optreden. 
Zie verbr., 15 October 1951 en 3 Maart 1952 
(A.rr. Ve•·b,·., 1952, biz. 73 en 343; Bull. en 
PASIC., 1952, I, 77 en 393). Verg. Rep. prat. 
dr. belge, v" Pou1·voi en cassation en rnatie1·e 

wor·dt door· het hot niet in acht geno
rnen (2). 

3° Is onontvanlcel-ijlc de vom·ziening van 
de belclaaode tegen de beslissing waar
b-ij cle eis van cle bu.rgerl-ijlce partij 
afgewezen en de bu·rger·lijlce par·tij tot 
de Tcosten vemordeeld w~r·d (3). 

(VERBRUGGE EN FIRMA BRUGGEMAN, '1'. SPITS.) 

AHREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 November 1952 in hoger be
roep gewezen door de Oorrectionele Recht-
bank te Luik; · 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door Hubert Spits opgeworpen te
gen de voorziening van de firma Brugge
man, burgerlijk verantwoordelijke en 
burgerlijke partij, en afgeleid uit het 
ontbreken van aanduiding, in de akte van 
verklaring van voorziening, van cle iden
titeit der natuurlijke personen welke be
voegdheid hebben om in naam van aan
Iegster in verbreking v66r het gerecht op 
te treden : 

Overwegende dat cle voorziening inge
steld werd clood verklaring van M•r Re
nard, pleitbezorger, handelende « voor en 
in naam van de firma Bruggeman, Korte 
Steenstraat te Gent, burgerlijk verant
woordelijke voor Verbrugge en burger
lijke partij >>; 

Overwegende dat deze verklaring niet 
vermeldt of de « Firma » Bruggeman een 
rechtsperscion uitmaakt dan wei of zij 
een natuurlijk persoon, Bruggeman ge
noemd, aanwijst, clan nog of zij als koop
handelsbenaming client voor een niet ver
eenzelfdigde natuurlijke persoon; 

Dat, vermits aanlegster van haar be
kwaamheid om in rechte op te treden 
niet laat blijken, de voorziening niet ont
vankelijk is; 

Over de voorziening van Gerard Ver
brugge, beklaagde : 

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

Overwegencle dat het geschrift betiteld 
memorie, door JHer Renard, pleitbezorger, 

d;p•·essit•e, n' 84 en de verwijzingen alsook 
verbr., 7 October 1941 (Bull. en PAsrc., 1941, 
I, 369). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
9 Juli 1951 (B1tll. en PASIC., 1951, I, 767) en 
13 October 1952 (A1'1'. Ver·b•·., 191i3, biz. 58; 
Bull. en PAsrc., 1953, I, 62). 

(3) Vaste rechtspraak. Zie onder meer Vtlrbr., 
22 Ju]i 1942 (B1tll. en PASIC., 1942, I, 174), 
15 April 1946 (ibid., 1946, I, 155) en 19 Januari 
1953 (Ar1·. T'erb1·., 1953, biz. 323; Bull. en 
PASIC., 1953, I, 350). 
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namens aanlegger op 25 November 1952 
ingediend ter griffie van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Luik, niet onderte
kend is; dat het hof daai·op geen acht 
vermag te slaan; 

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

II. Voor zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen : 

A. Over de vordering van de burgerlijke 
partij Hubert Spits : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
waarbij niet over een bevoegclheidsbetwis
ting uitspraak wordt gedaan en enkel een 
provisionele vergoeding aan Hubert Spits 
wordt toegekend . alsmede een cleskunclig 
onderzoek wordt gelast, geen einclbeslis
sing is naar de zin van artikel 416 van 
het Wetl10ek van strafvorclering; clat der
halve de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

B. Over de voorziening van de burger
lijke partij Michel Spits : 

Overwegencle clat het vonnis, over deze 
vorclering, generlei veroordeling tegen 
aanlegger uitspreekt; dat de voorziening 
clienvolgens bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is; 

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

2 l\faart 1953. - 2° kamer. - J!oor
zitte·r, H. V\routers, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Anciaux Henry de Faveaux. 
- Gelijlcluidende oonclusie, H. Mahaux, 
aclvocaat-generaal. - Pleiter, H. Simont. 

2° KAMER. - 2 Maart 1953 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- TERMIJN. - STRA~~ZAKEN. - BURGER
LIJKE VORDERING. - ARREST BIJ VERSTEK 
WAARBIJ DE BEKLAAGDE VEROORDEELD WERD. 
- VOORZIENING INGESTELD DOOR DE BE
KLAAGDE BINNEN DE TIEN DAGEN ''OLGENDE OP 
DE VERSTRIJKING VAN DE GEWONE VERZETS
'l'ERMIJNEN. - VoORZIENING ONONTVANKE
LIJK. 

2o VOORZIENING NA VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - BURGEI\LIJKE VORDE
RING. - Hom~DELIJKE VEROORDELING VAN 

(1) Verbr., 5 en 12 December 1949 en 13 Fe
bruari 1950 (1l1·r. J1 e?·b1·., 1950, biz. 118, 230 
en 378; Bttll. en PASIC., 1950, I, 217, 253 en 
408), 13 November 1950 (A11·. Yerb1·., 1951, 
biz. 115; Bttll. en PASIC., 1951, I, 149). 

TWEE BEKLAAGDEN JEGENS DE BURGERLIJKE: 
PARTIJ. - BESLISSING OP DE VOO~ZIENING .. , 
VAN EEN DER BEKLAAGDEN VERBROKEN. -BE
SLISSING DEFINITIEF GEWORDEN TEN OPZIOHTF; 
VAN DE ANDERE BEKLAAGDE. - MACHT VAN 
DE RECHTER NAAR DEWELKE DE ZAAK· VER
WEZEN WERD. 

3° GEWIJSDE. - STRAI!'ZAKEN. - Bun
GERLIJKE VORDERING. HOOI!'DELIJKE 
VEROORDELING VAN TWEE BEKLAAGDEN JE
GENS DE BURGERLIJKE PARTI.J. - DEI!'INI
TIEF GEWORDEN BESLISSING TEN OPZICHTE 
VAN EEN DER BEKLAAGDEN. - BESLISSING 
VERBROKEN OP DE VOORZIENING VAN DE AN
DERE BEKLAAGDE. - MEERDERE VERGOEDING 
TOEGEKEND DOOR DE RECHTER NAAR WELKE 
DE ZAAK VERWEZEN WERD. - GEEN SCHEN
DING VAN HET GEWI.JSDE. 

4° MIDDELEN VAN VERBREKING. -
STRAI!'ZAKEN. - 1\1IDDEL AAN HET BESTRE
DEN ARREST EEN BESLISSING TOESCHRIJVEND· 
WELKE HET NIET BEVA~'. - MIDDEL DAT l!'EI
TELIJKE GRONDSLAG MIST. 

1 o De belclaagde die op de vorde·r-ing van 
de bwrgerlijke partij bij verstek 1!eroor
deeld toerd, vennag binnen de tien 
m·'ije dagen volgend op de verstrijlcinq 
van de gewone ve1·zetstermijn tegen 
deze veroordelin.q voorzien-irtg in te stel
Zen (1). 

2° Wanneer twee belclaagden hoofdelijlc je
gens de burgel'lij lee partij tot sohade
vergoeding ve1·oordeeld wenZen, en· de 
beslissing op de voorziening vnn een der 
beklaagden, wnt deze betreft, verbrolcen· 
werd, mag de reohte•r nanr wellce de 
zaalc werd verwezen deze belclaagde 
ve1·oordelen tot ene meerdere vergoe
ding dnn lz.ie welke toegekend wera 
door de besUssing die ten opziohte van 
de andere beklaagde definitief gewor
den is (2). (Wetboek van strafvorcle
ring, art. 177, 216 en 373.) 

3° W nnneer een beslissin,q waa·rbij twee 
beklangden hoofdelijlc jegens de bu.r
gerlijke pa1·tij tot sohaflevergoedinq 
ve·roordeelfl we,·aen, ten opziohte van 
een aezer beklaagflen definitief is ge
worden en wannee1· zi.i op de voorzie
ning van de nndere beklaagfle 1!erbro-
7cen werd, sohendt het geza{f van het ge
wijsde ten opziohte van de eerste be
lclnagde niet, de .beslissing van fle reoh
te·r naat· wellce de zaak werd verwezen 
die aan de tweede beklaagde een meer
dere vergoeding toelcent (3). (Wetboek 
van strafvorclering, art. 177, 216 en 373.) 

4° Mist feitelijlce grondslng het middel 
dnt (tan het bestreden an·est ene beslis-

(2) (3) 'verbr., 19 Januari 1953 (A1'1'. J1erb1·., 
1953, blz. 323; B1tll. en PAsrc., 1953, I, 350). 
Zie ook verbr., 4 Januari 1861 (B1tll. en PAsrc., 
1861, I, 166). 
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gi,ng toesohrijft welke het niet be
vat (1). 

(LEVEAUX, 1'. CASSART.) 

ARHES'f. 

HET HOF; - Gelet op het bestrellen 
arrest, op 21 October 1952 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over de door verweerder opgeworpen 
grond van niet-ontvankelijkheid afgeleid 
hieruit dat aanlegger zijn voorziening 
tegen de bij verstek te zijnen laste gewe
zen beslissing heeft ingesteld binnen de 
tien dagen vanaf de betekening of veeleer 
vanaf de dag waarop hem lleze beteke
ning ter kennis wercl gebracht, dit wil 
zeggen tegen een beslissing waartegen ver
zet openstond, dan wanneer verzet tegen 
het enkel over de burgerlijke vordering 
gewezen bestreden arrest tot met de ten
uitvoerlegging er van mogelijk is : 

Overwegende dat aanleggers verklaring 
van voorziening tegen het bij verstek te 
zijnen laste op 21 October 1952 gewezen ar
rest, op 24 November 1952, ter griffie is 
ontvangen geweest, dat blijkt nit het ex
ploot van denrwaarder Lejeune uit Luik 
dat bedoeld arrest op 7 November 1952 is 
betekend geweest aan aanlegger, in de 
persoon zijner echtgenote, en uit de door 
aanlegger voor de commissaris van poli
tie te Bressonx afgelegde en door hem 
ondertekende verklaring dat hij persoon
lijk op 9 November 1952 het betekend af
schrift van het arrest ontyangen heeft; 

Overwegende dat de bepnling van arti
kel 187 van het Wetboek van strafvor
dering, luidende dat, wat de lmrgerlijke 
veroordelingen betreft, tot de tenuitvoer
legging van het vonnis in verzet kan 
worden gekomen, niet ten doel heeft de 
termijn van tien dagen te verlengen wel
ke gesteld is in het eerste deel van de 
paragraaf waarin deze bepaling vervat 
is; 

Dat hieruit volgt dat de voorziening 
i:egelmatig binnen tien dagen volgende 
op de verstrijking van de termijn tot ver
zet is ingesteld geweest; 

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

Over het eerste middel : afgeleid hier
uitdat het bestreden arrest, door de scha
devergoeding op de som van 200.000 fr. 
te ramen, de bij het arrest van 26 Ja
nuari 1952 van het Ho{ van beroep te 
Luik gewijsde zaak schendt, doordat 
laatstgenoemd arrest wellr bedoeld nadeel 
op 180.000 fr. vaststelt in kracht van ge
wijsde is gegaan ten opzichte van de me
debeklaagde Driesmans, en, gevolglijk ten 

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
7 Julien 2 September 1952 (A,.,·. Verbr., 1952, 

VEHBR., 1953. - 29 

opzichte van aanlegger, krachtens de· 
hoofdelijkheid geldende voor hen die ge
zamenlijk schadevergoeding ZlJll ver
schuldigd, wijl zij nit hoofde van een 
zelfde misdrijf veroordeeld zijn geweest; 

Overwegende dat aanlegger en Dries
mans beiden strafrechtelijk veroordeeld 
l~it hoofde van hetzelfde misdrijf van he
hug van een personenantomobiel Packard 
?P de door de burgerlijke partij Oassart 
mgestelde vordering bij arrest van het 
Hof van beroep te Lnik van 26 Januari 
1952, hoofdelijk veroordeeld zijn geweest 
om aan deze bnrgerlijke partij als scha
devergoeding een som van 180.000 frank 
te betalen; 

Dat deze beslissing, op een door aan
legger ingestelde voorziening, wat hem 
betreft, bij arrest van dit hof van 9 Juni 
1952 vernietigd is geweest, dat bij het 
· bestreden arrest, gewezen door het op 
verwijzing nitspraak doende hof, aallleg
ger veroordeeld wordt tot het betalen aan 
de bnrgerlijke partij Oassart van een 
som van 200.000 frank als schadevergoe
ding; 

Overwegende dat het arrest van het 
Hof van beroep te Luik van 26 Januari 
1952 enkel kracht van gewijsue heeft ten 
opzichte van Driesmans; dat aanlegger 
zich daarop niet vermag te beroepen wijl 
deze beslissing, om reden van de vernie
tiging er van wat hem betreft, te zijnen 
opzichte niet meer bestaat; 

Overwegenue, ten aanzien van de hoof
delijkheid dat nit de bovenuiteengezette 
feiten blijkt dat aanlegger vrijwillig zijn 
zaak van die van Driesmans afgescheiden 
heeft; dat hij de1·halve geen gronden 
heeft om staande te honden dat hij 
door deze zou vertegenwoordigd zijn ge
weest in :het arrest van het Hof van be
roep· te Luik van 26 Januari 1952 en dat 
deze beslissing te zijnen opzichte gezag 
van gewijsde zaak zou hebben, zoals het 
ten opzichte van Driesmans l1et geval is; 

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

artikel 1382 van het Bnrgerlijk Wetboek, 
doorc1at het arrest beslist dat het door 
de bnrgerlijke partij ondergane nadeel 
noodzakelijk vertegenwoordigd wordt 
door de som waarvoor de heler het vool'
werp van het misdrijf verder heeft ver
kocht: 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
in strijd met het in het middel gestelde, 
niet beslist dat het bedrag van het nadeel 
noodzakelijkerwijze client te worden be
paald op de som waarvoor de geheelde 
personenantomobiel is verder verkocht ge
weest, maar dat het het door de burger
lijke partij ondergane nacleel op 200.000 fr. 

blz. 629 en 681; Bull. en PASIC., 1952, I, 714 
en 769). 
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raamt omdat, zo zegt het arrest, deze 
som « de schade nanwkeurig vertegen
woorcligt )) ; 

Dat het bestretlen arrest 1deze feitelijke 
heoordeling steunt, enerzijUs, hierop dat, 
vermits de personenantomobiel voor 
200.000 frank zon verder verkocht zijn ge
weest, de burgerlijke partij de mogelijk
heid zon gehad hebben hem in dezelfde 
omstancligheden te verkopen, en ander
zijcls hierop dat, indien de bnrgerlijke 
partij zich haar personenautomobiel door 
de clerde die hem te goeder tronw had 
aangekocht had willen doen teruggeven, 
zij nit kracht van artikel 2280 van het 
Burgerlijk Wetboek aan ·de bezitter van 
de automobiel" de prijs van 200.000 frank 
had dienen terng te betalen welke hij 
hem gekost had; 

Dat het milltlel feitelijke grondslag 
mist; 

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

2 Maart 1953. - 2e kamer. - Yoor·
.<~ittm·, H. ·wouters, voorzitter. - Vm·
slaggever, H. Giroul. - Gelijlcl·uiclende 
concl·tts·ie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 
- Pleiter·, H. della Faille cl'Hnysse. 

2e KAMER. - 2 Maart 1953 
1° STRAF 0 - VERBEURDVERKLARING. - GE-

BREK AAN VASTSTELLING VAN DE DOOR DE 
WET VEREIS'l'E VOORWAARDEN. - VERBRE
KING. 

2° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
0NMOGELIJKHEID VOOR HE'l' HOF ZIJN CON
'l'RCILERECHT OVER DE WETTIGHEID VAN DE 
VEROORDELING TO'l' VERBEURDVERKLARINCl 
UIT 'l'E OEFENEN. - VERBREKINCl 'l'OT .DEZE 
VEROORDELINCl BEPERKT. 

i:l 0 VERWIJZING NA VERBREKING. 
- 0NMOGELI.JKHEID VOOR RET HOF ZIJN 
CON'l'RCiLERECHT OVER DE VEROORDELING 'l'O'l' 
VERBEURDVERKLARING Ul'l' 'l'E OEFENEN. -
VERBREKINCl DEZER VEROORDELING. - VER
'VIJZING. 

1° Ifet an·est dat de ver·beunlve'I'1Glcwing 
u.ifi!Pt"eelct zonae~· het bestann vnst tc 
stellen vnn de voo'I'Wnnrden wanr·vnn 
de wet deze mantr·egel afhanlcclijk 
manlr,t, lant nnn het Hot vnn verbr·e
king niet toe zijn controleTecht over· de 
·wettigheid vnn rle ·veroonteling u.it tc 
oetcncn (1). (Grondwet, art. 97.) 

2°, Wrmneer· de verbrcking bevolen wordt 

(1) (2) (3) Verbr., 23 Juni 1947 (Arr. Ye1•br., 
t947, biz. 224; Bttll. -en PASIC., 1947, I, 294); 
9 Februari 194B (A,.,.. Ye1'b1·., 194B, biz. 76; 
Bull . . en PAsiC., 194B, I, B7); 6 April 1949 
(A1·r. 'Ve1'b1·., 19M), blz. 229; Bttll. en PASIC., 

omdnt het rw·rest ann het hot niet toe
lnnt zijn controlc,·ccht over· de r.vettiu
heid rle·r ve·l"bettnlver·lclctrh~g ttit te oetc
nen, is z-i;i tot rlie veroordeling be· 
per let (2). 

3° TV nnnee·r de gedeelteli:i lee r;erbr·elcinu 
gegrond is op rle vaststelling clnt het ar
r·est nnn het hot niet toelnnt zijn con
troler·echt over de wettigheid der ver·
bcurdver·lclar·ing ttit te oetenen, wordt 
rle vcrw·ijzing bevolen (3). 

(B,tGI.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 November 1952 door het Hof 
van beroep te Brnssel gewezen; 

Over het middel van ambtswege : 
schending van artikel 97 van de Grondwet 
en 42 van het Strafwetboek : 

Overwegende llat het bestreden arrest 
het vonnis bevestigt waarbij de eerste 
rechter, na aanlegger te hebben veroor
deeld tot een gevangenisstraf en tot een 
geldboete uit hoofde van bedrieglijke weg
neming, gepleegd in staat van wettelijke 
herhaling, een in beslag genomen valies 
verbeurd verklaart, hetwelk tot het ple
gen van het misdrijf had gediend, zonder 
erop te wijzen dat het verbeurd verklaar
de valies het eigendom was van de ver
oordeelde; 

Overwegende dat deze beschikking on
voldoende is om aan het hof toe te laten 
na te gaan of de verbeurdverklaring in de 
in artikel 42, 1 o, van het Strafwetboek 
omschreven omstandigheclen is geschied 
en clientengevolge bovenvermelde wetsbe
palingen schendt; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substantHlle of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen arrest, doch enkel voor zoveel het de 
beschikking van het beroepen vonnis be
vestigt waarbij het valies verbeurd ver· 
klaard wordt; verwerDt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat onderhavig 
arrest zal .overgeschreven worden 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; veroorcleelt aanleg
ger tot de kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van beroep · te 
Luik. 

2 Maart 1953. - 26 kamer; - Yom·-

1949, I, 261); verg. verbr., 14 Januari 1952 
(A1'1'. Ye1·br., 1952, blz. 239; Bull. en PASIC., 

1952, I, 2u5, en notas 2 en 3, blz. 266). 



-451-

zUter, H. Wouters, voorzitte.r.- - Ver
slaggevm·-;- ·H. Bareel. - (Jelijlcluidende 
conclusie, H . .Mahaux, advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 2 Maart 1953 

1° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOHTER OVER DE GROND. -
BESLISSING DAT EEN DWALING OMTRENT RET 
RECHT NIE'l' ONOVERKOMELI,JK WAS. - .AF
WEZIGHEID VAN CONCLUSIES. - BINDENDE 
BEOORDELING. 

2° MIDDELEN V.AN VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL WAARDOOR SLECHTS 
OVERTOLLIGE OVERWEGINGEN WORDEN BESTRE
DEN. - 0NONTVANKELIJKHEID. 

1° Bij afwezigheid van concllt.sies beslist 
de rechte1· over de grand soltverein dat 
een (!waling omtrent het recht voor de 
belclaagde niet 'onoverkomelijk is ge
weest (1). 

2° Is wegens gebt"elc aan belang niet ont
vanlcelijlc het middel dat slechts over
tollige overwegingen ene·r beslissing be
strijdt wanneer hare beschilcking door 
andere overwegingen wettelijk gerecht
vaardigd is (2). 

(KEESON.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 December 1952 in hoger be
roep gewezen door de Oorrectionele Recht
bank te Brussel; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet en 78 van 
het Strafwetboek, doordat het bestreden 
vonnis de veroordeling van aanlegger nit 
hoofde van het besturen van een voertuig 
in weerwil van de tegen hem uitgespro
ken ontzetting, gemotiveerd heeft door de 
overwegingen dat de beklaugde niet ont
vankelijk is om zich op zijn onbekend
heid met de wet en het recht te beroepen, 
ook al ware zulks ook het geval voor zijn 
raadsman en dat, · wanneer wetten en 
verordeningen geen- opzettelijke daad 
vergen, de rechter over de grond, om na 
te vorsen of de telastlegging bewezen is, 
noch met de goede trouw van de overtre
der rekening mag houden, noch met de 
verschoningsgronden welke hij zou kun
nen aanvoeren, noch met de beweegrede
nen welke hem er toe geleid hebben te 
handelen, dan wanneer, zonder dat enig 
onderscheid tussen de contraventionele 

(1) Verbr., 9 April 1951 (A,., .. Ve>·b,·., 1951, 
blz. 443; Bull. en PAsrc., 1951, I, 524). 

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

inbreuken enerzijds, en de andere ander
zijds, behoeft te worden gemaakt, de dwa
ling omtrent het recht, wanneer zij on
overkomeli:lk is, een grond van recht
vaardiging uitmaakt : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
er feitelijk op wijst dat de beklaagde niet 
onwetend er van mocht zijn dat de ont
zetting van het recht om een voertuig te 
besturen een aanvang had genomen ten 
dage dat het vonnis, waarbij zij uitge
sproken was geweest, in kracht van ge
wijsde was gegaan, aangezien op zijn 
identiteitskaart melding van deze ontzet
ting en van het aanvangpunt er van was 
gemaakt geweest; dat er geen aanwijzing 
bestaat dat ue beklaagde door een grif
fiebeambte omtrent de opschortende wer
king van het indienen van een verzoek 
om gratie is misleid geweest~ 

Overwegende dat het vonnis door deze 
vaststellingen souverein heeft beslist dat 
de dwaling omtrent het recht waarop aan
legger zich beriep niet onoverkomelijk 
was, en zijn dispositief gerechtvaardigd 
heeft; 

Overwegende dat, het middel dus tegen 
overtollige overwegingen van het vonnis 
opkomt, en derhalve niet ontvankelijk is; 

En overwegende dat de substanWHe 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. 

2 Maart 1953. - 26 kamei·. - T'oor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Vm·
slaggever, H. .Anciaux Henry de Fa
veaux.- Gelijlcln·idende conclttsie, H. Ma
haux, advocaat-generaal. - Pleiter, H. J. 
Vanderveeren (van de balie bij het Hof 
van beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 2 Maart 1953 

1° ONVRIJWILLIGE SL.AGEN EN VER
WONDINGEN EN ONVRIJWILLIGE 
DODING. - .ARl'IKELEN 418 EN 420 VAN 
HE'r STRAFWETBOEK. - NoonzAKELIJK
HEID VAN EEN ZEKER VERBAND ·VAN OORZA
KELIJKHEID TUSSEN HE'l' GEBREK AAN VOOR· 
UITZICH'l' EN DE LICHAMELIJKE VERWON
DINGEN: 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
·.ARRESTEN. - STRAE'ZAKEN. -ARREST 
VAN VEROORDELING. - BESTAAN VAN EEN DER 

26 Februari en 9 Juli 1951 (A,.,·. Ve>·b>'., ~1951,. 
biz. 357 en 671; B-ull. en PASIC., 1951, -I, 424, 
en 774). 
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BES'l'ANDDELEN DER MISDIUJI'EN NIE'l' VAS'.rGE
S'l'ELD. - GEBREK AAN MO'l'IVERING. 

C: 0 VERBREKING. - DRAAGWIJD'l'E. -
SRAFZAKEN. - VOORZIENING 'vAN DE BE
KLAAGDE. ·- YERBREKING VAN DE OVER DE 
PUBLIEKE VORDERINfr GEWEZEN BESLISSING. 
- BRENG'l' ME'!' ZICH DE VEHBREKING MEDE 
VAN DE OVER DE VORDERINGEN DER BUHGEH
LIJKE PAH'l'IJEN GEWEZEN BESLISSINGEN. 

1 o A·rtilcelen 418 tot 420 van het Stm/wet
boek z'ijn sleohts van toepass'in,q wan
neer een zelcer ve1·band van oorzMcelijlc
he·id tussen het geb·relc aan vooruitz·ioht 
of voorzorg en fle liohamelijke letselen 
bestaat (1). 

2° H et arrest aat een beklaagde verooi·
aeelt zoncler het bestaan vast te stellen 
van al fle bestanddelen Vftn de misdrij
ven weUce het bewezen ve1·1claa1·t, is 
niet wettelijlc gemotivee1·d (2). 

3° lVanneer een ove1· cle pu.blielce · vorde
·ring gewezen beslissing op fle voot·zie
ning van de beklaagfle ve1·brolcen ~oordt, 
brengt aeze verb?'elcin,q met zioh cle ver·
brelcing melle ·van cle ove1· fle vorderin{l 
rle·r bu.rgerUj Ice p(~rtij gewezen beslis
sinrJ 10ellce een r1evolg m· van is (3). 

(DAS, '1'. KOCH EN BURDO'!'.) 

ARRES'l'. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 De.cember 1952 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondw'et, 418, 
419, 420 van het Strafwetboek, 21, 22, in
zonderheid paragrafen 2, 3 en 4, 27 
en 29 van het Algemeen Reglement op 
de verkeerspolitie, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre
den arrest de telastlegging van doding 
en van het onvrijwillig toebrengen van 
slagen en verwonclingen tegen aanlegger 
bewezen· verklaart en hem voor de, zo 
strafrechtelijke als burgerlijk rechterlijke 
gevolgen van het ongeval verantwoor
delijk stelt, dan wanneer : 1° het bestre
den arrest erkent dat het niet mogelijk is 
« stellig te lwwijzen uit welke richting 
de jeugdige Raymond Bm·dot op het ogen
blik van het ongeval naderde ll; 2° dat, 
indien « de beklaagde de door de onont
beerlijkste voorzichtigheid vereiste voor
zorgen had genomen, de botsing wellicht 

(1) Verbr., 5 Februari 1945 (A1"1'. Fe1·br., 
1945, biz. 94; Bttll. en PASIC., 1945, 1, 104); 
26 Mei 1952 (An·. Fer·br., 1952, biz. 541; Bttll. 
en P ASIC., 1952, I, 622). 

(2) Verbr., 9 October 1950 en 8 Januari 1951 
(Arr, Verb?-., 1951, biz. 43 en 229; Bull. en 

had kunnen vermeden worden of minder 
erge gevolgen zou hebben gehad ll, en clat 
wegens de in dier voege vastgestelde twij
fel het vrijspreken van de heklaagde, al
thans van de telastlegging van doding 
en het toehrengen van slagen en verwon
uingen, en van de daaruit voortvloeiende 
burgerlijke verantwoordelijkheid geboden 
'vas : 

Overwegende dat de artikelen 418 tot 
420 van het Strafwetboek enkel toepas
selijk zijn wanneer er een zeker ver
band van oorzakelijkheid bestaat tussen 
het aan de beklaagde ten laste gelegde 
gebrek aan vooruitzicht en de door een 
derde ondergane lichamelijke letselen; 

Overwegende dat ten deze op dergelijk 
verband niet wordt gewezen, vermits het 
bestreden arrest verklaart dat « indien 
de beklaagde de door de onontbeerlijkste 
voorzichtigheid vereiste voorzorgen had 
genomen, de hotsing wellicht had knnnen 
vermeden worden of althans minder erge 
gevolgen zou gehad hebben ll; 

Overwegende dat het an·est, vaststel
lend dat de onderscheideli inbreuken door 
hetzelfde feit worden uitgemaakt, slechts 
een straf toepast Welke, vermits zij de Oj} 

cle inbreuken op het verkeersreglement 
gestelde straf te boven gaat, door deze 
overtredingen aileen niet gerechtvaardigd 
wordt, doch, evenals de veroordelingen tot 
llet vergoeden van de door de hurgerlijke 
partijen ondergane schade, op voormelde 
artikelen 418 tot 420 van het Strafwet
hoek is gesteund; 

Dat de verbreking van het over de pu
hlieke vordering gewezen arrest dus de 
verbreking met zich brengt van de beslis
sing betreffende de burgerlijke vorderin
gen, zelfs ten aanzien van de namens 
Raymond Bm·dot ingestelde vordering, 
vermits de voorziening uitdrukkelijk ver
klaart tegen de in zake deze partij gewe
zen beslissing enkel niet Oll te komen om
dat zij voorharig zou zijn, vermits het 
arrest in dit opzicht geen eindarrest is; 

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 Luik en 
dat melding er van zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
laat de kosten de Staat ten laste; ver
wijst de zaak naar het Hof van heroep 
te Brussel. 

2 Maart 1953. - 2° kamer. - T'oor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - l'e1·-

PAsrc., 1951, I, ,!8 en 278); 29 September 1952 
(Ar·r. Jlerb1·., 1953, biz. 22; BuU. en PAsrc., 
1953, I, 25). 

(3) Yerhr., 3 November en t' December 1952 
(Arr. T'e!'b!'., 1953, biz. 172; Bnll. en PASIC., 
1953, I, 130 en 192) . 
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sl1Lggevc1·, H. de Dersaques. - GeUjlcllt·i
(lende concl'llsic, H. Mahaux, advocaat
generaal. Plei.ter, H. della Faille 
d'Huysse. 

2" KAMER. - 3 Maart 1953 

~o lNKOlVISTENBELASTINGEN. 
B~;nRIJFSBELARTING. - HANDELSOVERllRACH'f 
Nt\ STOP:ZE'l"l'ING VAN HE'f HANDELSllEDR.I,JF. -

0VERDRACHT '\VELKE AANLEIDING GEVEN KAN 
TOT VESTIGING \'AN DE llEDRI.JFSllELASTING OP 

. DE VOOR DE OVERDRACHT VERWEZENLJJK'l'E 
VERMOGENSACCRESSEN. 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
HEDRI.J~'SBELASTING. 0VERDRACHT VAN 
HE'f HANDELSFONDS. - TIJDENS DE EXPLOI
TA'rlE VERWEZENLIJK'l'E MEERWAARDEN WEL
KE SLECHTS TER GELEGENHEID VAN DE OVER
llRACH'l' AAN HET LICHT ZIJN GEKOMEN. -
])EEL VAN DE PRI.JS VAN DE OVERDRACHT IN 
DE BEDRI,JFSBELAS'l'ING BELAS'l'BAAR. 

Bo INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRUFSBELASTil'iG. - 0VERDRACHT VAN 
HE'!' HANIJELSFONDS. - IN HET llED.RIJF BE
LEGD KAPI'l'AAL BEGREPEN IN DE PRUS VAN 
DE ov~;RIJRACH'l'. --;- DEEL VAN DE PRI.JS VAN 
DE OVEHIJRACH'l' IN DE llEIJRr.JFSBELASTING 

NIE'J' BELAS'l'BAAH. 

4° INKOMSTENBELAS'.riNGEN. 
BEDHI.JFSBELASTING. - 0VEHDRACH'l' VAN 
HE'l' HANIJELS~'ONDS. - PHIJS VAN DE OVER
DHACH'l' DE WINS'l' BEGRIJPEND WELKE UI'l'
SLUI'l'END UI'l' DE VOORDELIGE VERRICHTING 
VAN DE OVERDRACH'l' VAN HE'l' HANIJELSFONDS 
VOOR'fKO~l'l'. - DEEL VAN DE PHIJS VAN DE 
OVERDR,\CH'f IN DE llEDHIJFSilELAS'l'ING NJET 

HELAS'l'BAAH. 

l o Wanneer cle exploi.t(tt-ie v!Ln een hcvnclel 
· eincle heeft genomen lrU1t niettemin cle te
geldemak·ing van de bestandclelen van 
zijn activn annleidin,q ,qeven tot 1wlns
Ung in ae be(lrijfsbelast·bng, ve'/'mUs de 
ovm·d·racht .vnn het han(lelsfon(ls het be-

. staan ·vnn v661' ae overarncht verwezen
lijlcte acc1·essen a(tn het Ucht lc(tn aoen 
lcomen. (Samengeordende wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 25, 
par. 1, en 27.) 

:!" De in de loop cle·r exploUa.Ue ·venvezen
lijkte m<Jcn.va.(tnlcn ·welke in cle in}com-
8tenbelastin,qen n:iet werclen nnn,qesln
!Jen, en welke, slechfs te·r rteleyenhehl 
van rle o·ver·anwht vwn het hnnaelsfonds 
aan het Ucht z·ijn gelcomen, mnken een 
.accres uit van het in het bedl"ijf belegd 
/capitan! en z·ijn ·in de aoo·r a·rtikel 27 
der samengeonlende wctten voor·ziene 
mate in de beclr·ijfsbelnsUng bela.st
liaar (1). 

(1) Verbr., 26 JU:ni 1951 (Arr. 1'e•·b•·., 1951, 
hlz. 641; B1lll. en PAsrc., 1951, I, 738). 

H0 Het aandeel in de prijs ran de over·
dracht van een hanclelsfoncls flat het in 
het bedr·ijf belertcl lca.pUanl verte(/C'Ik 
woonligt ·is niet in ae bedrijfsbelastinf! 
belnstbnwr (2). (Samengeorclende wet
ten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 25, par. 1, en 27, par. 1.) 

±0 H et nancleel in ae p!'ijs ·vwn de ove·r
clr·acht vnn een handelsfonds clat de 
winst verbeeldt wellce ·nitslu.itend voo·r
lcornt ·wi.t de vePI"ichting vnn. de ove·r
dracht 'Vft:n clit jonas doo·rant ae over
(l'/'acht in ·t;oonleUge voonvna1·aen wen/ 
·ve1·wezenUjkt,- zijnde een winst voort
spnr:itende nit een lntere en aer·hnlve 
nwn de exploitati.e van ae hnndel vr·eem
de be(lrijvigheid is, n·iet ·in ae beari.jfs
belnsting op de inkornsten vnn de han
delsea;ploitaUe bela.stbnar (H). 

(BELGISCHE STAAT, T. MICHEL.) 

ARUES'l'. 

I-lET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 November 1951 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel : schending van de 
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 25, 
paragraaf 1-1°, en 27 van de wetten op de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij 
besluit van B1 Juli 194B, en, gevolglijk, 
van artikelen 2, paragrafen 1 en 7, van de 
wetsbepalingen betreffende de nationale 
crisisbelasting, samengeschakeld bij be
sluit van H1 Juli 194B, alsmede van arti
kelen 1 en 9 van de wet van 10 .Januari 
1940, hondende wijziging van voormelde 
samengeschakelcle wetten en invoering 
van een bijzondere en tijclelijke belasting 
op de uitzonderlijke winsten, doordat het 
bestreden arrest, na enerzijds te hebben 
vastgestelcl dat uit de in de loop van de 
behandeling ter zitting voorgebrachte be
scheiden niet blijkt dat het door de aclmi
nistratie bedoelde vermogensaccres door 
<le beclrijfsactiviteit van requestrant of 
door de onverdeeldheid Michel v66r de 
overdracht van het litigieuze hanclels
fonds, veeleer dan enkel door de op
brengst van deze overdracht zou opgele
verd zijn geweest, en anderzijds, dat de 
,-errichting van overdracht ten deze een 
verrichting van vereffening en niet van 
Pxploitatie nitmaakt, beslist dat de door de administratie in aanmerking geno
men elementen niet voor aanslag vatbaar 
zijn, en doordat het deze beslissing' recht
vaardigt door de niet passende en van af
doendheid ontblote redenen dat de op-

(2) Verbr., 1 Juni 1948 (AlT. Yerbl'., 1948, 
blz. 303; Bull. en PAsrc., 1948, I, 351). 

(3) Verbr., 20 November 1951 (Ar·r. Ym·br., 
L'l51, blz. 135; Bull. en PASIC., 1952, I, 149). 
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brengst van de overdracht van het han
delsfonds niet is verwezenlijkt geweest 
toen de exploitatie aan de gang was en 
dat de administratie niet aantoont dat de 
door voormelde overdracht aan het licht 
gekomen vermogensaccressen bedrijfswin
sten uitmaken welke werden verwezen
lijkt terwijl de exploitatie aan de gang 
was, en welke nog niet zouden aangesla
gen ge:weest zijn; dan walj.neer, krachtens 
voormeld artikel 27, paragraaf 1, de 
bed:d,jfsbelasting verschulcligd is op de 
winsten voortspruitende uit de eigenlijke 
bedrijfsactiviteit, vermeerderd met al de 
vermeerderingen van om het even welke 
in het bedrijf gestoken activa; dan wan
neer deze vermogensaccessen onder de be
lasting vallen zodra zij << verwezenlijkt ll 
zijn en dan wanneer de wet geenszins ver
eist dat de meerwaarden in de loop der 
exploitatie in munt zouden uitgedrukt ge
weest zijn; dan wanneer, al is de op
brengst van de overdracht van een han
delsfonds op zich zelf geen beclrijfswinst, 
zij in het patrimonium van de overdrager, 
de plaats inneemt van de goecleren welke 
het fonds uitmaken; dan wanneer in de 
mate waarin de prijs van de overdracht 
het excedent begrijpt van de waarde de
zer goederen, geraamd ten tijde dat de 
exploitatie nog aan de gang was, op de 
waarde welke deze zelfde goederen heb
ben gehad toen zij in het patrimonium 
van de overdrager zijn gevallen, deze 
prijs van de overdracht de plaats in
neemt van deze meerwaarde, welke al
dus verwezenlijkt wordt en deswege 
een vermeerdering van de in het bedrijf 
gestoken activa uitmaakt, welke ver
meerdering, krachtens het voormeld arti
kel 27, paragraaf 1, als zodanig ,aan de 
bedrijfsbelasting onderworpen is en, bij
gevolg, aan de nationale crisisbelasting en 
aan de bijzondere en tijdelijke belasting 
op de uitzonderlijke winsten; en dan wan
neer, door het verhaal van de belasting
plichtige, niet de beslissing van de direc
teur aan het hof van beroep wordt onder
worpen, doch de betwisting ;<:elve, opdat 
daarover in eerste en laatste aanleg recht 
worde geclaan; dat dit rechtscollege der
halve tot verplichting heeft de onderwor
pen betwisting naar al de feitelijke en 
juridische gegevens der zaak te .onder
zoeken; dat, ten deze, het hof van be
roep zich ermede vergenoegt te :verkla
ren dat de administratie niet aantoont dat 
de door de overdracht aan het licht geko
men vermogensaccressen winsten uitma
ken welke verwezenlijkt werden terwijl 
de exploitatie aan de gang was en welke 
nog niet aangeslagen zouden geweest'zijn; 
dat het nalaat na te vorsen of, volgens al 
de gegevent;; der zaak, voormelde accres

. sen. niet uit tijdens de exploitatieperiode 
verworven meerwaarden voortkomen, al-

dus het Hof van verbreking in de onmoge
lijkheid stellend om de wettelijkheid 
zijner beslissing na te gaan, alles met 
schencling van de in het middel aange
duide wetsbepalingen, en zijn arrest 
slechts met niet passende overwegingen 
motiverend : 

Overwegende dat, na het principe te 
hebben gesteld dat de opbrengst alleen 
van de overdracht van een handelsfonds 
op zich zelve geen bedrijfswinst is, het 
bestreden arrest dit principe rechtvaar
digt door te verklaren dat het te gelde 
maken van de activa, na het stopzetten 
van de exploitatie, geen bedrijfsactiviteit 
kan uitmaken, en dat derhalve, << wan
neer het bedrijf niet langer meer bestaat, 
de verwezenlijking van de activa-elemen
ten ervan geen grond tot het toepassen 
van de bedrijfsbelasting kan opleve
ren ll; 

Overwegende dat het arrest, waar het 
de regel welke het opgeeft op de feiten 
der zaak toepast, vaststelt dat << uit het . 
geheel der tijdens de behandeling ter zit
ting voorgebrachte elementen onmisken
baar blijkt dat de werkelijke stopzetting 
van de koopllandel op 20 Januari 1944 
plaats had en dat de overdracht slechts 
op 27 Januari 1944 geschiedde ... dat de· 
datum der overdracht niet kan betwist 
worden... dat deze overdracht ten over
staan van M:r Sohet is verwezenlijkt ge
weest, tot tenuitvoerlegging van een von
nis van de Rechtbank van eerste aanleg 
te Briissel van 18 Maart 1943 ll ; 

Dat het uit deze feitelijke overwegingen 
'afleidt, enerzijds, dat de opbrengst, ,van 
de overdracht van het handelsfonds 'niet 
is verwezenlijkt geweest toen de exploi· 
tatie aan de gang was, en, anderzijds, 
dat de administratie niet aantoont dat 
de door de overdracht aan het licht ge
komen accressen bedrijfswinsten uitma
ken welke verwezenlijkt werden terwijl 
de exploitatie aan de gang was en welke· 
nog niet zouden aangeslagen · geweest 
zijn; 

Overwegende dat, door aldus zijn be
slissing te steunen op het principe dat de 
voor de overdracht van een handelsfonds; 
betaalde prijs geen uit kracht van artl-· 
kel 27 der samengeschakelde wetten ·be
last bare vermeerdering kan uitma:k~n 
wanneer cleze overdracht na de werke
lijke stopzetting van het handelsbedrijf 
geschiedde, de rechter over de grond uit 
het oog heeft verloren dat de verwezen
lijking na de stopzetting van de koophan
del het bestaan van v66r cleze stopzetting· 
verwezenlijkte accressen aan het licht 
kan brengen; 

Dat immers, de prijs voor de na de 
stopzetting van de koophandel geschiede· 
overdracht van een handelsfonds kan ver
tegenwoordigen : 1 o het in het bedrijf be-
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legde kapitaal, hetwelk niet onder de in
komstenbelasting valt; 2° in de loop der 
exploitatie verwezenlijkte meerwaarden, 
welke niet aan cle inkomstenbelastingen 
zijn onderworpen geweest, doch welke, 
naar aanleiding van de overdracht van 
het handelsfonds aan het licht gekomen, 
een vermeerdering van de belegde ac
tiva uitmaken welke vermeerdering in de 
in artikel 27 vmi de samengeschakelde 
wetten omschreven mate belastbaa1: is; 
-3° een winst welke nitslnitencl nit de ver
richting van overdracht van het handels
foncls voorkomt wegens het feit dat de 
overdracht in gnnstige omstandigheclen 
voor een hogere prijs dan de werkelijke 
waarde van het fonds is verwezenlijkt 
geweest, welke baat, voortvloeiende nit 
c~en latere bedrijvigheid die derhalve aan 
de exploitatie van de koophandel vreemd 
is, niet valt onder de belasting op de in
komsten nit handelsbedrijven; 

Overwegende dat het arrest, door nit
Bpraak te doen zoals het heeft geclaan, de 
in het middel aangednide wetsbepalingen 
geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest; beveelt dat onclerhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers van 
het· Hof van beroep te Brnssel en dat mel-· 
ding ervan zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigcle beslissing ; ver
oorcleelt verweerder tot de kosten; ver
wijst f1e zaak naar bet Hof van beroep te 
r.uik: ' 

3 Maart 1953. - 2e kamer.- Voo·rzitter, 
H. Qiroul, raadsheer waarnemend voorzit
ter. ·_ Vm·slaggever, H. Anciaux Henry 
de Faveanx. - Gelijlcluirlende conclnsie, 
H. Qanshof van der Meersch, aclvocaat
generaal. - Pleite1·, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 3 Maart 1953 

VOORZIEJNING IN VEJRBREJKING. 
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. - VOOR
ZIENING WEL'KE SLECHTS DE GESCHONDEN WET 
VERMELDT EN NIET HE'l' ARTillEL DEZER WET 
DAT ZOU GESCHONDEN GEWEEST ZIJN.- VOOR· 
ZIENINO NIET ONTVANKELI.m. 

1 s niet ont'vftnlcelijk de voorz·iening hzge
steld tegen een in zalcen van di1·ecte 
belastingen ge-wezen aiYest, -wanneer zij 
slechts de wet vermeldt en n:iet het adi
kel dezer 'Wt;Jt wellc be-weenl wo·rdt te 
zijn geschonden ,qe-weest. (Wet van 
u September 1895, art. 14.) 

(LACROIX, T .. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

Hl<J'l' HOI<'; - Gelet op het bestreden 

arrest, op 9 Januari 1952 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; · -

Over de groncl van niet-ontvankelijk
heid, door verweercler afgeleid nit het ni.et 
nakomen van de bij artikel 14 van de wet 
van 6 September 1895 voorgeschreven 
vormen : 

Overwegencle dat in het door aanlegger 
opgeworpen enig middel uitsluitend schen
ding van de wet van 16 Octobe1; 1945 
wordt aangevoerd; 

Overwegende dat, wijl aanlegger nage
laten heeft cle geschonden wetsbepalin
gen aan te cluiden, welke aanduiding bij 
artikel 14 van de wet van 6 September 
1895 is voorgeschreven, de voorziening 
van aanlegger niet ontvankelijk is; 

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

3 Maart 1953. - 2° kamer.- Yo01·zittm·, 
H. Gironl, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Verslaggeve1·, H. Daubresse. -
Gelijklu.idende conclusie, H. Ganshof van 
der Meersch. -Ple'ite1·, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 3 Maart 1953 

1° INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN. 
BEDRIJFSBELASTING. - KOLONIALE VENNOOT
SCHAPPEN. - BELAS'l'ING 'l'EGEN HET GEWONE 
PERCENTAGE OP HE'l' OVERSCH01' DER WIN
S'l'EN GEHEVEN DOCH VRIJS'l'ELLING VAN DE IN 
DE KOLONIE BINNEN VIJF JAAR BELEGDE RE

SERVES. 

2° · INKOM:STEJNBEJLASTINGEJN. 
BEDRIJFSBELASTING. - KOLONIALE VENNOO'l'
BCHAPPEN. - VRIJSTELLING VAN DE BINNEN 
VIJF JAAR IN DE KOLONIE BELEGDE RESERVES. 
- VENNOOTSCHAPPEN AAN DE BELASTING ON
DERWORPEN W ANNEER DE BELEGGING EINDE 
NEEMT. 

3° INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN. 
BEDRI.TFSBELASTING. - KOLONIALE \'ENNOOT
SCHAPPEN. - AFTREKKING DER REEDS BE
LASTE ZUIVERE INKOMSTEN. - AFTHEKKING 
WELKE VAN DE UITGEKE~~RDE INKOl\fSTEN 
DIENT TE WORDEN GEDAAN. 

~ INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN. 
BEDRIJFSBELASTING. - KOLONIALE VENNOOT
SCHAPPEN. - A~'TREkKING DER REEDS BE
LASTE ZUIVERE INIWMS'l'EN. "--- AFTREKKING 
WELKE SLECHTS NADAT J)E BELEGGING EINm~ 

HEEF'l' GENOMEN, OP HE1' G,EHEEL DER NIET 
UI'l'GEKEERDE WINSTEN KAN WORDEN GEDAAN, 
ER IN BEGREPEN HE'!' DEEL DER RESERVES DA'l' 
VROEGER IN DE KOLONIE BELEGD WAS. 

1 o De 1Jed·rijfsbelastin_q -wordt tegen het 
fJC'Wone pe1·eentage geheven op het ove·r
schot vnn rle wi'ltsten der 'vennootschap
fJen d'ie hu.n nihatschnppeli,ike zetel ot 
h,wn bestunrli}lce hoofdinstl'l/1nd ·in. Bel-
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rtie hebben cloch wellcer exploUatiezetel 
in de Kolonie is gevestigd, behattdens 

. m·ijstelling van cle binnen vijf jaar in de 
Kolonie belegde 1·ese1·ves. (Wet van 
21 Juni 1927, art. 1, par. 2.) 

2o Inrlien de 1·ese1·ves van cle vemwotschap
pen d·ie h-un· rnaatschappelijlce zetel of 

· h1tn bestmwlij lee hoofcl'instellinrJ in Bel
giC hebben doch wellce1· explo-itat-iezetel 
in de Kolon·ie is gevestigcl, van de be
dl"ijfsbelast-ing zijn vrijgesteld ind·ien zij 
binnen de vijf jaar in de Kolonie wo1·
den belegd, 1oorden zij nochtans, wan
neer de belegging eincle 1we1nt, in de als
toen vctn lcmcht zijncle belasting belast
baar. (Wet van 21 Juni 1927, art. 1, 
par. 2, al. 2.) 

3° Uit het feit clat de 1·eserves de1· ·ven
nootschaz!pen die hun rnacttschappelijlce 
zetel of h1tn best·u1.wlijlce hoofdinstell-ing 
in BelgiC hebben cloch wellcer exploitatie
zetel in de Kolonie is gevestigd, van de 
bedrijfsbelnsUnrJ z·ijn vrijgesteld inclien 
zij binnen cle vijf jan1· in de Kolonie 
wenlen belegd, client te worden afgeleicl 
dnt lle r·eeds belaste z11:ive-re winsten 
Welke onder die r·eser·ves niet JC1tnnen 
worden toegerelcend, onder de 1t'itge
lceenle inlcomsten diener~ te wonlen nf
getrolclcen. (Samengeordende wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, arti
kel 52, par. 6; wet van 21 Juni 1927, 
art. 1, par. 2, al. 2.) (1) 

4° Slechts 1vnnnee1· einde wonlt gestelcl 
aan de belegg·ing in de Kolonie van cle 
r·eserves van de vennootschctppen die 
hun maatschappelijlce zetel of lHtn be
stultrlijlce hoofdinstelling in Belg·ie heb
ben cloc.h welker exploitatiezetel in de 
Kolonie is gevestigd, lean clit deel elm· 
reserves samen met de belctstbare reser
ves van dit cl·ienstjaar· het geheel cler 

· niet ttitgekeerde winsten uitmalcen, 
waa·tvan vooreerst cle 1·eeds in den loop 
van .hetzelfde clienstjaa1· bela.ste zttivere 
wi1istim zttllen worclen: afrJetrolclcen. (Sa
mengeordende wetten betreffende de in
komstenbelastingen, art. 52, par. 6; wet 
van 21 Juni 1927, art. 1, par. 2, al. 2.) (2) 

(BELGISCHE STAA'l', T. CONGOLESE VENNOOT-
SCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
« MINOTERIES DU KATAGANGA Jl.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op· 18 Juni 1951 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel, eerste onderdeel : 

(1) (2). Zie nota onder di~ ·arrest (Bull. en 
PASIC., 1~1\3, I, 513). 

schending'van de artikelen 97 en 112 van de 
Gronclwet, 52, paragrafen 1 en 6, van de 
wetten betreffencle de inkomstenbelastin
gen, samengescllakelcl bij besluit van de 
Regent van 15 .Januari 1948 en 1, para
graaf 2, van de wet van 21 .Juni 1927,. 
doordat. het bestreden arrest aan de aclmi
uistratie van finnncHin het recllt ontzegt 
om als niei uitgekeerde winsten, uaar de 
zin van voormelcl artikel 52, paragraaf 6, 
de gereserveercle winsten van de boekja
ren 19±7 en 1948 aan te zien, welke in de 
Kolonie werden belegd en ten ge
volge van deze belegging krachtens arti
kel 1, paragraaf 2, van de wet van 
21 Juni 1927 van de bedrijfsbelasting wer
den vrijgestelcl, clan wanneer de bijzon
dere maatregel van vrijstelling waarin bi.i 
laatstvermelcle bepaling is voorzien geen 
weerslag kan hebben op het vaststellen 
van de belastbare grondslag zoals deze in 
de artikelen 25 tot 32 van bovenvermelde 
sameng·eschakelde wetten is omschreven,. 
en dienvolgens op de toevassing, op deze 
gronclslag, van de aftrekkingen toege
staan bij de paragrafen 1 en 6 van arti
kel 52 van dezelfde samengeschakelde
wetten: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst : 1° dat verweerster aan het 
stelsel van de wet van 21 Juni 1927 betref
fende de belastingaanslagen op de kolo
niale vennootschappen en firma's onder
worpen is; 2° dat zij bezwaarschriften 
heeft ingediend, waarcloor zij bedoelde 
van het lledrag der uitgekeerde inkom
sten van de dienstjaren 1948 en, 1949· 
(boekjaren 1947 en 1948) de in de loop· 
dezer dienstjaren reeds aangeslagen net
to-inkomsten te doen aftrekken; 3° dat 
de gereserveercle winst, dit wil zeggen 
de niet uitgekeerde inkomsten, van· elk 
dezer dienstjaren volledig is belegd ge
weest in de loop van de dienstjaren ge
durende wclke- zij behaald werd; · 

Overwegencle dat artikel 1, paragraaf 2, 
van de wet van 21 Juni 1927 bepaalt dat 
de bedrijfsbelasting tegen het gewone 
percentage op het overschot der winsten 
geheven wordt, behciudens vrijstelling van 
de in de Kolonie binnen vijf jaar belegde 
reserves en dat, ingeval de belegging op
houclt, deze reserves onderworpen zijn 
aan de belasting welke op het ogenblik 
der ophouding van kracht is; 

Overwegende dat aanlegger staancle 
houdt dat de vrijstellingsmaatregel, 
waarin bij deze wetsbepaling is voorzien, 
geen weerslag op het vaststellen van de 
belastbare grondslag kan hebben, om 
daarui t af te lei den da t, niettegenstaande 
de vrijstelling, de in de Kolonie belegde 
reserves als belastbare inkomsten dienen 
te worden aangezien en dat, dienvolgens, 
van deze niet uitgekeercle inkomsten aller
eerst de in de loop- van hetzelfcle dienst-
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jaar reeds aangeslagen inkomsten dienen 
te worden afgetrokken; 

Overwegende dat in de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, en onder meer om· in artikel 4 
zekere eigendommen van de grondbelas
tingen vrij te stellen, de wetgever de 
term << vrijstelling ll en, in de Franse 
tekst,· zonder onderscheid deze van 
«exemption ll en cc exoneration ll bezigt; 

Overwegende dat artikel 1, paragraaf 2, 
van de wet van 21 Juni 1927 behoort te 
worden geinterpreteerd in deze zin dat 
de in de Kolonie binnen vijf jaar belegde 
reserves niet in de belastbare gronclslag 
vallen; 

.Overwegende clat, indien deze reserves 
ingeval van ophoucling cler belego·ing on~ 
cler de belasting vallen, dan is het ~ven
wel door de belasting welke ten tijcle 
dezer ophouding van kracht is dat zij 
gebeurlijk worden· getroffen; 

Overwegencle clat hieruit voortvloeit clat 
de door verweerster in de Kolonie gedn
rende de boekjaren 1947 en 1948 belegcle 
reserves, zelfs in geval van ophonding 
der bel egging, niet als tij dens deze j aren 
verwezenlijkte inkomsten belastbaar zul
len worden; dat zij, in clergelijk geval, 
Iuachtens bovenvermeld artikel 1, para
graaf 2, enkel als inkomsten opgeleverd 
gedureml het jaar in de loop waarvan 
de belegging een eincle zal genomen heb
ben onder belasting vall en; clat zij eerst 
dan, met de belastbare reserves van 
laatstbedoelcl jaar, het geheel der niet 
uitgekeerde inkomsten zullen kunnen uit
maken waarvan, bij toepassing van arti
kel 52, paragrafen 1 . en 6 cler samenge
schakelde wetten, de in de loop van het
zelfde jaar reeds aangeslagen inkomsten 
zullen kunnen worden afgetrokken; 

Waarnit volgt clat het eerste onderdeel 
van het middel naar recht faalt; 

Over het enig midclel, tweede onder
dee! : schencling van artikel 27, para
graaf 2, 5°, alineas 1 en 2 van de wetten 
betreffencle de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij besluit van de Regent 
van 15 Januari 1948, en van artikel 1, pa
ragraaf 1, alinea 2, en paragraaf 2, van 
de wet van 21 Juni 1927; doordat het be
streden arrest een vergelijking maakt 
tussen de in de Kolonie te beleggen re
serves (art. 1, par. 2, van de wet van 
21 Juni 1927), en de in artikel 27, para
graaf 2, 5°, alinea 2, van voormelcle sa
mengeschakelde wetten bedoelde winsten 
clan wanneer eensdeels, de heldere en for
mele tekst van laatstvermelcle bepaling, 
de helft v::m de gereserveerde winsten, 
ge bezigd in zodanige omstandigheden als 
het omschrijft, van de aan de bedrijfsbe
lasting te onderwerpen winst uitsluit en 
deze helft dus niet belastbaar stelt, en 
anderdeels, voormelde bepaling van de 
wet van 21 Juni 1927 geen afwijking in-

voert van de in paragrafen l en 2 van 
artikel 27 van de samengeschakelde wet
ten uitgevaarcligde algemene regel van 
de belastbaarheid der gereserveerde win
sten der nijverheids-, handels- of land
bouwbedrijven : 

Overwegende dat het middel dus enkel 
tegen een overtollige groncl van het ar
rest opkomt, en derhalve bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

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

3 Maart 1953. - 2° kamer.- V001'Zittm·, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Ve1·slaggeve1·, H. Daubresse. -
GelijlvMticlencle conclusie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Van Leynseele en Ansiaux. 

1 e KAMER. - 5 M;:tart 1953 

1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST). - NALATIG
HEID IN -HE1' UITOEFENEN VAN EEN BEWA
KINGSPLIOHT. - VERANTWOOR.DELIJKHEID 
VAN DE BEWAKER. - VERANTWOORDELIJK
HEID ONAFHANKELIJK VAN EEN DOOR DE 
BEWAAK'l'E PERSOON BEGANE ONVOORZICH1'IG
HEID. 

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST). - VERVOER
DER KRACHTENS RET VERYOERCONTRAO'l' YER
ANTWOORDELIJK VERKLAARD YOOR EEN ON
GEVAL. - SCHADE DAARDOOR AAN DE YER
YOERDEH BEROKKEND. - SCHADE DOOI~ DE 
SCHULD VAN EEN DERDE VEROORZAAK'l'. -
RECHT VAN DE YERVOERDER OP HERSTELLING 
VAN DE HEM BEROKKENDE SCHADE. 

1° Opclat hij, clie in het aefenen ener· be
walC'ing waartae hij .oehmtclen is nala
t-ig is geweest, voo,r cle clam· zijne nala
tigheicl beralvlcencle schacle verantwaar
clelijlc we.<Ze, wonlt niet vereist flat cle 
bewnalcte persoan zich anvaorzichtirt 
zan hebben gecl1·agen,· flat volstaat dctt 
zoncler cle begane nalatigheicl cle schacle 
niet zmt hebben berolclcencl geweest (1). 
(Burgerlijk Wetboek, art. 1.382 en 1383.) 

2° De ve1·vaercler clie bi-j toepassing van 
artilcel 4 van cle wet van 25 Angnstus 
1891 jegens het slachtotter van een on
geval 'verantwom·flelij 1c wo1·clt ve1·lclaarcl, 
en clie claarcloar schacle lijclt, is gerech
ti,qcl om he1·stelUng van cleze schacle te 
e is en in cle nwat waarin zij floor cle 
sch,ttlcl van een clercle veraarzctalct wercl. 

(1) Zie verbr., 10 November 1952 (A•·r. 
Ve•·b•·., 1953, biz. 128; Bull. en PAsrc., 1953, I, 
biz. 141 en nota. 

[ 
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(NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISOHE 
SPOORWEGEN, 'r. VANDEH ELS'l'.) 

ARREST, 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 Maart 1951 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Overwegentle dat, volgens de vaststel
lingen van het bestreden arrest, het min
derjarig kind Lefebvre zich op 14 Juli 
1946 in een trein van aanlegster bevond, 
onder het toezicht van verweersters Van
der Elst en Fraipont; dat deze toezicht
sters het kind verlof gaven om alleen 
door de trein te wandelen; dat, toen het 
portier van een balkon waar het was blij
ven stilstaan opensloeg, het kind op cle 
ballast geslingerd werd; 

Overwegende clat het bestreden arrest 
aanlegster op grond van de verantwoor
tlelijkheicl van de vervoerder tot schacle
vergoeding veroordeelt jegens vierde ver
weerster, zo in dezer eigen naam als clan 
wettelijke vertegenwoorcligster van de ge
troffene; cla t aanlegster tegen eli t cleel van 
het arrest, en ook wat verweercler Zeller 
aangaat, generlei micldel inroept; dat 
voor zoveel zij ov deze verweerders De
trekking heeft de voorziening client te 
worden afgewezen; · 

Overwegencle dat aanlegster verweer
sters Vander Elst en Fraipont tot tus
senkomst en vrijwaring heeft gedagvaarcl, 
en tegen hen, op groncl van de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
boek, de terugbetaling van de te haren 
laste, als vei·voercler, uitgesproken gelcle
lijke veroorclelingen nastreeft, om reclen 
<lat het ong_eval volgens haar, aan een 
font van toezicht te wijten is; 

Over het eerste miclclel : schencling van 
tle m·tikelen 1382, 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Gronclwet, 
tloorclat, na in feite te hebben vastge
stelcl : (b) « dat de minderjarige Hugo 
Lefebvre, destijds zeven jaar oucl, die 
onder de hoede van de appellantes 
V ancler Elst en Fraipont, per spoor 
van Bergen naar Brussel reiscle, van de
zen verlof kreeg om zich naar het toilet 
te begeven; clat hij van cleze toegevencl
heid gebruik maakte om bij het terugke
ren op het binnenbalkon van de wagon 
te verwijlen en claar op een klapstoeltje, 
nabij het portier, te gaan zitten; clat het 
op clat ogenblik is, toen hij feitelijk iecler 
toezicht was ontgaan, clat het portier 
plots opensloeg, en hij uit de rij clencle 
trein op de ballast geslingercl en zwaar 
gewond wercl; b) clat de oorzaak van het 
openslaan van het portier onbekencl is 
gebleven; c) dat het ongeval zich niet zou 
hebben voorgedaan indien het kind zich 
niet vlakbij het portier had bevonden; 
d) clat zijn aanwezigheicl op die plaats en 
op clat ogenblik aan de nalatigheid van 
zijn beicle bewaaksters in hun . taak 

van toezicht te wijten is; het bestre
den arrest niettemin beslist dat de na
latigheid welke · appellantes, verweer
sters in verbreking, begaan hebben, 
door kortstonclig het toezicht over het 
kind op te geven en door aan het kind 
verlof te geven om zich op dat gegeven 
ogenblik vlakllij het portier te bevinden, 
voor hen geen verantwoorclelijkheid me
clebrengt : 1 o omclat becloelcle nalatigheicl 
niet in rechtstreeks en oorzakelijk ver
bancl met het ongeval zelf zou staan -
clan wanneer de wet niet vereist, opel at 
hij die een schadeberokkencle font begaat 
aansprakelijk weze, dat er een recht
streeks verllancl tussen de font en de 
schade zou llestaan; 2° omclat, volgens 
het bestreclen arrest, opclat de nalatig
heid van verweersters als een der oorza
ken van het ongeval zou kunnen in aan
merking genomen worden, « er vooraf 
zou clienen te worden bewezen dat het 
slachtoffer zelf, door zijn onvoorzichtige 
hanclelwijze het risico-verwekkend feit 
heeft doen plaats grijpen, clit wil zeggen 
dat het zelf het openslaan van het por
tier van de rijclentle trein zou hebben te
weeggebracht ll, clan wanneer deze bijko
mencle voorwaarcle noch naar recht, noch 
logisch vereist was opclat de door ver
weersters in hun taak van toezicht be
gane nalatigheicl als de oorzaak of als 
een der oorzaken van het ongeval zou 
kunnen lleschouwcl worden; doorclat deze 
ongepaste reclenen, welke op generhan
cle wettelijke groncl rusten of althans on

. volcloencle zijn, het vrijstellen van ver
antwoordelijkheicl niet kunnen recht:vaar
cligen welke het bestreden arrest aan 
verweersters in verbreking ten goede laat 
komen; 3° omdat, vermits niet bewezen 
is clat het kind zelf het openslaan van het 
portier heeft teweeggellracht, « het feit 
dat ·het kind zich op de litigieuze plaats 
ophield eenvouclig voorkomt als een der 
omstancligheclen welke het ongeval, zoals 
het zich in werkelijkheid heeft voorge
daan, mogelijk gemaakt hebben ll, dan 
wanneer aan deze overweging doeltref
fendheicl ontbreekt, vermits het volgens 
het· arrest zelf gold te bewijzen, niet clat 
het feit clat het kind zich op de litigieuze 
plaats ophielcl een oorzaak van het onge
val was, maar dat de nalatigheid van cle 
toezichtsters - welke erin bestaat, zoals 
het arrest het zelf verklaart, cc kortston
clig het toezicht over het kind te hebllen 
opgegeven en aan het kind verlof te hell
ben gegeven om zich in de nabijheicl van 
het portiet' te bevinclen )) - er een vras; 
clan wanneer in dit opzicht, het ontbreken 
van het bewijs van een· persoonlijke on
voorzichtigheid van het slachtoffer on
verschillig is, naanlien het bestreden ar
rest niet vaststelt dat het niet uitoefenen 
van het toezicht geen invloed zou hebben 
gehad op het gebeuren van het. ongeval, 
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'Zelfs in de onderstelling dat het portier 
·zonder enige onvoorzichtige handeling 
van het kind zou zijn opengeslagen; dan 
wanneer deze duistere, ongenoegzame en 
ongepaste gronden met het ontbreken van 
gronden gelijkstaan; 4° omdat, « vermits 
het slachtoffer in verband met het open
slaan van het portier geen persoonlijke 
onvoorzichtigheid heeft begaan men niet 
inziet dat een verband van oorzakelijk
heicl tussen deze beide feiten zou kunnen 
bestaan : aan de ene kant, de nalatig
heid van appellantes in het uitoefenen 
van hun taak van toezicht en, aan de 
andere kant, het plotse openslaan van een 
portier van een rijdende trein ll, dan 
warineer de op te lossen vraag integen
deel was, volgens het arrest zelf, of er 
een verband van oorzakelijkheid bestond 
tussen de nalatigheid van verweersters en 
het ongeval, dit wil zeggen de val van 
het slachtoffer uit de wagon; doordat de 
hierboven aangehaalde gronden van het 
arrest misdien niet afdoende zijn en door
dat zij, vanwege hun dubbelzinnigheid of 
hun ongepastheid, vooral wanneer zij met 
de andere in het arrest vervatte overwe
gingen in verband worden gebracht, in 
hun geheel beschouwd, met het ontbreken 
van gronden dienen te worden gelijkge
steld : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat er op de toezichtsters een 
font rust, welke in een niet uitoefenen 
van toezicht bestaat; dat het erop wijst 
dat « de vraag oprijst of de door ap
pellantes begane nalatigheid... in recht
streeks en oorzakelijk verband met het 
ongeval staat ll; dat het deze vraag op 
ontkennende wijze oplost, en de verant
woordelijkheid van verweersters uitsluit, 
onder meer op grond van de overweging 
dat « om deze nalatigheid als een aan het 
ongeval ten OOl'sprong liggende font uit
makend te weerhouden ... vooraf client te 
worden bewezen dat het slachtoffer zelf, 
door zijn onvoorzichtige handelwijze, het 
risico-verwekkend feit heeft doen plaats 
grijpen ll; dat dit bewijs, volgens het ar
rest niet zou bijgebracht geweest zijn; 

Overwegende dat, naar luid van de ar
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, elke daad, elke nalatigheid en 
elke onvoorzichtigheid van de mens waar
door aan een ander schade wordt veroor
zaakt, degene door wiens schuld de sella
de ontstaan is verplicht deze te vergoe
den; dat deze artikelen geen onderscheid 
maken tussen de font waardoor de schade 
rechtstreeks en die waardoor zij slechts 
onrechtstreeks veroorzaakt werd; dat het 
noodz.akelijk is en volstaat dat tussen de 
font en de schade een verband bestaat 
hetwelk een karakter van noodwendig
heid vertoont; 

Overwegende dat hij op w~e een plicht 
·1'an toezicht rust de in de artikelen 1382 

en 1383 omschreven verantwoordelijkheid 
komt te dragen zodra de schade niet zou 
zijn ontstaan zonder de ·nalatigheid 
waarvan hij in zijn toezicht blijk heeft 
gegeven; dat deze artikelen :riiet vereisen 
dat ook de onder toezicht staande per
soon zich onvoorzichtig zou hebben ge
dragen; 

Waaruit volgt dat het bestreden arrest 
de in het middel aangeduide wetsbepa
lingen geschonden heeft; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 1165, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 4 van de wet van 
25 Augustus 1891 over de vervoerovereen
komst (titel VIIbis van het Wetboek van 
koophandel), en 97 van de Grondwet; 
doordat het bestreden arrest, om aan 
aanlegster haar vordering tot tussen
komst en vtijwaring tegen verweersters 
in verbreking Vander Elst en Fraipont 
te ontzeggen, beslist dat beicler « de
lictuele ll verantwoordelijkheid niet kan 
gelden wanneer aanlegster zelf verant
woordelijk jegens het slachtoffer wordt 
bevonden bij toepassing van het vermoe
den uitgevaardigd bi.i artikel 4 van de 
wet van 25 Augustus 1891; dan wanneer : 
1 o aangezien verweersters Vander Elst 
en Fraipont aan het door het slachtoffer 
ingeroepen vervoercontract vreemd zijn, 
zij zich tegenover aanlegster in verbre
king niet vermochten op het door de wet 
van 25 Augustus 1891 enkel ten behoeve 
van de vervoerde reiziger uitgevaardigd 
vermoeden te beroepen, zoals aanlegster 
in hoger beroep bij haar conclusies staan
de hield; 2° de vervoerder, om vorenbe
doeld vermoeden omver te werpen, client 
te bewijzen dat het ongeval aileen aan 
een vreemde oorzaak te wijten is, maar 
dat de derde die, door zijn schuld, er
toe heeft bijgedragen een ongeval te ver
oorzaken, zijn verantwoordelijkheid niet 
ontgaat enkel hierdoor dat het ongeval 
voortspruit nit het samenvallen van de 
door hem begane font met andere omstan
digheden welke hem niet kunnen worden 
toegerekend; dan wanneer er derhalve ge
nerlei wettelijk beletsel is, enerzijds dat 
aanlegster jegens het slachtoffer verant
woordelijk blijve, bij toepassing van arti
kel 4, van de wet van 25 Augustus 1891, 
terwijl, anderzijds, verweersters Vander 
Elst en Fraipont, uit hoofde van hun 
persoonlijke fout, en bij toepassing van 
de artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek jegens het slachtoffer ver
antwoordeli.ik zijn en, in voorkomend ge
val,. ertoe gehouden aanlegster voor het
zelfde ongeval te vrijwaren of schadeloos 
te stellen; 

Overwegende dat de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, zonder 
andere uitzonderingen dan de bij de wet 
gestelde, het recht op herstel invoeren van 
elke aan een ander door een daad, nala-
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tigheid of onvoorzichtigheid veroorzaakte 
schade; 

Overwegende dat geen enkele wetsbepa
ling de toepassing ervan in onderhavig 
geval uitsluit; dat de vervoerder die je
jens het slachtoffer van een ongeval, bij 
toepassing van artikel 4 van de wet van 
25 .Augustus 1891, verantwoordelijk wordt 
verklaard, daardoor een scllade onder
gaat; dat hij recht lweft op llet herstel 
van deze schade in cle mate waarin deze 
door de font van een llerde is veroorzaakt 
geweest; 

Overwegende dat llet arrest, door de eis 
af te wijzen om de tweetle reden dat 
geen twee samenlopende verantwoordelijk
lleden in aanmerking kunnen worden ge
nomen, de ene nit kracllt van een contract 
op de vervoerder rustende, de andere als 
aan verweersters toe te rekenen delictuele 
verantwoordelijkheid, de in het mid
del aangeduide wetsbepalingen geschon
den heeft; 

Om clie redenen, verbreekt het bestre
den arrest doch enkel voor zoveel het aan 
aanlegster haar vordering tegen verweer
sters Vander Elst en Fraipont ontzegt; 
zegt dat onderhavig arrest zal worden 
overgeschreven in de registers van het 
Hof van beroep te Brussel en dat melcling 
er van zal gemaakt worden op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigd arrest; 
verwerpt de voorziening voor het overige; 
veroordeelt verweersters Vander Elst en 
Fraipont tot de helft van de kosten; ver
oordeelt aanlegster tot de wederhelft als
mede tot de vergoeding van 150 frank je
gens elke der verweerders Zeller en Ur
bain; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

5 Maart 1953. - 1e kamer. - Voorzit
te1', H. Louveaux, voorzitter. - Verslag
gever, H. Sohier. - Gelijkl7ticlende oon
olusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. - PleUers, HH. Van 
Ryn, Delacroix eJ.l Demeur. 

lc KAMER. - 5 Maart 1953 

VENNOOTSOH.AP. SAMENWERKENDE 
VENNOOTSCHAP. - WEIGERING VAN AANNE
MING ALS VENNOOT. - VORDERING TO'!' 
SCHADELOOSS1'ELLING OP EEN BEWEERDE 
SCHENDING DER S'J'A1'U'l'EN GEGROND. - S1'A
'J'UTEN DIE GEEN RECHT OP VERGOEDING '!'EN 
BEHOEVE VAN DERDEN VOORZIEN. - VORDE
RING WAARAAN GRONDSLAG ONTBREEK1'. 

Hij aan wie acmneming als vennoot ene·r 
samenwerlcende vennootsohap wenl ge
weigercl is niet gereohtigd om van clie 
vennootsohap sohadevergoecling te eisen 
omclat cle beslissing st·f'ij clig met cle sta-

t·uten wezen zott, wanneer cle genwen
sohappelijke ovm·eenkomst wcwman hi.i 
!feen pcwtij is r1eweest !feen ·recht op ve,·
goecling ten behoeve vcm cle·rclen vom·
ziet. 

(BANO, 1'. GROUPEMEN'J' NA'l'IONAL DU COMMERCE 
D'IMPOR'l'ATION E'r DE REPARTI'riON DES LAI
NES.) 

AilRES'l'. 

HE1.' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 Februari 1951 door llet Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende clat nit de aan het hof on
derwol'pen stnkken blijkt dat de door 
aanlegger ingestelde Yordering er in 
lloofdzaak toe strekte betaling te beko
men van llet aancleel waarop llij als ven
noot van de verwerenC!e samenwerkende 
vennootschap beweercle recllt te hebben, 
en subsidiair, betaling te bekomen van 
een schadevergoeding wegens de fout., 
welke verweerster zou hebben begaan 
door te weigeren hem onder haar >lnmen
werkers op te nemen; 

Overwegende dnt cle rechter over de 
grond zowel de hoofcleis als de su bsicliaire 
eis afgewezen heeft; 

Dat tegen zijn beslissing enkel wordt 
opgelwmen in zover claarbij de vorcle
ring is afgewezen geweest welke gegroncl 
was op . de weigering van verweerste1· 
om hem als vennoot te aanvaarden; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 1101, 1134, 1315, 1317, 1319, 
1320, 1321, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 141, 145 en 146 van de samenge
orclende wetten over de handelsvennoot
schappen, 97 van de Grondwet, cloordat 
het bestreclen arrest beslist dat artikel 5 
van de statuten van verweerster (( niet 
n.fwijkt van het recllt van het bestuurs
comite om met volleclige vrijheicl uit
spraak te doen over cle verzoeken om toe
lating van de leclen )) en daaraan toevoegt 
dat (( ongetwijfeld, in allebeide de onder 
ogen genomen gevallen, het bestuursco
mite client na te gaan of de voorwaar
den voor toelating verenigd zijn, maar 
clat de uitslag van dat naguan, al 
was hij ook gunstig, het niet verplicllt 
te aanvaarden ll, om dam·nit af te leiclen 
dat aan het bestuurscomite de wijze niet 
kan worden verweten waarop het zijn 
recht heeft uitgeoefencl door te weigeren 
aanlegger nls vennoot te aanvaarden en 
aan deze zijn vordering ontzegt, clan wan
neer artikel 5 der statuten bepaalt dat 
elke invoerder van, handelaar of com
missionnair in wol lid kan worden, (< op 
voorwaarde dat deze personen : a.) ofwel 
op 10 Mei 1940 ingeschreven zijn in llet 
hanclelsregister als een dezer- beroepen 
uitoefenende en het in werkelijkheid tot 
op deze datum, als zodanig algemeen 
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bekend staande, uitgeoefend hebben n 
(hetgeen het niet betwist geval van aan
legger was) ; « in dit geval wordt de aan
vaarding door het bestuurscomite uitge
sproken op- een gewone schriftelijke of 
mondeling voorgedragen canclidatuur )) ; 
b) ofwel ingeschreven zijn in het handels
register na 10 Nlei 1940, 't< met clien ver
stande dat de statuten enkel voor clit 
tweede geval voorschrijven dat de candi
datuur alsdan door twee zich borg stel
lende vennoten client gesteund te worden 
en bepalen dat, aileen in clit tweede ge
val << het bestuurscomite met volledige 
vrijheid over l1et verzoek beslist )) : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond vaststelt dat de verwerende ven
nootschap een samenwerkende vennoot
schap is, opgericht overeenkomstig de 
voorschriften van de samengeordende 
wetten op de handelsvennootschappen; 

Dat hij, in een door de voorziening 
niet gecritiseerde beschikking, beslist dat 
aanlegger geen lid van voormelde ven
nootschap is geworden; 

Dat hij er verder op wijst dat het ven
nootschappelijk verdrag geen recht op 
schadeloosstelling ten behoeve van der
den voorziet; 

Overwegende dat het vennootschappe
lijk verdrag door zich zelf enkel rechten 
en verbintenissen doet ontstaan tussen 
degenen die daarin partijen zijn, tenzij 
een beding ten behoeve van anderen erin 
vervat is; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het bestaan niet vaststelt van een becling 
ten behoeve van anderen, waarop aanleg
ger zich zou kunnen beroepen, en dat 
het middel, hetwelk bovendien arti
kel 1121 van het Burgerlijk Wetboek 
niet inroept, te dezen opzichte tegen het 
arrest niet oplwmt; 

Overwegende dat aanlegger, die aan de 
vennootschap vreemd is en dienvolgens 
ten aanzien van het vennootschappelijk 
verdrag een derde is, generlei groncl heeft 
om zich te beroepen op een recht hetwelk, 
naar hij beweert, door artikel 5 der sta
tuten hem zou worden verleend; 

Dat het derhalve weinig belang heeft 
clat de rechter over de grond al clan niet 
een interpretatie van voormeld artikel 
zou hebben verstrekt die met dezes ter
men niet zou te verenigen zijn; 

Dat het iniddel niet kan worden aange
nomen; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 1101, 1134, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 141, 145, 146 van de 
samengeordende wetten op de handels
vennootschappen, 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest verklaart 
dat beslissen dat het bestuurscomite niet 
met volledige vrijheid over het verzoek 
om toelating van een op 10 Mei 1940 in 
het handelsregister ingeschreven lid oor-

deelt << een schending zou betekenen 
van het persoonlijke karakter van de 
samenwerkende vennootschap en bijge
volg van het recht van de algemene 
vergadering of in voorkomend geval van 
het bestnurscomite om een verzoek om 
toelating af te wijzen, welk recht abso
luut is ll, dan wanneer overeenkomsten 
als wet gelden voor de partijen en 
clan wanneer de aide van oprichting 
van een samenwerkende vennootschap 
souverein << de voorwaarden van toelating, 
ontslag en uitsluiting der vennoten )) 
(art. 145, 2°) vermeldt, terwijl voor de 
contracterenclen generhancle verbocl is ge
steld om in de statuten te bepalen dat 
een vennoot i:O: zekere voorwaarden zal 
moeteh toegelaten worden om het recht 
van de algemene vergadering of van het 
bestuurscomite om enig verzoek af te wij
zen te beperken of af te schaffen : 

Overwegende dat, doordat de rechter 
over de grond verklaard heeft dat dte sta
tuten aan het bestuurscomite de verplich
ting niet oplegden om de candidatnren te 
aanvaarden welke aan de in deze stfltn
ten voorgelegde voorwaarden beantwoor
den en aan dit comite het recht lieten de 
verzoeken aan te nemen of af te wijzen, 
het door de rechter nit het persoonlijk 
karakter van de samenwerkende vennoot
schap afgeleide motief als overtollig voor
komt; 

Dat, voor zoveel het middel cUt motief 
bestrijdt, het van belang ontbloot is en 
mitsdien niet ontvankelijk is; 

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

5 l\iaart 1953. - 16 kamer. - Yoon:it
tm·, H. Louveaux, voorzitter. - Yers'(ag
gever, H. Piret. - Gelijkl·ni£len£le conclu
sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, ad
vocaat-generaal. - Pleiters, HH. della 
Faille d'Huysse en Simont. 

le KAMER. - 6 Maart 1953 

SCHIP. - ScHEEPVAART. - AAN ZEELIEDEN 
OVERGEKOMEN ONGEVALLEN. - BESLUl'l'WE'l' 
VAN 23 OCTOBER 1946, AR'l'IKEL 3. - TE
RUGWERKENDE KRACHT. - ZICH NIET UJ'l"
BREIDEND '1'01' DE VERGOEDINGEN WEGENS TI.T
DELI.JKE WEBKONBEKWAAMHEID. - BEHOU
DEN UITZONDERING ZELFS WANNEER m~ TIJDE
LI.TKE WERKONBEKWAAMHElD DOOR EEN BE-
S'l'ENDIGE WERKONBEKWAAMHEID WORDT GE

VOLGD. 

De bep£tli.ngen vnn a-rt-ilcel 3 der ·in de be
sluitwet van 23 Otober 1946 vervatte 
samenschalceling hmtdende tij delij lee 
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1£JtJZtg-m{l van fle wet van 30 Deoembm· 
1929 op de het·stelUng fler aan zeelieflen 
overgekomen ongevallen hebben geen 
terugwerlcenfle 7waoht wat betrejt de 
1Jerekening van fle wegens tijflelijke on
gesohilctheicl tot arbeifl versohnlfligfle 
vet·goeflingen; zo staat het er mefle wat 
aangaat flie vergoeflingen zelfs wcmneet' 
fle tijflelijke ongesohiktheifl tot arbeifl 
floor een bestenflige ongesohiktheifl is 
gevolgfl (1). (Besluitwet van 23 October 
1946, samenschakeling, art. 3, laatste 
alinea.) 

(GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VOOR ZEEVISSERIJ, 
T. REYZERHOVE.) 

ARUES1'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 December 1950 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brugge; 

Over het enig middel : schencling van 
de artikelen 1, 2, meer bepaald 3, en 
voornamelijk de laatste alinea van dit 
artikel, van het enig artikel van de be
sluitwet van 23 October 1946 die tijdelijk 
de wet van 30 DecemlJer 1929 op de her
stelling der aan zeelieden overgekomen 
ongevallen wijzigt, doordat het bestreden 
vonnis de aan cle verweerder wegens tij
delijke onbekwaamheid toekomende ver
goecling volgens de bepalingen van cUe 
besluitwet aanpaste, onder voorwend
sel clat deze tijdelijke werkonbekwaam
heicl door een bestendige werkonbe
kwaamheicl gevolgd werd, dan wanneer 
de vergoedingen wegens tijclelijke onbe
kwaamheid nooit mogen herzien worden, 
vermits de besluitwet desaangaande geen 
terugwerkende kracht heeft : 

Overwegende dat het middel de beschik
king enkel bedoelt waarbij het bestreden 
vonnis aau verweerder clie, zeeman zijnde 
op 24 Januari 1945 het slachtoffer is ge
weest van een arbeidsongeval naar aan
leicling van een oorlogsfeit, de vergoedin
gen wegens tijdelijke ongeschiktheid tot 
werken, voorzien door het artikel 3 der 
in de besluitwet van 23 October 1946 ver
vatte sameuschakeling, · voor de periode 
verlopen tussen 24 Januari en 31 Decem
ber 1945 toekent; 

Overwegende dat het enig artikel van 
de besluitwet van 23 October 1946, hou
dende tijdelijke wijziging van de wet van 
30 December 1929, weliswaar de vergoe
ding wegens ongevallen overgekomen aan 
zeelieden aan de nieuwe wetgeving onder
werpt, wauneer die ongevallen na 9 Mei 
1940 en v66r 1 Januari 1947 geschiecl zijn; 

(1} Zie nota onder dit arrest (B'Ull. en 
PASIC., 1953, I, 521). 

Dat echter, luidens de laatste .alinea 
van artike~ 3, van de in de-pesluitwet ver
vatte samenschakeling, de schikkingen 
van dit artikel 3 geen terugwerkende 
kracht hebben wat betreft de berekening 
der bij tijdelijke ongeschiktheid tot wer
ken verschulcligde vergoedingen en deze 
vergoedingen behouden worden op de be
dragen uitbetaald in bezet of onbezet ge
bied, op grond der vigerende bepalingen 
op het ogenblik uat deze ongeschiktheid 
tot werken ontstond; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond desniettemin vorenbedoelde ver
goedingen heeft toegekend op deze grond 
dat de laatste alinea van bovenvermeld 
artikel 3 aan de terugwerkencle kracht 
van de besluitwet slechts de ongevallen 
onttrekt welke enkel een tijdelijke on
geschiktheid tot werken hebben veroor
zaakt en aldus zonder toepassing is op 
de vergoeding verschuldigd wegens een 
tijdelijke ongeschiktheid tot werken die 
door een bestendige ongeschiktheid wercl 
gevolgd; 

Overwegende, enerzijcls, clat de bewoor
dingen van de laatste alinea van boven
gemeld artikel 3 clergelijk onderscheid 
niet maken; anderzijcls, dat het verslag 
aan cle Regent, dat aan de besluitwet 
voorafgaat, hierop wijst clat de vergoe
dingen, vereffend in de loop der jaren 
1940-1946, overeenkomstig de teksten van 
toepassing op dit tijdstip, niet in alle ge
vallen zullen herzien worden, maar aileen 
in de gevallen voor clewelke de bepalin
gen van cle besluitwet er niet anders over 
beschikken; 

Dat clerhalve, doordien het de clraag
wijclte van de laatste alinea van boven
bedoelcl artikel 3 op grond van een door 
de wetgever niet gemaakt onderscheid 
beperkt, het bestreden vonnis de in het 
micldel aangeduide wetsbepalingen ge
schonden l1eeft; 

Dat het mid del gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den vonnis doch enkel voor zoveel het aan 
verweerder de vergoedingen voorzien door 
artikel 3 der samenschakeling vervat in 
de besluitwet van 23 October 1946, over 
de periode van 24 Januari 1945 tot en 
met 31 December 1945 toegekend heeft; 
verwerpt de voorziening voor het overige; 
beveelt dat onderhavig arrest zal over
geschreven worden in de registers van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brugge 
en clat melding er van zal gemaak:t wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietiglle beslissing; veroordeelt verweer
der tot de helft en eiseres tot de an
dere helft der kosten; verwijst de alzo 
beperkte zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Kortrijk, zetelende in 
hoger beroep. 

6 Maart 1953. - 1• kamer. Voorzit-
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ter· en ve;·slagge·ver, H. Bail, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijlcl·uiden
de conclttsie,, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Van Leynseele en Veldekens. 

1" KAMER. - 6 Maart 1953 

OORLOG. - BEZETTING VAN EEN VREEMD 
GRONDGEBIED DOOR EEN LEGER.- VERKEERS
REGELEN OP DE LEDEN VAN DIT LEGER TOEPAS
SELIJK. - BESLISSING VAN DE OVERHEIJ) 
WAARVAN DIT LEGER AFHANGT. 

In geval van bezetting van een m·eemd 
grondgebied door een Zeger, behoort het 
aan de overheid waarvan dit Zeger at
hangt te bepalen of in ve;·band met het 
·verkeer op de openbare weg de leden 
·va·n het lege;· de dom· de wetten van 
gezegd grondgebied 1:astgestelde voor
schritten ofwel bijzonde;·e regelen moe
ten naleven. 

(BELGISCHE STAA'l', T. BOT1'E.) 

ARREST. 

HET HO]'; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 April 1952 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat uit de stukken van 
ue procedure blijkt dat de uoor de Bel
giselle Staat, aanlegger, ingespannen vor
dering en de door· tweede verweerster, 
naamloze vennootschap << Coinpagnie des 
Transports Routiers Europeens ll, inge
uiende tegeneis strekken tot de herstel
ling van de gevolgen ener aanrijding die 
zich op 30 Maart 1949 in bezet Duitslanu 
voordeed tussen een voertuig van tweede 
verweerster, door eerste verweerder be
stuurd, en een wagen toebehorend aan de 
Belgische Staat en door de heer Des
champs bestuurcl, dewelke als orgaan 
van de Staat handelde; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond de uitsluitende aansprakelijkheid 
van de Belgische Staat heeft aangeno
men en cleze in hoofdorde hierop heeft 
gesteund dat de heer Deschamps de Duit
se verordening op het verkeer had over
treden; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 3, 4 en 
5 van het Belgische Strafwetboek van 
8 Juni 1867, doordat het bestreden arrest 
beslist heeft : 1 o dat de Duitse verorde
ningen op het ongeval van toepassing 
zijn; 2° dat er aanleiding bestaat .tot toe
passing van paragraaf 13, I, 0, van de 
Strassenverkehrsordnung del. 13 Novem
ber 1937 en dat het Hof van beroep te 
Gent dienvolgens eiser ingevolge inbreuk 
<lp de verkeersreglementen heeft veroor-

deeld tot betaling aan de tweede ver
weerster van een som van 53.972 frank 
schadevergoeding, dan wanneer : het be
zettingsleger niet aan de Duitse wetten en 
verordeningen onderworpen is en dan 
wanneer de Belgische souvereiniteit zich 
er tegen verzet dat het bezettingsleger 
aan de Duitse wetten zou onderworpen 
worden: 

Overwegende dat het beroepen vonnis, 
dat, om over de verantwoordelijkheid 
voor de aanrijding, en dienvolgens, over 
de burgerlijke gevolgen ervan te oordelen, 
op de voorschriften van het Duits ver
keersreglement steunde daaromtrent door 
aanlegger v66r het hof van beroep niet 
bestreden werd; 

Dat, integ·endeel, aanlegger, toen gein
timeerde, bij conclusies in hoger beroep 
er zich toe beperkt heeft de interpretatie 
te betwisten welke verweerders, toen ap
pellanten, van g-ezegd reg"lement gaven; 

Dat het middel voor zoveel het de 
rechter over de grond verwijt de Duitse 
wet toegepast te hebben, dus voor de eer
ste maal v66r het· Hof van verbreking 
ingeroepen wordt; 

Overwegende, weliswaar, dat de voor
ziening staande houdt dat door, in zake, 
de Duitse wet toe te passen, het bestreden 
arrest het principe van openbare orde 
van de souvereiniteit van de Belgische 
Staat geschonden heeft; 

Overwegende dat in het geval van be
zetting van een vreemd grondgebied door 
een leger, het aan de overheid waarvan 
clit leger afhangt behoort te bepalen of 
haar leden de in gezegd grondgebied vast
gestelde of bijzondere regels, met betrek
king tot het verkeer op de openbare weg, 
moe ten naleven; 

Overwegencle dat de voorziening geen 
enkele door de Belgische overheid getrof-, 
fen bepaling inroept krachtens welke de 
leden van het bezettende leger andere re
gels hadden moeten naleven dan deze die 
in het bezet gebied door de plaatselijke 
overheid vastgesteld waren; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 51, 52 
en 54 van het koninklijk besluit del. 1 Fe
bruari 1934, doordat het bestreden arrest 
beslist heeft dat de Staat aan de tweede 
verweerster in verbreking de som van 
53.972 frank met de vergoedende interes
t~n en de gerechtelijke interesten betalen 
moet om reden dat de bestuurder van 
de camion, die uit de Koblenzstrasse,. 
hoofdbaan, kwam en de Reuterstrasse in
reed, de doorgang voor de eerste ver
weerder niet heeft vrijgelaten dan wan
neer gezegde verweerder de kruising ge
zien heeft of heeft kunnen zien : 

Overwegende, enerzijds, dat het bestre
den arrest zijn beslissing steunt op de be-



-464 

palingen van het Duits reglement op het 
verkeer, en dat wegens de in antwoord 
op het eerste onderdeel van het eerste 
middel vermelde redenen, het bestreden 
arrest v66r het hof niet kan verweten 
worden op gezegde bepalingen gesteund 
te hebben; 

Dat het middel, dat het arrest ver
wijt de Belgische wetsbepalingen geschon
den te hebben, welke de rechter over de 
grond slechts in subsidiaire orde en in 
overbodige beweegredenen heeft ingeroe
pen, niet ontvankelijk is; 

Overwegende, anderzijds, dat, waar het 
middel niet bepaalt hoe de rechter over de 
grond artikel 97 van de Grondwet zou 
geschonden hebben, het evenmin mag aan
genomen worden, voor zoveel het de 
schending van gezegd artikel inroept; 

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

6 Maart 1953. - 1e kamer. - Voot·zit
ter, H. Bail, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve·rslng,qever, H. Piret. - Ge
Ujlcl·wi!lende oonol11sie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
- PleUers, HH. Resteau en Struye. 

l e KAMER. - 6 Maart 1953 

1° WEGENIS. - Sl'EDELIJKE WEGENIS. 
AFSr~UITING OP EEN OPENBARE WEG OPGE
RICHT. ·- VORDERING TOT VERWIJDERING 
VAN DE A~'SLUITING DOOR DE GEMEENTE INGE
S'l'ELD. - AARD DEZER YORDERING. 

2° VERJARING (IN STRAFZAKEN).
BURGERLLJKE VOTIDERING. - 'l'OEEIGENING 
VAN EEN S'l'UK VAN DE BREED1'E VAN EEN OPEN
B,\R~; WEG. - VORDEHING TOT HERSTEL DEll 
OVEH'l'REDING. - ZES:NIAANDELIJKSE YERJA
IUNG. 

3° VERJARING (IN BURGERLIJKE 
ZAKEN). - AFSLUI'l'ING OP EEN OPENBARE 
WEG OPGERICHT. - STEDELIJKE WEGENIS. 
- :M:ET DE BESTEMMING VAN" OPENBARE NU'l' 
VAN DE WEG ON\'EHENIGBARE TOES'l'AND. -
VORDERING TOT WEGNEMING. - 0NVETIJAAll
BAARHEID. 

1° De vordedng ene1· gemeente tot ver
wijdering ene1· afshtiting opgeTioht 011 
een nan de stedeU,ilce wegenis behorende 
weg, lean een vorflering zi.in tot herstel 
van cle floor a1·tilcel 88, 9°, van het lan
fleli:ik We.tboelc voo1·ziene ove1·t1-ecling 

(1) Raadpl. verbr., 16 Januari 1905 (Bull. 
eu PAsrc., 1905, I, 96); 20 Februari 1936 (ibiil., 
1936, I, 155, en nota 4) . 

(2) Verbr., 9 Jnni 1873 (Hnll. en PAsrc., 1873, 
I, 22J); 17 December 1935 (ibid., "1936, I, 94, 

van toeeigening vnn een st?tlc van de 
b·reeclte vnn een openbare weg,· zij lean 
noohtans oolc een vorclering uitmalcen 
sM·elclcencle tot het wegr·nimen van een 
met cle bestemming van openbare nu.t 
van cle openbn1"e weg onverenigbare toe
stancl (1). 

2° De vorclering tot he'l'stel van de over
freeZing van toeeigening van een stulc 
van cle b1·eedte van een openbare wert 
verjaart, behou.clens stuiting ot soho1·
sing, na zes mannclen te 1·eJcenen van de 
dag wcwrop de overtmcling ,qepleegd 
wenl (2). (Landelijk Wetboek, arti
kelen 83 en 88, go.) 

3° Is onverjaa1·baar de vo1·cZe'l'ing van de 
gemeente stTelclcenlle tot verwijclerinrt 
van een afsluiting OlJ{]e1·ioM op een tot 
lle stelleli..i Tee wegenis beho1·ende open
bare we,q en hie1·ozJ ge,q1·mul dat het 
hanclhnven cle1· atsl1r:iting onverenigbacw 
is met fle besternm,ing 1Jan openbare nu.t 
van cle wer1 : zijncle cloor{!a.n.q aan het 
p1tbliek te ve1·Zenen (3). 

(STAD MECHELEN, T. JACOBS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op l!et bestreden 
vonnis, op 17 December 1951 door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Meche
len gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 1319, 1320, 1322, 2226 van het 
Burgerlijk Wetboek, 20 tot 23 van de wet 
van 17 April 1878 bevattende de vooraf
gaande beschikkingen van het Wetboek 
van strafvordering, 83 en 88 van de wet 
van 7 October 1886 bevattende de be
schikkingen van het Landelijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, doordat het be
streden vonnis, alhoewel vaststellend dat 
de betwiste doorgang «in feite een pu
blieke bestemming heeft ll, en aldus « deel 
uitmaakt van de stedelijke wegenis ll, 
niettemin de oorspronkelijke eis vervallen 
verklaart «door de verjaring en dienvol
gens niet ontvankelijk ll, om reden dat 
« de door eiseres aan verweerders aange
wreven wederrechtelijke daden, ontegen
sprekelijk aanmatigingen op de openbare 
wegenis uitmaken en de oorspronkelijke 
eis het burgerrechtelijk herstel beoogt van 
de door het misdrijf veroorzaakte scha
de ll, dat de beschadiging van de openbare 
weg en de aarimatigingen « op diens bo
dem ll naar de bewoordingen van arti
kel 88, 9°, van het Landelijk Wetboek 
een overtreding uitmaken; dat «de bur-

en nota) ; MAUCOTTY en GENOT, De la voirie 
p"bliqtte ]Ja7' terre, n" 8, 128 en 344. 

(3) Verbr., 4 Juli 1889 (Bnll. en PASIC., 
1889, I, 269). 
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.gerlijke vordering tot schadevergoeding 
of teruggave voortspruitende uit het mis
drijf, in dezelfde tijd als de publieke 
vordering verjaart JJ, en dat << de straf
rechterlijke daden waarin de eis zijn oor
sprong vimlt meer dan een jaar voor het 
instellen van de burgerlijke votderingen 
gepleegd werden Jl, dan wanneer : 1° de 
vordering strekkende tot de herstel der 
openbare wegenis in haar oorspronke
lijke staat niet het strafrechterlijk feit 
ter welke gelegenheid zij ontstond, doch 
het princiep der onvervreemdbaarheid en 
der onverjaarbaarheid van het openbaar 
domein tot grondslag heeft; 2° deze vor
dering onverjaarbaar is, evenals het open
baar domein zelf : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden vonnis blijkt dat ver
weerders cen afsluiting hebben opgericht 
op een aan het regime van de stedelijke 
wegenis onderworpen openbare doorgang, 
en dat de stad Mechelen verweerders 
heeft gedagvaard ten einde zich te horen 
veroordelen de afsluiting te verwijderen 
en alzo gezegde doorgang · in zijn oor
spronkelijke staat te herstellen; 

Overwegende dat het vonnis de vorde
ring niet ontvankelijk heeft verklaard 

- om reclen dat zij noodzakelijk een vorcle
ring uitmaakt tot herstelling van een 
overtreding voorzien bij artikel 88, 9°, 
van het Landelijk vVetboek, zijncle een 
aflopend misdrijf, en clat zij slechts na 
l1et verstrijken van de bij artikel 83 van 
hetzelfde vVetboek voorziene termijn in
gesteld werd; 

Overwegende dat de omstandigheid dat 
cen aanmatiging op een aan het regime 
van de stedclijke wegenis onclerworpen, 
openbare weg, binnen zes maanden geen 
mmleicling heeft gegeven tot het instellen 
van de publieke vordering of van een bur
gerlijke vordering tot herstel van het alzo 
gepleegll misdrijf niet tot gevolg heeft aan 
deze weg zijn bcstemming van openbaar 
nut te ontnemen of aan de dader van de 
aanmatiging, in weerwil van artikel 2226 
van het Burgerlijk Wetboek, rechten te 
verlenen welke met lleze bestemming on
verenigbaar zijn; 

Dat, dienvolgens de stad Mechelen, niet
tegenstaande het verstrijken van de bij 
artikel 83 van het Landelijk Wetboek 
voorziene termijn, ontvankelijk bleef om 
te bewijzen dat het handhaven van 
<le litigieuze afsluiting onverenigbaar was 
met de bestemming van openbaar nut van 
de publieke dom·gang waarop zij opge
richt was en dienvolgens, te vorderen dat 
de verweerders tot haar wegneming zou
den veroordeeld worden; 

Overwegende dat, waar het de vorde
ring van aanlegster niet ontvankelijk ver
klaard heeft, om reden dat zij slechts een 
vordering kon zijn tot herstel van een 
overtrading, naar de zin van deze be-

VERBR., 1953. - 30 

woordingcn in de artikelen 83 en 88; 9o, 
van het Landelijk Wetboek, ,zonder na te 
gaan of zij de hierboven bepaalde draag
wijdte niet had, het vonnis de in het mid
del bedoelde wetsbepalingen heeft ge
schonden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Mechelen en dat melding er van zal ge
maakt worden op de kant van de vernie
tigde beslissing; veroordeelt verweerders 
tot de kosten, daarin begrepen die van de 
ui tgifte van de vernietigde beslissing eli 
van de bij de voorziening gevoegde uit
treksels van de rechtspleging in hogcr be
roep; verwijst de zaak naar de Recht
bank van. ccrste aanlcg tc Turnhout. 

6 Maart 1953. - 1• kamcr. - Yoo1·zit
ter, H. Bail, raadshccr waarncmend voor
zittcr. - Yerslaggeve1·, H. Bayot. - Ge
lijlcl1tidende conclu.sie, H. Raoul Hayoit 
de Tcrmicourt, ccrstc advocaat-gcncraal. 
- Pleiter, H. Van Ryn. 

2° KAMER. - 9 Maart 1953 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - s~·nAFZAKEN. - VONNIS 
VAN VEROORDELING. - CONCLUSIES EEN EX
CEPTIE OPWERPEND. - 0NON'l'VANKELI.TKHEID 
VAN DE PUBLIEKE VORDERING. - NIE~' BE
ANTWOORDE CONCLUSIE. - SCHENDING VAN 
ARTIKEL 97 VAN DE GRONDWET. 

Schendt Mtikel 97 van cle Gmndwet het 
vonnis dat de beklaagde verooTdeelt 
zonde1· de conclusi.es te beantwoorden 
waarbij deze een emceptie van onont
vanlcelijkheid van de pttbli.eke vorde
·ring opwerpt (1). 

(VANDERGUOH'J'.) 

AHREST. 

HET HOF; - Gclct op hct bcstreden 
vonnis, op 9 October 1952 in hogcr beroep 
gewezcn door de Corrcctionelc Rcchtbank 
te Brusscl; 

Over hct ccrste middel : schcnding van 
artikel 97 van clc Grondwet, wcgens ge
brck aan motivering en gcbrek aan ant
woord op de door eiser, ter zitting regel
matig nccrgelegde bcsluitcn in hoger be
rocp, doordat hct bcstrcdcn vonnis, om 
de tcgcn eiser uitgcsprokcn politieveroor
dcling te bcvestigen, zich er toe bcpcrkt 

(1) Verbr., 4 Februari en 14 Juli 1952 (An. 
Ym·b,·., 1952, biz. 281; Bull. en PASIC., 1952,. I, 
314 en 749). 
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te verklaren << dat de wetgever degelijk 
en aileen bevoegcl is om te bepalen of 
zwavelzuur al dan niet onder de toepas
sing van de wet valt; dat de ten laste 
van beroeper gelegcle en door de eerste 
rechter bewezen verklaarde overtrecling, 
bewezen rs gebleven door het ter zitting 
gedane onclerzoek, namelijk door de ver
scheiclene bestanclclelen van cle zaak, on
der meer tloor cle bekentenissen van be
roeper ter terechtzitting betreffencle de 
feiten en het ontleclingsverslag, clat het 
proces-verbaal ook als inlichting kan gel
den ll, clan wanneer, ten eerste, de regel
matige besluiten van eiser de vraag van 
cle ontvankelijkheicl der vervolgingen 
stelden in de hierna vermelcle bewoorclin
gen; << aangezien betichte vervolgd wordt 
op groncl van de artikelen 561, paragra
fen 2 en 3, van het Strafwetboek, 5 van 
de wet van 4 Augustus 1890 en 3 en 
9 van het Regentsbesluit van 10 Februari 
1946; aangezien cleze wetsbepalingen niet 
toepasselijk zijn, wanneer een afschrift 
van het proces-verbaal hiet afgeven wordt 
aan de clacler binnen cle 24 uren na de 
vaststelling van het misclrijf (art. 2, 
laatste a linea, van de wet van 4 Augustus 
1890) ; aangezien bij gebrek aan de beteke
ning van het proces-verbaal binnen die 
termijn, de vervolgingen ten cleze onont
vankelijk zijn ll : 

Overwegencle dat aanlegger in regelma
tig genomen conclusies voor de correc
tionele rechtbank had opgeworpen clat de 
publieke vordering niet ontvankelijk was 
omdat een afschrift van het proces-vei·
baal, waarbij de overtreding vastgesteld 
werd, hem, niet overeenkomstig artikel 2 
van de wet van 4 Augustus 1890, binnen 
de 24 uren van de vaststelling, afgegeven 
werd; 

Overwegencle clat het bestreden vonnis 
cleze conclusies niet heeft beantwoorcl en 
aldus artikel 97 van de Gronclwet geschon
den heeft; 

Dat het miclclel derhalve gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den vonnis; beveelt clat onclerhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel en clat melding er van zal ge
maakt worden op de kant .van de vernie
tigcle beslissing; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Leuven, zete
lende in graacl van beroep. 

9 Maart 1953. - 2• kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. De Bersaques. - Gelijklitiden
de conclitsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste aclvocaat-generaal. - Plei-

(1) Verbr., 18 October 1948 (A"''· Ve,·br., 
1948, biz. 494; Bull. en PASIC., 1948, I, 571). 

te1·, H. Hofmans (van de balie bij het 
Hof van beroep te Brussel). 

2• KAMER. - 9 Maart 1953 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - ARRES1' VAN VEROORDELING 
DOOR HET HOF VAN BEROEP GEWEZEN. -· 
GEGROND OP HE'J' VOOR HET HOF GEDANE ON
DERZOEK. - REDEN WAARUI'l' NIET KAN 
WORDEN AFGELEID DA'J' HE1' HOF VROEGER OP-· 
GENOMEN GE'J'UIGENISSEN NIE'J' IN AANMERKING 
GENOMEN HEEI!'T. 

2° MIDDELEN VAN VERBREKING. -
STRA~'ZAKEN. - l\lliDDEL DE SCHENDING ENER. 
WET'l'ELIJI{E BEPALING INROEPEND. - MIDDEL. 
NIET AANWIJZEND W AARIN DEZE SCHENDING BE-· 
STAAT. - 0NONTVANKELIJRHEID. 

1° Doo1· de belclnngde te veroonlelen om 
reclen elM cle telnstlegginrJ dom· het voor 
het hof ,1/edctnn onclerzoelc bewezen is 
wei,l/ert het hof vnn beroep niet ae i;, 
clen loop vnn het voorbereidencl oiule?·
zoelc en vcm het onclet·zoelG voo1· de ee·r-· 
.ste rechter opgenomen getu.igen·issen in 
annrnerlcing te nemen en te beoorde
len (1). 

2° Is niet ontvctnlcelij lc het micldel dat' 
niet bepnnlt wan1·in cle ingeroepene 
schencl·ing ener wettelijlce bepnling be-
stnnt (2). . 

(LECON'J'E, 1'. BOONS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 October 1952 door het Hof' 
van beroep te Brussel gewezen; 

In zover de voorziening gericht is te
gen de beslissing over de publieke vorde
ring: 

Over het enig miclclel : schending van 
cle artikelen 428 van het Strafwetboek, 
1319, 1320, 1382 en volgencle van het Bur
gerlijk Wetboek, en 95 van de Grondwet : 

Overwegencle clat het eerste onder
deel van het middel het arrest verwijt 
de liewfjskracht te hebben geschonden 
van de processen-1•erbaal van het verhoor 
van getuigen, in de loop van het voorbe
reiclencl onclerzoek en het onderzoek voor· 
de eerste rechter, vermits het hof van 
beroep met de verklaringen van de getui
gen geen rekening heeft gehouden en 
daar, in alle geval, de schuld van aan
legger nit de getuigenissen niet is geble
ken; 

(2) Verbr., 24 April 1952 (A,.,., Vm'br., 1952, 
biz. 494; Bull. en PAsiC., 1952, I, 536) ; 6 J a
nuari 1953 (B,ll. en PAsrc., 1953, I, 308). 
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Overwegende dat het arrest hierop 
wijst dat « het <feit I, zoals het door de 
eerste rechter vastgesteld werd, bewezen 
is gebleven door het v66r het hof gedane 
<onderzoek >> ; 

Waaruit volgt dat het hof van beroep 
al de bestanddelen der zaak in aanmer~ 
king heeft genom en en beoordeeld heeft; 

Dat, bij gebrek aan conclusies het ar
Test wettelijk gemoti veerd is; 

Overwegende dat het tweede onderdeel 
van het middel de schending van arti
kei 95 van de Gromlwet inroept, doch niet 
11anduidt wam'in die schending bestaat; 

Dat het middel, derhalve, niet kan aan
genornen worden; 

En 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 partij : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
bij bevestiging van het beroepen vonnis, 
na aanlegger te hebben veroordeeld om 
aan de burgerlijke partij ten provisionele 
titel een bepaalde som te betalen, een des
kundige aanstelt met opdracht de toe
stand van deze burgerlijke partij te be
schrijven; 

Overwegende dat dergelijke beslissing 
niet gewezen is over een betwisting be
treffende de bevoegdheid; dat zij geen 
einde stelt aan het geschil en derhalve 
geen eindbeslissing naar de zin van arti
kel 416 van het Wetboek van strafvorde
ring uitmaakt; 

Dat de voorziening tegen dergelijke be
slissing enkel na het eindarrest toegela
ten is; 

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

9 Maart 1953. - 26 kamer. - Voo1·zit
<ter H< Wouters, voorzitter. - Verslag
ge,Jer, H. de Olippele. - Gelijlcluidende 
cJOnclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Nieuwenhuyze (van de balie 
bij bet Hof van beroep te Brussel). 

2• KAMER. - 9 Maart 1953 

-VERKEER. - WEGCODE, AR'I'IKEL 29, 2°. -
BESTANDDELEN VAN RET MISDRIJF. - AR
HEST VAN VRIJSPRAAK. - GEGROND OP RET 
GEBREK AAN BEWIJS DER TELASTLEGGING. -
ARRES'I' WAARUIT NIE'l' KAN WORDEN AFGE
LEID DAT DE BEKLAAGDE DE UITERSTE RECH
'l'ER KANT VAN mJ WEG HIELD. - VEROORDE-

LING WEGENS INBREUK OP ARTIKEL 32 VAN 
DEZELFDE CODE. - GEEN 'l'EGENSTRIJDIGHEID. 

Vermits het artilcel 29, 2°, van de Weg
code aan de weggeb1-uilcers sleohts op
legt de uiterste 1·echte1· lcant van de rij
weg te houden op de plaatsen waar de 
zichtbaarheid onvoldoende is, lean uit 
de beslissing zondm· nadere bepaling dat 
de telastlegging niet bewezen is niet 
worden afgeleid dat de belclctagde de 
u.iterste rechter kant van de t"ijweg be
hield en wordt floor deze beslissing de 
veroo1·deling van dezelfde belclaagde 
uJerJens inbreulc op artilcel 32 van voor
melde Oode niet tegengespr·olcen. 

(VANDERVELDEN, 'l'. NERINCKX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 November 1952 in hoger be
roep gewezen door de Boetstraffelijke 
Rechtbank van Brussel; 

Aangaande de voorziening van eerste 
aanlegger, beklaagde : 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de publieke vor
dering : 

Over het eerste rniddel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet en 32 
van het koninklijk besluit van 1 Februari 
1934, doordat het bestreden vonnis, ener
zijds, aanlegger wegens de telastlegging 
B veroordeelt op grond van de beweeg
reden dat < hij << niet de helft van 
de rijweg aan de andere weggebruiker 
heeft gelaten zodra die andere zichtbaar 
was >> en anderzijds, hem van de telast
legging A (inbreuk op art. 29, 2°) ont
slaat en aldus aanneemt dat aanlegger 
op de uiterste rechterzijde van de rijweg 
reed: 

Overwegende dat de bepaling van het 
artikel 29, 2°, van de Wegcode alleen van 
toepassing is « op de plaatsen waar het 
uitzicht onvoldoende is >>; 

Overwegende dat derhalve nit de vrij
spraak van eerste aanlegger, met betrek
king tot die betichting, niet volgt dat 
die weggebruiker de uiterste rechterzijde 
van de rijweg hield; 

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

artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis niet antwoordt op het 
bij conclusies door aanlegger aangevoerd 
verweermiddel, dat artikel 32 van de 
Wegcode slechts van toepassing is in zo
ver een weggebruiker komende nit de 
tegengestelde richting in het gezichts
veld valt van de andere weggebruiker op 
wie men die bepaling wil toepassen, wat 
ter zake niet het geval was : 
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Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt clat eerste aanlegger -«de helft 
van de rijweg aan de andere weggebrui
ker niet heeft· ge]aten:, zoc1ra clie andere 
weggebruiker . zichtbaar· was )) en, der
halve, wanneer deze weggebruiker in het 
gezichtsveld van eerste aanlegger geko
men was; 

Dat cUe vaststelling een passend ant
woord op de conclusies verstrekt, en clat 
het middel feitelijke grondslag mist; 

En. overwegende clat de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig cle wet is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen cle beslissing over de vorclering der 
lmrgerlijke partij : 

Overwegende dat aanlegger tot staving 
van zijn voorziening geen enkel middel 
inroept en dat het hof er van ambtswege 
geen opwerpt; 

Aangaande de voorziening van tweede 
aanlegger, burgerlijk verantwoordelijke 
partij. 

Overwegende dat aanlegger zijn eis tot 
verbreking niet betekend heeft aan de 
partijen waartegen hij gericht is (arti
kel 418, Wetboek van strafvordering); 

Waaruit volgt dat deze voorziening niet 
ontvankelijk is; 

Om cUe reclenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

9 :Maart 1953. -- 26 kamer. - TT 001'Zit
ter H. Wouters, voorzitter. - TTerslag
ge·~er, H. de Clippele. - GeUjkl'llidende 
conclus·ie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
te1', H. 'J:hienpont (van de balie bij het 
Hof van beroep te Brussel). 

2° KAMER. - 9 Maart 1953 

VERKEJDR. - vVErwonE, AH'l'IKEL 32. 
WEGGEBllUIKERS DIE ELKANDER ONTMOE'l'EN. 
- WEDERZIJDSE AFSTAND VAN DE HELFT VAN 
DE RIJWEG. - BETEKENIS DEZER LAA'l'STE 

WOORDEN. 

In het artikel 82 ·t)a.n de Wegcode betTef
fenfle lle verpz.icht-ingen van lle wegge
brttilwrs !lie eUcander ontmoeten of in
haZen betelcenen lle ·woorden « m·idden 
·van de t·ijtveu ll het tni!lden van de wer
kelijk voor de voert1tigen toegangbare 
t'ijweg. (Wegcode, art. 3, 2° en 32.) 

(VERIS, '1'. VAN CANT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 21 November 1952 in hoger 

beroep gewezen door de Boetstraffelijke 
Rechtbank van Mechelen; 

In zover de voorziening gericht is te
gen de beslissing over de publieke vorde
ring: 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis verklaart dat ter plaats 
van de aanrijcUng cle breedte der lman 
op 4m85 herleid is, ten gevolge van 
aarclehopen voortkomende van wegenis
werken, dan wanneer aanlegger bij con
clusies aangevoerd had dat de ware oor
zaak van de aanrijding te wijten was aan. 
de font der lmrgerlijke partij, die nadat 
zij de op haar rechter kant gelegen 
aardehopen voorbijgereden was, niet naar 
rechts gezwenkt had wijl hij, aanlegger, 
cle middellijn niet overschreden had; dat 
als motivering enkel anngegeven worclt 
dat het aanlegger is cUe de helft van de 
rijweg niet vrijgelaten heeft, zonder ·de 
reden van die beslissing aan te duiUen : 

Overwegende clat het bestreden vonnis 
vaststelt clat de aanrijding wel ontstoncl 
op cle plants waar de lmrgerlijke partij 
op Jm35 van de rechter kant gedwongen 
was te rijtlen, ten gevolge van de aanwe
zigheicl van aardehopen voortkomende 
van wegeniswerken, en dat aanlegger, 
:~onder enige noodzakelijkheid, zijn voer
tnig op 1m05 van de rechter kant voercle 

· met het gevolg dat de linkerhelft van de 
rijweg Yoor de lmrgerlijke partij uil'1· 
vrij \vas; 

Dat clie vaststellingen een passend ant
woord op de feitelijke !Jewering van aau
legger verstrekken; 

Dat het middel feitelijke grondslag
mist; 

Over het tweede middel : schencling van 
de artikelen 2 van de wet .van 1 Augus
tus 1899, 3, 2° en 3°, en 32 van llet ko
ninklijk besluit van 1 Februari 1934, 3 
en 4 van de wet van 17 April 1878, 1382 
van het burgerlijk Wetboek,_ en 38, 40, 1G2 
en 17G van het Wetboek van strafvorde
ring, doordat het bestreclen vonnis aan
neemt tlat het bestaan van de aanlehopen, 
langs de rechter kant van het voertuig 
van de burgerlijke partij, voor gevolg
zon hebben dat aanlegger het recht niet 
meer had te beschikken over de llelft van 
de baan, dezc aardehopen dam·in begre
pen, clan wanneer luidens artikel 82 van 
de Wegcode de weggebruikers die zicll 
ontmoeten de helft van de rijweg aan el
kander moeten vrij laten en de breeclte 
van cleze helft niet mag aangezien wor
llen als verminclerd door belenunering<m, 
ter zake aarclehopen, die zich op de an
dere helft bevinden : 

Overwegende dat uit het !Jestreclen von
nis volgt clat op de plaats van de aanrij
ding, voor het voertuigenverkeer geen ge
bruik kan worden gemaakt van de Kes--
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selsteenweg, ov een breedte van 1m35 te 
rekenen van de rechterkant, wegens aar
dehopen voortkomende van wegeniswer
ken; 

Overwegende dat, door te beslissen dat 
de woorclen cc de helft van de rijweg >>, in 
artikel 32 van de Wegcode, de helft van 
de voor de voertuigen werkelijk toeganke
lijke rijweg bedoelen, het vonnis - een 
interpretatie heeft aangenomen die zowel 
met de bepalingen van voormelcl arti
kel 32, in hun geheel genomen, als met ar
tikel 3, 2°, van dezelfcle Cocle overeen
stemt; 

Dat het midclel naar recht faalt; 
En overwegende dat de substantii~le of 

op straf van nietigheicl 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 partij : 

Overwegende dat aanlegger tot staving 
van zijn voorziening geen enkel middel 
inroept en dat het hof er van ambtswege 
geen opwerpt ; 

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

9 Maart 1953. - 2" kamer. - Voor·zit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslau
gever·, H. de Clippele. - Geli:ilclrtidende 
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Schmit (van de balie van Leuven). 

2" KAMER. ~ 9 Maart 1953 

1° VERBREKING. - BE\'OEGDHEID. 
HOF VAN BEROEP. - LIJS'l' VOOR DE REGE
LING VAN DE DIENST. - BEI'OEGDHEID VAN 
HE'l' HoF VAN VERBREKING OM NA 'l'E GAAN 
0~' EEN RAADSHEER AANGEWEZEN WERD OM 
ALS VOORZI'l'l'ER VAN EEN BEPAALDE KA:I.lEit 
OP TE 'l'REDEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - HoF VAN 
BEROEP. - VAS'l'STELLING DAT DE VOORZIT
TER VAN EEN KAMER DEZE IS DIE DOOR DE 
LIJST TO'l' REGELING VAN DE DIENS'l'ORDE AAN
GEWEZEN WORDT. - VASTSTELLING IN HE'l' 
ARREST NIE'l' VEREIS'l'. 

3° MIDDELEN VAN VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN EEN DER 
BEKLAAGDEN. - :MIDDEL AFGELEID UIT DE 
'l'EGENS'l'RIJDIGHEID TUSSEN DE BEWEEGREDE
NEN EN DE BESCIDKKING BETREFFENDE EEN 

(1) (2) Verbr., 15 October 1951 (Aror. Yer·br·., 
1952, biz. 73; Bull. en PAsrc., 1952, ·r, 77, en 
nota biz. 78). 

MEDEBEKLAAGDE. - i\1IDDEL NIE'l' ON'l'VANKJG
LIJK. 

1 o H et H of van veTIJrelcinu ·is be·voe_qd mn 
nn te ,qaan of een randsheeT vnn een hot 
van IJm·oep, volgens de Ujst tot r·e_qe
ling van ile diensto-rde voo·rzien bij a1·
ti7cel 193 van de wet vnn 18 J1t·ni 186fl 
ctanuewezen ·is om als '/Joo·rzitter· vwn 
een lcamer vctn d-it hot op te trede-h (l). 

2° H et doo·r een kamer· van een hot 11an 
be·roep ge-wezen a1'1'est moet niet rlast
stellen clat een magistTaat d·ie ctls vom·
zitter heett gezeteld, wel fleze is llie 
·volgens rle lijst tot regeling van de 
1l-iensto1·de voor·zien bij a1·tikel 193 va-n 
cle wet va.n 18 Jm~i 1869, aanueweze-n 
·werd om. nls voor·z-itter van deze lm.me·r 
op te treden (2). 

3° Is niet ontvnnkelijk het -m·iddel dooi· 
een cle·r belcla.a_qden, aanlegger 1-n ve·r
br·eking, afgeleid u.it ae tege-nstr·ij clig
lwid t11ssen cle beweeg1·eaenen van hel 
arrest en zijn ueschilclcing betr·effenlle 
een medebelclaagde (3). 

(IlONNEVALLE.) 

ARREST. 

HET HOIP; - Gelet o]J het bestreden 
arrest, op 21 November 1952 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel : schencling van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 383, ali
nea's 1 en 4 van het Strafwetboek, 1315 
van het Burgerlijk Wetboek, 154 van het 
Wetboek van strafvordel'ing, doordat het 
bestreden arrest slechts op tegenstrijdige 
motieven steunt en het bestaan ter zak!' 
van de vereiste bestanddelen van arti
kel 383, alinea's 1 en 4, van het Strafwet
boek nie t vasts tel t : 

Overwegende dat het arrest verllleldt 
<lat de ten laste van eiser gelegde verden
king bewezen is gebleven door het onder
zoek en de l1ehandeling der zaak v66r het 
hof van beroep; 

Overwegende dat het arrest hierdoor, 
in de bewoordingen der wet, het bestaan 
vaststelt van de elementen die het mis
drijf uitmaken dat ten laste van eiser 
voor vaststaand wordt gehouden, en, bij 
gebreke aan conclusies, de schuldigver
klaring van eiser wettelijk gemotiveerd 
heeft; ' 

Dat het midclel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweeue middel : schending van 
de artikelen 8 en 12 van het decreet van 
19 Juli 1831, en 98 van de Grondwet, door
dat het ter zake gaat over filmen hou-

(3) Verbr., 2 Maart 1953 (B"ll- en PAsw., 
1953, I, 501). 
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dende schri!telijke uitleg en commenta
ren; en doordat clerhalve het Hof van as
sisen uitsluitend bevoegd was om de zaak 
te beoordelen : 

Overwegencle dat noch nit de bestreden 
beslissing, noch nit andere processtukken 
waarop het hof acht mag slaan blijkt dat 
de bij de verdenking becloelde prenten 
met de beweerde gedrukte ·vermeldingen 
of uitleg gepaard gingen; dat eruit volgt 
dat het middel in feite niet opgaat; 

Over het derde middel : schending van 
de artikelen 89, 35, 36, 37, 38 en 391 van 
het Wetboek van strafvordering, en 1315 
van het Burgerlijk Wetboek, en schen
tling der rechten van de verdediging, 
doordat de ter terechtzitting verhoorde 
getuigen de eed niet wettelijk hebben af
gelegd, en doordat de op straf van nietig
heicl voorgeschreven rechtsvormen niet 
werclen nageleefd : 

Overwegende dat geen getuige v66r het 
hof van beroep verhoord werd; d>!.t nit 
het zittingsblad van de Correctionele 
Rechtbank te Gent blijkt dat de door dit 
rechtscollege verhoorde getuige de eed 
overeenkomstig de wet afgelegd heeft; 

Overwegencle dat voor het overige het 
middel, bij gebrek aan nauwkeurigheid, 
niet ontvankelijk is; 

Over het vierde middel : schencling van 
artikel 84 van de wet van 18 Juni 1869 
over de rechterlijke orde, gewijzigd door 
artikel 2 van de wet van 4 September 
1891, doordat het bestreden arrest niet 
bepaalt dat raaclsheer Bossaert, die ter 
terechtzitting van cle derde kamer van het 
hof van beroep het ambt van voorzitter 
waarnam, de oudste cler raadsheren was, 
die voornoemcle kamer samenstelclen : 

Overwegende clat cle lijst opgesteld iu 
uitvoering van artikel193 van cle wet van 
18 Juni 1869, voor cle regeling van de 
clienst, bij het Hof van beroep te Gent, 
voor het gerechtelijk jaar 1952-1953, cle 
heer Bossaert aanwijst als voorzitter van 
de clercle kamer. die het bestreclen arrest 
uitgesproken heeft; 

W aarui t volgt tla t cle bij het miclclel 
vereist beweercle aancluidingen in het be
streden arrest niet eli en den vermelcl; clat 
het mid del niet kan worden aangenomen; 

Overwegende dat voor het overig·e, cle 
twee door eiser overgelegde memories of
wel onnauwkeurig zijn, ofwel overwegin
gen van !outer feitelijke aarcl aanvoeren, 
clie aan de beoordeling van het hof ont
snappen; 

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

(1) .16 Mei 1949 (Arr. Ye.·br., 1949, biz. 326; 
Bt•ll. en PASIC., 1949, I, 368); 9 April 1951 (Arr. 

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

9 Maart 1953. - 2• kamer. - Voorzit
tet·, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. Bareel. - GeUjlclttidende con
clttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. Pleiter, 
H. Dauwe (van de balie bij het Hof van 
beroep te Gent). 

2e KAMER. - 9 Maart 1953 

VEJRKEJEJR. - WEGCODE, ARTIKEL 31, 1° EN 
2°. - NIET 'l'EGENSTRIJDIGE BEPALINGEN. 
VOORWERP VAN ELK DEZER BEPALINGEN. 

De bepaling van at·tilcel 31, 1°, van de 
lVegcode naar l·uid waarvnn de wegue
br-uilcer die afwijkt zo b'!'eed mogelijlc 
linlcs moet rijden, en de bepaling van 
(tr'tilcel 31, 2°, van dezelfde Code lcrach
tens dewellce, bij het naueren ener lcrui
s·ing, de weggebntilcers die naar links 
willen nfwi.ilcen zoveel mogelijlc de lin
lcere lcant der ?'ijweg moeten ho!tden 
zonde1· nochtans de doorgang te vm·hin
(let·en q;an (le weggebntilcm·s die uit te
genove'!'gestelde richting oplcomen, zijn 
niet tegenstt·ij dig,· de tweede bepaling 
is toepasselij lc bij het naderen ene1· 
lcntising te1·1cijl de eerste de te voluen 
ged·raging op hooute van cle lcruising 
zelf voorsch?'ijft (1). 

(RANSON, 1'. EMMERECH'fS.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 November 1952 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel; 

I. Voor zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen gewezen over de pu
blieke vorderingen : 

A. Tegen de verdachte Joannes Emme
rechts en tegen de voor deze burgerlijk 
verantwoorclelijke partij, de naamloze 
vennootschap « Esso Standard ll : 

Over het eerste en het derde middel sa
men : het eerste : sell ending van de arti
kelen 1317, 1319 en 1320 van het Burger
lijk Wetboek betreffende de bewijskracht 
van de akten, doordat alho!)wel het vast
stelt dat het feit, wegens hetwelk ver
dachte Emmerechts vervolgcl werd niet 
de inbreuk op artikel 31, 2°, van de Weg
code uitmaakt, doch deze op 1 o van zelfde 

Ye•·b1·., 1951, biz. 447; Bttll. en PAsrc., 1951, I, 
528); 10 November 1952 (A•·•·. J!e?·b•·., 1953, 
biz. 133; Bull. en PASIC., 1953, I, 145). 
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artikel, het bestreden.· vonnis nochtans 
verklaart voornoemde niet nit hoofde van 
die laatste inbreuk te kunnen veroordelen 
om reden dat hij deswege ·niet werd ver
volgd, dan wanneer het zittingsblad uit
drukkelijk vaststelt dat die verdachte werd 
uitgenodigd wegens inbreuk op voormelde 
bepaling, 1 o zijn verdediging voor te dra
gen; het derde : schending van artikel 31, 
2°, van de Wegcode, doordat het bestre
den vimnis de door Emmerechts op voor
melde bepaling gepleegde inbreuk niet 
bewezen verklaart, niettegenstaande het 
aanneemt dat het zwenken naar links, 
hetwelk door hem te kort werd uitge
voerd, met het voorschrift van het 1 o van 
zelfde bepaling strijdig is, dan wanneer 
deze laatste inbreuk, begaan door een 
weggebruiker clie, zoals Emmerechts naar 
links afslaat, noodzakelijk een inbreuk 
uitmaakt op voormeld artikel 31, 2°, val
gens hetwelk : « l'usager doit tenir compte 
non seulement des vehicules, venant en 
sens inverse, qui se presentent en fait 
dans son champ visuel, mais encore de 
ceux qui pourraient surgir inopinement, 
notamment de la voie de gauche >> : 

Overwegende dat eiser geen hoedanig
heid heeft om zich te voorzien tegen de 
beslissing van het vonnis waarbij zijn 
medeverdachte Emmerechts vrijgespro
ken wordt en de voor deze burgerlijk ver
antwoordelijke partij zonder kosten bui
ten zaak wordt gesteld; 

Dat de voorziening en de middelen te
gen die beslissing dus niet ont:vankelijk 
zijn; 

B. Tegen eiser zelf : 
Over het tweede middel schending 

van artikel 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden vonnis verklaart dat eiser 
de inbreuk voorzien bij artikel 54 van de 
Wegcode heeft begaan, zonder de conclu
sies te beantwoorden waarbij eiser, als 
omstandigheid die zijn strafrechtelijke 
aansprakelijkheid uitschakelt, het feit in
riep dat hij, door de onwettelijke en on
voorzichtige mimceuvre van Eminerechts, 
die volgens het vonnis zelf met het voor
schrift van artikel 31, 1", van de Weg
code strijdig is, in de onmogelijkheid 
werd gesteld het aanrijdingsri,sico te 
schatten: 

Overwegende dat door na vaststelling 
van de feitelijke omstancligheden te ver
klaren, enerzijds, dat eiser over een 
voldoende ruimte beschikte en, ander
zijds, dat er tussen de font van Emme
rechts en de aanrijding geen verband be
staat, het vonnis de door eiser tot uit
sluiting van zijn aansprakelijkheid aan
gevoerde omstandigheid heeft verworpen 
en aldus eisers conclusies heeft beanl'
woord; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat, voor het overige, 
de substantiil.le of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden nac 
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

II. Voor zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de bur
gerlijke vordering ingesteld tegen eiser 
<loor de naamloze vennootscha11 « Esso 
Standard» : 

Over het hierboven vermeld eerste mid
del : 

Overwegentle dat de rechter over de 
grond souverein lJeslist heeft dat er geen 
verband van oorzaak tot gevolg bestaat 
tussen de door lUnunerechts begane in- · 
brenk op artikel 31, 1°, van de Wegcod~c> 
en de aanrijding; 

Dat, bij gebrek aan belang, het middel 
niet ontvankelijk is; 

Over het hierboven vermeld derde mid
del : 

Overwegende dat artikel 31, 2°, van de 
Wegcode zekere verplichtingeri voorziet 
die door de bestuurders van voertuigen 
« bij het naderen van een splitsing, aan
sluiting of kruising » moeten worden in 
acht genomen; 

Dat, clienvolgens, door te beslissen dat 
de weggebruiker Emmerechts zich naar 
die bepaling heeft gedragen, maar dat 
hij op de kruising zelf aan het voor
schrift van artikel-31, 1 o, is te kort geble
ven, het vonnis de eerstbedoelde bepaling 
niet heeft geschonden en dat het geen 
strijcligheid inhoudt; 

Overwegende dat het middel niet kau 
worden aangenomen; 

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

9 Maart 1953. - 2• kamer. - Voorzit
ter, H. ·wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. Belpaire. - Geli.ikl·ttidenfle con
clonsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. Pleite~-, 
H. :Niagnee (van de balie bij het Hof van 
beroep te Brussel). 

2• KAMER. - 9 Maart 1953 

MILITIJD. - IN OBSERVATIESTELLINO. 
DIENSTPLICI-ITIGE AANVOEREND DAT DE m;
NEESHEER-DESKUNDIGE SLECHTS EEN DEEL 
VAN ZIJN OPDRACH'l' VERVULD HEEF'l'. -
MACHT VAN HET HOF. 

TVannee1· fle herlce1w·ingsraafl de inobse·r
vatiestelling van een flienstplichtige 
bevolen heett en floor fleze ·in zi:in vom-
ziening wonlt aangehaalfl flat de genee8-
heer fleslctmflige slechts een fleel van 
cle hem toe vel-tmttwfle opflracht heett 
ve1·mtlfl, is het hot bevoegd om na te-
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gaan of de yeneeshem·-deslcu.ndige zijn 
opcl1·acht ve1·mtld heeft. (Wet van 
15 Juni 1951, art. 46, par. 1 en 3.) 

(VAN LIN'J'.) 

ARREST. 

BET IIOF; - Gelet op de bestreden 
lleslissing, op 28 Augustus 1952 door de 
herkeuringsraad van de provincie Ant
werpen gewezen; 

Over het enig rnidclel : schencling van 
de rul1riek 0, nr 37, van de tabel cler ge
schiktheiclscriteria, gevoegcl bij het ko
ninklijk besluit van 5 October. 1951 tot 
vaststelling van de. lichaamsgebreken en 
ziekten welke vrijstelling of voorlopige · 
afkeuring van de dienstplichtigen tot ge
volg hebben, cloorclat, alhoewel de her~ 
keuringsraad bij beslissing van G Jum 
1952 bevolen heeft clat eiser wegens de 
:dekten of lichaamsgebreken voorzien in 
de rubrieken B, nr 35, en 0, nr 37, in ob
~ervatie in een inrichting van de gezond
heidsclienst zou worden gesteld, het oncler
zoek gedaan door de geneesheer-deskun
<lige enkel de ziekte. of het lichaamsge
brek bcdoelcl in de i·ubriek B, nr 35, tot 
voorwerp heeft 'gehacl, derwijze dat de 
bestreden beslissing genomen wercl zonder 
<lat de herkeuringsraad kennis heeft ge
had van de besluiten van de geneesheer
deskunclige betreffencle het lichaamsge
llrek vermelcl in de rubriek 0, nr 37 : 

Overwegencle clat nit de besluiten van 
de geneesheer-cleskunclige del. 22 Juli 1952, 
waarnaar de bestreden beslissing ver
wijst, blijkt dat het onderzoek van eiser 
het in de rubriek 0, ur 37, becloelcl 
lichaamsgebre1r tot voorwerp heeft ge
hacl· 
D~t het miclclel feitelijke gronclslag 

mist; 
· Om die reclenen, verwerpt de voorzie

ning. 

9 :i\'Iaart 1953. - 2" kamer. Voorzit-
te·r H. Wouters, voorzitter. - Verslag
ye,;er H. Belpaire. - GeUjkl1c .. idencle con
ol·ttsi~, II. Raoul Hayoit tle 'l'ermicourt, 
Perste aclvocaat-generaaJ. 

2e KA!VIER. - 9 Maart 1953 

l\lllDDELEN VAN VERBREKING. 
:i\'IIDDEL ENKEL VERBAND HEBBEND MET DE 
AANZEGGING VAN DE BESLISSING VAN DE EERSTE 
RECHTER. - 0NONTVANKELIJKHEID. 

18 n·iet ont1janlcelij k het tot sta.ving vctn 
ene voorziening tegen ene beslissing van 
cle .hoge militier·aad aangevoerd micldel 
d.at ttitslnitencl cle a.anzegg·ing van de 

cloo1· cle miUtieraad gewezen beslissing 
betreft (1). 

(PIENICA.) 

ARRES'I'. 

BET HOF; - Gelet op de bestreclen 
beslissing, op 3 December 1952 door de 
hoge militieraacl gewezen; 

Over het eerste rnicldel : schending van 
de artikelen 10, paragraaf 2, 25 en 26 van 
de wet van 15 J uni 1951 betreffende de 
clienstplicht, alsmede van de artikelen 97, 
118 en 119 van de Gronclwet, cloordat de 
bestreden beslissing eisers monclelinge 
conclusies onbeantwoord heeft gelaten, 
waarbij de reden waarop de aanvraag om 
uitstel was gesteund, namelijk cleze voor
zien bij 8° van voormelcl artikel 10, pa
ragraaf 2, aangevulcl wercl i:net de reden 
voorzien bij 1° van zelfde bepaling,. dan 
wanneer de clienstplichtige, die door zijn 
aanvraag om uitstel, de erkenning na
streeft, niet van een burgerlijk doch van 
een politiek recht, niet door een gerech
telijk contract is gebonden en· dan wan
neer alle gevallen voorzien bij voormelll 
artikel 10, paragraaf 2, op een gelij~e 
voet dienen te worden gesteld, daar, m
clien het getal aanvragen om uitstel niet 
te hoog wordt geacht, de aanvragen rech
tens door een enkele beslissing van de 
uitvoerende macht worden ingewilligd : 

Overwegende clat noch uit de bestreden 
beslissing noch nit enig stuk van de pro
·cedure blijkt tlat eiser v66r de rechter 
over de grond de in het middel bedoelde 
monclelinge conclusies zou hebben geno
lnt~n; 

Dat het mldclel feitelijke grondslag 
mist : 

Over het tweede midclel : schending van 
artikel 29 paragraaf 5, van de wet van 
15 Juni 1951 hetreffende de dienstplicht, 
doordat de beslissing, gewezen op 30 Juli 
1952 door de militieraad van de provin
cie Antwerpen, · eerst op 3 September 
daaropvolgend aan eiser betekend werd, 
dan wanneer zulks binnen acht dagen 
geschieden moet : 

Overwegende dat de beweerde onregel
matigheid aan de bestreclen beslissi_ng 
vreemcl is en het midclel, derhalve met 
ontvankelijk is; 

Over het clerde micldel : schending van 
de artikelen 29, paragraaf 5, van de wet 
van 15 ;runi 1951 betreffende de. clienst
plicht en 97 van de Gronclwet, doordat 
uit niets blijkt clat zowel de beroepen 
beslissing van de militiernad als de be-

(1) Verbr., 30 Juni 1952 (A1T. Verbr., 1952, 
biz. 621; Bull. en PAsiC., 1952, I, 706) en 8 De
cember 1952 (Bull. en PASIC., 1953, I, 235) .. 
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streden beslissing van de hoge militieraad 
in het openbaar uitgesproken werden : 

Overwegende (lat de bewering van het 
middel door de vermeldingen van de be
streden beslissing en van de door de 
hoge . militieraad bevestigde beroepen be
slissing tegengesproken wonlt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om cUe redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

9 Maart 1953. - 2• kamer. - Vom-zit, 
teT, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. Belpaire. - Gelijklu.idende con
cMtsie, H. Raoul Hayoit cle Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2c KAMER. - 9 Maart 1953 

1° MJLJTIE. - DIENSTPLICHTIGE OPGEROE
PEN OM IN HE'£ CONTINGENT TE WORDEN OP
GENOMEN. - MOGEN VOOR DE DIENS'l' NIE'r 
AANGEWEZEN WORDEN WANNEER ZIJ EEN AN
DERE MILITJES'l'AND VERKRIJGEN. 

2° MILITIE. - DIENS'l'PLICH'l'IGE VRIJGE
STELD VAN DIENST IN VHEDESTIJD. - DIENST
PLICHTIGE DIE TEVENS UITSTEL HAD AANGE
VHAAGD. - VERWOHPEN AANVRAAG. - MID
DEL AFGELEID HIERUIT DAT DE AANVRAAG ZON
DER VOORWERP HAD MOETEN VERKLAARD 
WORDEN. - l\IIIDDEL ZONDER BELANG. 

1° De dienstplichUge opgeroepen om in 
het contingent te worden opgenomen 
moyen voor de d·ienst niet worden aan
gewezen wannee1· zij een andere mili
tiestand vet·worven hebben. (Wet van 
15 Juni 1951, art. 23.) 

2° De dienstplichtige d·ie een verzoek tot 
vrijstelling van dienst in vredestijd het
welk door een dejinitieve beslissing 
we1·d ingewilligd, en tevens een verzoelc 
tot uitstel heett ingediend, is zonde1· 
belang om aan te voeren dat de hoge 
militiemad dit laatste verzoek had moe
ten zonder voorwerp verlcla1·en in plaats 
van het at te wijzen. , 

{NICLAES.) 

AHHEST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 11 December 1952 door de 
hoge militieraad gewezen; 

Over de twee middelen samen : het 
eerste : schending van artikel 10, para
graa~. 1 en paragraaf 2, go, van de wet 
van 15 Juni 1951 betreffende de dienst
plicht, doordat de bestreden beslissing 
eisei·s aanvraag om uitstel op grond van 
voormeld artikel 10, paragraaf 2, go, 
verworprm heeft omclat hij, wegens zijn 

leeftijd, niet meer tot een der vijf laat
ste lichtingen behoort, dan wanneer de 
oorspronkelijke aanvraag om uitstel had 
moeten afgewezen worden als zijnde zon
der voorwerp geworden ingevolge de be
slissing n" 6g2, op 2 Mei 1952 gewezen 
door de militieraad van de provincie Bra
bant en waartegen geen beroep werd in-, 
gesteld, welke aan eiser l!ij toepassing 
van artikel 12, 4°, van voormelde wet, 
vrijlating van dienst op morele grond 
verleend heeft, zodat er aanleiding is tot 
verbreking zonder verwijzing; het twee
de : schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 12, 4°, van de wet van 
15 Juni 1951 betreffende de clienstplicht, 
doordat de bestreden beslissing eisers 
akte van beroep, houdende een aanvraag
om vrijlating van dienst op morele grond, 
gesteund op een feit dat zich heeft voor
gedaan na het indienen van cle aanvraag 
om uitstel waarop de beroepen beslissing· 
uitspraak had gedaan, onbeantwoord 
heeft gelaten : 

Overweg·ende dat, naar luid van arti
kel 23 van de wet van 15 Juni 1951, de in 
het contingent op te nemen clienstplich
tigen voor de clienst worden aangewezen, 
tenzij zij een andere militiestand verkrij
gen; 

Dat, krachtens artikel 12 van gezegde 
wet en ingevolge de in het middel bedoelde· 
definitief geworden beslissing van 2 Mei 
1952, eiser in vredestijd van alle dienst 
nij is· 

Dat, 'door die wijziging van zijn militie
stand, hij niet meer behoort tot de in het 
contingent op te nemen dienstplichtigen 
die voor de dienst aangewezen worden, 
zoals dit contingent bij de artikelen 1 en 
g van zelfde wet bepaald wordt; 

Waaruit volgt dat beide middelen bij 
gebrek aan belang, onontvankelijk zijn;· 

Om die reuenen, verwerpt de voorzie
ning. 

9 Maart 1953. - 2• kamer. VoorzU-
te·r, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. Belpaire. - Gelijlclnidende con
clttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,. 
eerste advocaat-generaal. 

le KAMER. - 13 Maart 1953 

HUUR. - HANDELSHUUH. - TOEPASSINtr 
VAN DE WE'l'SBEPALINGEN OP DE HANDELSHUUR-· 
OVEREENKOMSTEN OP DE 'l"O'r MEERDERE DOEL
EINDEN GJi:RRUIK'l'E ONROERENDE GOEDEREN. 
- VOORWAARDEN. 

Het a1·tikel 42 van de wet 1Jan 20 Decem
ber 1950 ho~tdencle ~iitzondel·ingsbepa'lin
gen in zalce lmish~Htr en cle wet van 
.10 Ap1·il 1951 op de hanclelshn1wovereen
komsten zijn slechts toepa.sselijlc op de· 
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tot rneenlere doele'inden geb'l"uilcte · on
roerende goederen wa.nnee·r hun gebru.ilc 
tot hanclelsdoeleinden het vo01'narnen
U,ikst is. 

(NA'fiONALE :!<IAATSCIL\PPIJ 
DER Bl.TURTSPOOR-WEGEN, T. CARTON.) 

.ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11 Maart 1952 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Doornik · 

Over llet eerste' middel, schencling. van 
de artikelen 42, 3 tot 22 31 tot 38 · in
zonderheid 3, paragraaf '1, van de' wet 
l'an 20 December 1950 houdende uitzonde
ringsbepalingen inzake hnishuur 1 van 
;ifdeling !Ibis van hoofdstuk 'n van 
boek III, titel VIII van het Burgerlijk 
Wetboek, zoals het luiclt in artikel 1 van 
de wet van 30 April 1951 op de handels
huurover~enkomsten met het oog op de 
lJeschermmg van het handelsfonds 33 en 
~4 van voormelde wet van 3 April l951 en 
H7 van de Gromlwet, doordat om te 
beslissen : a) dat artikelen 3 tot' 22 en 31 
tot 38 van de wet van 20 December 1950 
toepasselijk waren en daaruit af te lei<len 
dat verweerster het litigieuze onroerend 
goed nag in gebruik had krachtens de 
verlenging waarin bij artikel 3 van voor
schreven wet is voorzien, en clat er geen 
grand was om de op 18 .Januari 1951 gege
ven opzegging geldig te verklaren ter
wijl de verlenging welke verwe~rster 
kraclltens artikel 1 van de wet van 
:30 .Juni 1950 had genoten, sinds 31 Decem
ber 1950 verstreken was, geacht heeft dat 
llet verhuurde goecl lloofdzal>:elijk tot llet 
drijven van koopllandel gebruikt werd· 
b) dat de litigieuze huurovereeukomst on~ 
der to"epassing viel van de voormelde 
wet van 30 April 1951 en dat verweerster 
dus op de hernieuwing ervan aanspraak 
kon maken, het bestreden vonnis geacht 
heeft dat het goed kon worden beschouwd 
als zijnde, al was het stilzwijgend, voor 
~~en kleinhandel bestemd geweest, dan 
wanneer uit de feitelijke vaststelling van 
bet vonnis blijkt dat de lluurovereenkomst 
geen llandelshuurovereenkomst naar de 
zin van voormelde wetten was en dan 
wanneer, in elk geval de tot staving van 
deze beslissingen opgegeveh 'gronden in 
zulke mate vaag, dubbelzinnig en zelfs 
tegenstrijdig zijn dat zij met het ontbre
ken van gronden gelijkstaan : 

Overwegende dat artikel 42 van de wet 
van 20 December 1950 verlenging toestaat 
van de -lmurovereenkomsten betreffende 
onroerende goecleren << die lloofdzakelijk 
voor handelsdoeleinden gebruikt wor
den » ; dat de wet van 30 April 1951 de 
handelshuurovereenkomsten waarop zij 
van toepassing is omschrijft als volgt : die 

tot voorwerp llebben de onroerende goedec 
ren (( die in hoofdzaak bestemd zijn tot 
llet drijven van kleinllandel of tot de be
drijvigheicl van een ambachtsman die 
rechtstreeks met het publiek llandelt » · 

o.verwegende dat de in deze teksten ~e
bezigde termen « hoofdzakelijk gebruikt >> 
« hoofclzakelijk bestemd >> insluiten dat' 
ten aanzien van een tot meerdere doelein~ 
den gebruikt onroerend goed, deze wetten 
slechts gelden indien het gebruiken tot 
handelsdoeleinclen, _in het eerste geval, eit 
het bestemmen tot kleinhandel, in het 
tweede, het voornamelijkste gebruik van 
het gelmurde is; 

Overwegende ongetwijfelcl dat het ver
slag van de commissie van de Kamer van 
volksvertegenwoorcligers over de wet van 
30 April 1951 luidt dat de wet aileen dan 
niet van toepassing zou zijn ingeval de 
rechtstre(jkse verkoop aan het publiek on
beduidenc1 bleek, doch dat deze opmerking 
geen betrekking heeft op het ten deze 
vreemd geval van de ambachtsman cc die 
rechtstreeks met het publiek handelt >>; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat llet litigieuze onroerend goed 
verlmurd wenl om voor nijverheiclsdoel
einclen te clienen, doch tevens tot detail
verkoop van fabrikaten gebruikt werd; 
clat llet aan verweerster het genot van de 
bepalingen van cle wetten van 20 Decem
ber 1950 en 30 April 1951 toekent door 
erop te wijzen, niet clat~het gebruiken tot 
detailverkoop het lloofdgebruik zou wezen 
omdat het belangrijker dan de nijver
lleidsdoeleinden is, doch enkel omdat (( de 
rechtstreekse verkoop aan het publiek 
verre van onbeduidend is>>;· 

Dat het aldus de i:h het micldel aange
duide w~tsbepalingen schendt; 

Om die redenen, en zonder het tweede 
midclel te onderzoeken; verbreekt het' be
streclen vonnis; beveelt dat onclerhavig ar
rest zal worden overgeschreven in de re
gister van de Rechtbank van eerste aa,n
leg te Doornik en dat melding ervan zal 
gemaakt worden op de kant van het ver
nietigd vonnis ; veroorcleelt verweerster 
tot dt~ kosten; verwijst de zaak naar de 
Rechtbank van eerste aanleg te Bergen. 

13IVlaart 1953. - 1" kamer. - Voon:it
ter, 'H. Fettweis, 't:aaclsheei· '·waarnemencl 
voorzitter. - Vm·slaggever, H. Sohier. -
Gel·ijkliu.hleude concl·usie, ·H. R0ger .Jans
sens de Bisthoven,' aclv'ocaatcgeneraal. -
Pleitm·, H. Hermans. · 

1° KAMER. - 13 Maart 1953 

1° BERUSTING. - BUHGERLIJKE ZAKEN. 
- ARREST UI'l'SPHAAK DOENDE OVEH WEDER
ZI.JDSE VOR-DERINGEN TOT ECHTSCHEIDING. -
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BJc'TEKENING MITS VOORBEHOUD DOOR DE WIN
NENDE PARTIJ. - BETEKENING DIE GEEN BE
RUSTING IN DE OVER DE ANDERE VORDERING 
GEWEZEN BESLISSING INSLUIT. 

20 VERZET. - BURGERLIJKE ZAKEN. -. 
ECHTSCHEIDING. ·- VERZET TEGEN EEN VONNIS 
BIJ VERSTEK. ~ NIET GEMOTIVEERD VERZET. 

- VERWEER OVER DE GROND. - GEDEKTE 

NIETIGHEID. 

1o De betelcening tm1twen.s met voorbe
houd gedaan van een an·est over weer
z·ijdse vordeTingen tot echtscheiding ge
wezen, dat aan de betekenende slechts 
wat zijn eigen 1!0?"dedng bet1·ett ge
lijk geeft, kan niet beschou.wd worden 
als bm·usting 1titmakend in de beslissing 
van het a1·rest ove1· de andere vm·de
~·ing (1). 

2o In zaken van echtscheiding wordt de 
nietigheid van een niet gemotiveenl ver
zet tegen een vonnis bij ve1·stelc clam· het 
verwee1· over de gmnd gedelct (2). (Wet
boek van burgerlijke rechtspleging arti
kel16L) 

(WELTER, T. BECKERS.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 Maart 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over de exceptie van niet-ontvankelijk
heid, door verweerster afgeleid uit het feit 
dat aanlegger in het bestreden arrest 
berust heeft : 

Voor zoveel de exceptie de betekening 
van het arrest beschouwt als latende blij
ken van het berusten ; 

Overwegende dat bij het bestreden ar
rest tegelijk over de hoofdvordering, ten 
aanzien van welke het aanlegger in het 
gelijk stelt, en over de tegenvordering 
uitspraak wordt gedaan; dat de beteke
ning, welke trouwens met voorbehoud 
gepaard gaat, voorkomt als kunnende 
enkel aanleggers wil uitdrukken om het 
hem bij de beslissing over de hoofdvorde
ring toegekende voordeel te genieten, zon
der dat hij in de beslissing over de tegen
vordering berust; dat afstanden niet ver
moed worden; 

Voor zoveel de exceptie van niet-ontvan
kelijkheid de door aanlegger aan het ar
rest gegeven tenuitvoerlegging beschouwt 
als latende blijken van het berusten : 

Overwegende dat deze tenuitvoerlegging 
blijkt uit geen enkel stuk waarop het hof 
acht vermag te slaan; 

(1) Verbr., 13 Januari 1949 (A1~·. Ve1'b1·.; 
1949, biz. 25; B1tll. en PAsrc., 1949, I, 28, en 
nota 2). 

Dat de exceptie van niet-ontvankelijk
heid niet Iran worden aangenomen; 

Over het eerste middel, schending van 
artikelen 157, 158, 161, 173 van het Wet
boek van burgerlijke rechtsvordering, 247, 
251 van het Burgerlijk Wetboek, 37 van 
cle wet van 25 Maart 1876 over de bevoegd
heid, 97 van de Grondwet, eerste onder
dee!, doordat het bestreclen arrest ,beslist 
dat de nietigheid van het niet met redenen· 
omklede verzet door het verweer ten gron-. 
de gedekt wordt, en gevolglijk het verzet 
van verweersters tegen het verstekvonnis · 
van 29 November 1947 inwilligt, ofschoon 
generlei middel tot staving van dat verzet 
werd voortgebracht, dan wanneer de nie
tigheid van het niet door middelen ge
staafde verzet geen louter betrekkelijke 
nietigheid van een exploot is, maar elke 
draagwijdte aan het verzet ontneemt, ver
mits artikel161 van het Wetboek van bur
gerlijke rechtsvordering bepaalt dat het 
niet door middelen gestaafde verzet « de 
tenuitvoerleg·ging niet stuit, en dat het op 
een eenvoudige akte wordt verworpen zon
der clat enig verder onderzoek nodig zij )), 
en dan wanneer zulks bijzonder client 
te gelden ter zake van echtscheiding 
waarbij de openbare orde betrokken is; 
tweede onderdeel, doorclat het bestreden 
arrest de geldigheid van het door ver
weerster aangetekend verzet tegen het 
verstekvonnis van 29 November 19i7 aan
neemt, ofschoon het vaststelt dat verweer
ster « niet op het oog had de te haren na
dele toegestane echtscheiUing te betwis
ten )), vermits haar enig doel was een te
geneis tot echtscheiding in te stellen, dan 
wanneer het verzet slechts ontvankelijk 
is mits het tot de herroeping of de wijzi
ging van het verstekvonnis strekt, aan
gezien generhande belang het rechtvaar
digt indien de bij verstek gewezen beslis
sing niet betwi~t wordt : 

Over het eerste onclerdeel : 
Overwegende dat de bepaling van arti

kel 161 van het Wetboek van· burgerlijke 
rechtsvordering tot doel strekt degene 
die in recht optreedt te beschermen te
gen een vertragend aanwenden van het 
verzet door de verweerder; dat de nie
tigheid welke het bepaalt, in een privaat 
belang ingevoerde Yormnietigheid, door 
het verweer ten gronde gedekt wordt; 

Overwegende dat, ook al zijn de· aan de 
echtscheiding eigen rechtsplegingsregelen 
van openbare orcle, de gewone regelen, 
aan alle materies gemeen, niet van aard 
veranderen doordat zij in een geding tot 
echtscheiding worden toegepast; 

Dat clit onderdeel van het middel naar 
recht faalt; 

(2) DE PAGE, bd. I, n' 849, 5'; Rep. prat. 
d1·. belge, v'. P1·ocedu1'e civile, n' 198. 
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Over het tweede onclerdeel : 
Overwegende dat, volgens het bestreden 

<1 ITest · verweerster, zonder te betwisten 
dat het vonnis a qno te recht ... de echt
scheiding te htn·en nadele toestaat, verzet 
heeft aangetekend om door een eenvou
clige akte een vordering te kunnen in
stellen welke ertoe zou strekken te doen 
zeggen dat de . ontbinding van het huwe
lijk eveneens ten nadele van aanlegger 
<liende te geschieden; dat het arrest in 
dier voege het .Jwlang vaststelde dat ver
weerster had om verzet ann te tekenen; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag· mist ; 

Over het tweede middel, schencling van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1101, 
1134, 1317, 1319 en 1320 van het Bur
gerlijk Wetboek, 61, 77, 78, 141, 142, 
161, 178 van het ''7etboek van burgerlijke 
rechtsvordering, !loordat het bestreden ar
rest verkluart dat aanlegger niet ontvan
kelijk is om de nietigheid van het verzet 
van verweerster op te werpen· omdat << de 
_geintimeerde zich in zijn betekende con
elush~s van 14 Mei 1948 ertoe beperkt tot 
llev<~stiging van het op 19 November 1947 
IJij verstek gewezen vonnis te concllHle
ren, zonder de nietigheid van het verzet, 
wegens het ontbreken van motivering te 
doel gelden ll, en op aanleggers conclusies 
te di!m opzichte geen antwoonl verstrekt, 
dan wanneer aanlegger concludeerde dat 
het verwijt niet gegrond was omdat de 
geintimeerde, verre van het ontbreken van 
motivering van het verzet niet te doen gel
den, « in zijn betekende conclusies van 
15 Mei 1948 door de daarin vervatte be
weegreclenen integendeel, enkel het feit 
·deed gelden nm het niet-lumdelen van 
appellante die alstoen !mar verzetmirlcle
len nog niet luHl kenbaar gemaakt en cTe 
tegeneis. nog niet had ingestelcl welke 
in ue beweegrerlenen van !let exploot van 
'verzet aangekom:ligd werd ll : 

Over het eerste ondercleel, schending 
-van artikel 97 van de Gronclwet : 

Overwegende dat het arrest een gepast 
antwoord verstrekt op aanleggers conclu
cSies welke gegrond zijn op het midclel dat 
« hij, in zijn op 15 Mei 1948 betekende 
·conclusies, door de daarin vervatte be
weegredenen enkel het feit deed gelden 
van het niet-handelen van appellante ll, 
·door erop te wijzen dat, in bedoelde con
dusies, «de geintimeerde zich ertoe heeft 
beperkt tot bevestiging van het op 19 No
vember 1947 bij verstek gewezen vonnis te 
·coticluderen, zonder de nietigheid van het 
ve1;zet, wegens gebrek aan motivering, in 
te roe pen ll; 

(1} Verbr., 6 November 1950 (An·. Vet·br., 
1951, biz. 100; Bull. en PAsrc., 1951, I, 120). 

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

Dat dit onderdeel van het middel feite
li jke grondslag mist ; 

Over het tweecle .onclerdeel, schetiding 
van de andere in het onclercleel aailge-
duicle wetsbepalingen : · 

Overwegencle clat het miclclel niet op
geeft waarin deze bepalingen door het ar
rest zouden gescllonclen geweest zijn; dat 
l!et oncluidelijk is en niet kan worden be
nntwoorcl· 

Om die' reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanleg·ger tot de kosten 
en tot een vergoecling van 150 frank je
gens verweerster. · 

13 Maart 1953. - 1" kamer. - VoorzU
ter, H. Fettweis, raadsheer waarnemencl 
voorzitter. - Ym·slaggever, H. Sohier. -
Gel'ijlcl·u·idende concl-ltsie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal. 
Pleiters, HH. -della Faille d'Huysse en 
Ansi aux. 

2e KAMER. - 16 Maart 1953 
1° VER.JAIUNG (IN STRAE'ZAKEN). 

PUBLIEKE \'ORDERING. - GECONTRAVENl'ION
NALISEERD MISDRIJF. - HOOGSTE l'ERMIJN 
VAN EEN JAAR. 

2° VERJARING (IN STRAFZAKEN).
BURGERLIJKE VORDERING. - VEHJAARDE 
PUBLIEKE VORDERING. - 0MSTANDIGHEID 
ZONDER UITWERKSEL OP DE 'l'E BEKWAMER 
TIJD INGES'l'ELDE BURGERLIJKE \'ORDERING. 

3° VERWIJZING NA VERBREKING. -
S'l'RAFZAKEN. - VERBREKING VAN DE OVER 
DE PUBLIEKE \'ORDERING GEWEZEN BESLIS
SING. - VERBHEKING GEGROND OP DE NOOD
ZAKELIJKE YER,J AlliNG DEll PUBLIEKE \'ORDE
RING. - VEHBREKING ZONDER VERWIJZING. 

1° De p1tbl-ieke vorde1·ing betreffende een 
bij annnem·ing van verzachtende omstan
digheden gecontraventionnaliseet·d . mis
(lrijf · verjaart ten hOOfJSte een ,iaar na. 
de da.t·um van het misdr-ijf, indien geen 
oorzaa.lc van scho1·sing cler verjaring be
stna.t (1). (Wet van 17 April 1878, arti
kel 23 en 26.) 

2° De ve·rfa1·ing va.n (le pttblielce vol·de
·ring b·rengt met zich de verjaT·ing niet 
·va?b de te belcwame1· tijd ingestelde b1W
gerUj ke voTdering (2). (Wet van 
30 Maart 1891, art. 1.) 

3° Wo1·dt zonde1· vm·w·ijzing uitgespmlcen 
de verbrelcing van de over de p1tblielce 
vonler·ina gewezen besl-issing wellce 
h-ierop ·i,s geg1·ond (lat op de dag van de 
ttitsp1·aalc der vet'bt·olcen beslissing dGze 
·vM·dm·ing ve1·jaa.1·d wa.s (3). 

12 November 1951 (A1'1'. Ym·b1·., 1952, biz. 120; 
Bttll. en PASIC., 1952, I, 131). 

(3) Verbr., 3 November 1952 (A1-r. Verb1·., 
1953, biz. 110; B1tll. en PAsrc., 1953, I, 120). 
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(I'ERBIST, 'J'. ORAHAY.) 

ARREST. 

H.ID'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
Yonni.s, op 19 December 1952 in hoger be
:roep gewezen door de Oorrectionele 
HechtiJank te Verviers; 

l. Over de publieke vordering : 
Over het middel, afgeleid ·hieruit dat 

de pulJliel•e vordering verjaard was toen 
!le bestreden beslissing geveld werd : 

Overwegende dat de ten laste van aan-
1egsters voor vaststaand gehouden in
breuken bij beschikking der Raadkamer 
van de Rechtbank te Verviers, op 20 De
{oemller J 951 gecontraventionaliseerd wer
den; 

Overwegende dat de strafbare feiten 
gepleegd zijnde geweest 011 4 November 
1951, de publieke vordering noodzakelijk 
op 19 December 1952 verjaard was; dat 
-tle uitgesproken veroorclelingen dienvol
gens onwettelijk zijn; 

Dat het bestreden vonnis de artike
len 21, 23 en 26 van de wet van 17 April 
1878 geschonden Iweft; 

II. Over de vorclering van de burger
Hjke partij : 

Overwegende dat de op gezegde inbreu
ken gegronde burgerlijke vordering, te 
bekwamer tijd regelmatig ingesteld. ge
weest zijnde, de over deze vordering van 
tle burgerlijke partij gewezen beslissing 
ontsnapt aan de verbreking ~'elke uit het 
middel "olgt; 

Overwegende clat aanlegsters tot sta
,·ing van hun voo1·:r.iening geen enkel mid
del inroepen en dat het hof er van ambts
wege geen opwerpt; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
11eslissing, doch enkel voor zoveel zij uit
spraak doet over de ten laste van aan
legsters ingestelde publieke vordering; be
veelt dat onderhavig arrest zal overge
schreven worden in de registers van de 
Correctioilele Rechtbank te Verviers en 
dat melding er van zal gemaakt worden 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; verwerpt de voorziening voor 
!Jet overige; laat de helft van de kosten 
ten laste van de Staat en veroordeelt 
aanlegsters tot de andere helft; zegt da t 
<~r geen aanleiding tot verwijzing bestaat. 

16 Maart 1953. - 2° .kamer. - TTool·zit
tet, H. Wouters, voorzitter. - TTerslart
gever, H. Giroul. - Gelijkl·u-idende con· 
clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advoca a t-generaal. 

2c KAMER. - 16 Maart 1953 
lUJDENEN VAN DE VONNISSEN EN 

ARRESTEN. - S'l'RA~'ZAKEN. - VER-

KEER. - ARHES'l' BESLISSEND DA'l' DE PLAA'l'S 
WAAR EEN ONGEVAL ZIOH HEE~''l' VOORGEDAAN 
EEN OPENBAAR PLEIN IS. - DUDDELZINNim; 
BEWEEGREDENEN. - GERREK AAN BEWEEG• 
REDENEN. 

Scher!dt nrt-ikel 97 van de Orondwet het 
rw·rest dnt z-ijne besl-issing rlnt de plants 
wnn1· een ve'l'keersongeval zich heeft 
voorrtednnn een openban-r ple·in is, -op 
dubbelz-innige beweegredenen gmncU. . 

(.JADOULLE, 'l'. SWIGGEUS EN N. Y.; AMRE'l'.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 November 1952 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Overwegencle dat de voorziening van 
aanleggers, burgerlijke partijen, slechts 
ontvankelijk is wat de over hun vorde
ring tegen de beklaagde en de lmrgerlijk 
verantwoordelijke partij gewezen beslis
sing betreft; 

Over het eerste micldel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 3, 1° en 
G6 van de vVegcode, doordat het bestre
d<~n arrest, dat beslissen moest of de 
plaats van het ongeval een openbaar 
plein was, ten eincle de weggebruiker aan 
te wijzen die bij toepassing, hetzij van 
artikel 54, hetzij van artikel 56 van de 
Wegcode de voorrang genoot, de volgende 
bepaling van het openbaar plein heeft 
gegeven : << een plaats waarop verschil
lende rijwegen uitlopen en waarvan het 
platte vlak aan de voertuigen toelaat 

· overal en in alle richtingen te rijden », 
doordat het arrest aanieggers conclusies 
niet beantwoord heeft, dan wanneer de 
door het arrest gegeven begripsbepaling 
van het openbaar plein verkeerd is; dat 
het volstaat dat een enkele rijweg Op het 
openbaar plein uitloopt, dat de wandel
wegen waarop het verkeer toegelaten is 
een verhoging onderstellen van het terrein, 
hetwelk niet vlak is, en dat men zich in 
aanwezigheid van een openbaar plein be
vindt wanneer de rijwegen, door wandel
wegen gescheiden waarop het verkeer 
niet toegelaten is, veel breder zijn dan 
de rijwegen welke op dit plein uitlopen; 
dan wanneer aanleggers bij conclusies 
v66r het hoi van beroep hadden staande 
geimuden dat << de plaats waar het onge· 
val zich heeft voorgedaan niet, zelfs 
ongeveer, door de verlenging van de rij
wegen die er op uitlopen uitgemaakt is; 
dan wanneer deze rijwegen slechts 5m40 
breeclte hebben, en het plein bovendien, 
zonder rekening te houden met het ver
breden van de voetpaden, een driehoek 
vormt met een zijde van meer dan 30 me
ter>>' 
Ov~rwegende clat aanleggers bij conclu

sies v66r het hof van beroep staande had
den gehouden dat de eerste rechter ten 
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onrechte de plaats van het ongeval· als 
een kruispunt en niet een openbaar plein 
uitmakend had beschouwd, en dat arti
kel 3, ·1°, alinea· 2; ·van de ·'Wegcode te 
vergeefs ingeroepen werd, . w_ijl de· plaats 
van het ongeval de door deZ'e wetsbepa
ling bedoelde bijzonderheden niet ver
toonde;. 

Overwegende dat, om zijn beslissing te 
rechtvaardigen dat de plaats van het on
geval geen openbaar plein is, het bestre
den arrest beschouwt : dat, « de plaats 
waarop verschillende rijwegen ·uitlopen 
en waarvan het platte vlak aan de voer
tuigen toelaat overal en in alle rich
tingen te rijden, een openbaar plein is; 
dat de kwestieuze plaats geen openbaar 
plein kan uitmaken, daar de wegen die 
daar bijeenkomen de ene van de andere 
gescheiden zijn door een wandelweg, be
plant met bomen, van ongeveer 6 meter 
diameter )) ; 

Overwegende dat deze beschouwingen 
van het arrest onzeker Iaten of de 
rechter over de grand feitelijk ge
oordeeld heeft dat de toepassingsvoor
waarden van alinea 2 van artikel 3, 
1°, van de Wegcode in zake verenigd wa
ren, dan wel of hij naar recht heeft ge
acht dat, zelfs indien deze voorwaarden 
niet verenigd zijn, het volstaat dat het 
verkeer van de voertuigen overal en 
in alle richtingen namelijk door de aan
wezigheid van een wandelweg belemmerd 
weze, opdat het karakter van openbaar 
plein niet zou erkend zijn aan een plaats 
waarop verschillende openbare rijwegen 
uitlopen; 

Overwegende dat het arrest, welker be
weegredenep. door dubbelzinnigheid zijn 
aangetast, artikel 97 van de Grondwet 
geschonden heeft; 

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

den arrest voor zoveel het de vorderingen 
van de burgerlijke partijen tegen beklaag
de en de burgerlijk verantwoordelijke 
partij afwijst welke op de betichtingen 1, 
2 en 3 gegrond zijn; verwerpt de voorzie
ning · voor het overige; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
in de registers van het Hof van beroep te 
Brussel en dat melding er van zal ge-· 
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerders tot de kosten; verwijst de 
zaak alzo beperkt naar het Hof van be
roep te Luik. 

16 Maart 1953. - 2• kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. Anciaux Henry de Faveaux. -
Gelijktuidende oonolnsie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 16 Maart 1953 

VERKEJEJR. - KONINKLIJK BESLUIT . VAN . 

1 Jl'EBRUARI 1934, ARTIKEL 42. - VEH
PLICHTEND ZELFS VOOR DE WEGGEBIIUIKERS· 
DIE VERKEERSVOORRANG GENIE'l'EN. . , :.;-

De bepalingen van het a1·tUcel 42 van het 
lc?_ninklijlc_ besl·uit van 1 F'ebntari 1934 
ZtJn. verplto~tena- zelfs voo1· de wegge
brutkers dw verkeersvom·rang genie
ten (1). 

(PETERS, T. DERCLAYE.) 

ARRES'r. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11 Juli 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Namen; 

Overwegende dat de voorziening van 
aanlegger in hoedanigheid van Jmrgerlijke 
partij enkel tegen verweerder Derclaye 
gericht is; 

Over: het enig micldel : schending van 
de artlkelen 42 van het koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934, houdende Algemeen 
Reglement op de verkeerspolitie gewij
zigd door artikel 2 van het ko~inklijk 
besluit van 25 Mei 1936, betreffende het
zelfde voorwerp, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, door·dat, om Derclaye vrij te spre-

. ken: van de te zijnen laste gelegde.betich
ting artikel 42 van de Wegcode overtre
den te hebben, de rechter over de grond 
e~ zich toe beperkt heeft te wijzen 
hrerop dat beklaagde de verkeersvoorrang 
genoot, daardoor dienvolgens verstaande 
dat Derclaye op de eventuele aankomst 
van een uit een secundaire weg rijdende 
weggebruiker geen acht behoefde te slaan, 
dan wanneer de voorschriften van voor
meld artikel 42, bindend zijn voor al de 
weggebruikers, zelfs voor degenen die de 
voorrang genieten, dan wanneer, hoewel 
de niet-naleving dezer voorschriftenslechts 
aan de bestraffing ontsnapt indien de fei
telijke in zake door de rechter over de 
grond niet gereleveerde omstandigheid, 
aan de weggebruiker, die de voorrang ge
noot, onmogelijk was de hindernis te 
voorzien welke plots in zijn weg is koc 
men te ~taan : 
Overw~gende dat, om verweerder vrij 

te spreken van de betichting artikel 42 . 
van de Wegcode te hebben overtreden, 
het bestreden vonnis zijn hoedanigheid 

(1) Verbr., 1 October 1951, redenen (Ar-r. 
· Ver·br., 1952, blz. 33; B1tll. en PASIC., 1952, I, 
36); 4 December 1950 (Ar·r._ Ver·br., 1951, 
blz. 152; Bull. en PAsrc., 1951, I, 195, en 
nota 1). 
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:alleen inroept van « weggebruiker aan 
wie · de verkeersvoorrang verschuldigd 
js )>; 

Overwegende dat de weggebruiker van 
·de openbare weg, die de verkeersvoorrang 
geniet eehter niet is ontslagen van de ver
pliehting de door de omstandigheden op
_gelegde voorzorgen te nemen, om een drei
_gende aanrijding te vermijden; 

··· Dat de bestuurder, aan wie de voorrang 
Terschuldigd is, dus verplicht is de voor
.schriften van artikel 42 van de Wegcode 
.na te leven en zijn snelheid derwijze 
te regelen dat hij voor zich een voldoende 
Yrije ruimte belwudt om v66r een hinder
:uis zijn voertuig tot stilstand te kunnen 
brengeb, llehalve indien deze hindernis 
onvoorzienbaar is; 

Overwegende dnt de rechter over de 
grond hierop niet wijst dnt de door aan
leggers voertuig uitgemaakte hindernis 
1·oor .. verweerder onvoorzienbaar zou ge
weest zij n ; 

Dat hij dus ten onrechte heeft ver
klaard dat gezegcl artikel op verweerder 
uiet van toepassing was; clat het middel 
dus gegroncl is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
tlen vonnis, doch enkel voor zoveel de 
rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard 
Dill kennis te nemen van de door aanleg
ger tegen verweercler ingestelde burger
lijke vordering; beveelt dat onderhavig 
.arrest in de registers van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Namen zal overge
.schreven worden en dat melding er van 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
wijilt. de alzo beperkte zaak naar de Cor~ 
rectionele Rechtbank te Dinant, uitspraak 
Lloencle in hoger beroep; veroordeelt ver
weerder tot de kosten. 

16 'l\1aart 1953. - 2° kamer. - Voo1"Zit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slag-
11ever, H. De Bersaques.- Gelijlclltidende 
<~onclusie, ·H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Si
mont. 

2• KAMER. - 16 Maart 1953 

1" VERKEER. - DooRGANosvooRRANG. 
0PENBARE PLElNEN. - BIJZONDERE REGLE
MENTERING. 

2° VERKEER. - RANGORDE DEH WEGEN. -
WEGEN DIE ZICH OVER DE AANSLUI'fiNG NIE'l' 
VERLENGEN. - BEGRIP. 

Jo De openbat·e pleinen zijn, wat betr·eft 
··de doorgangsvoorTang bij het kntisen, 

aan een h1m eigen reglementering on
rZerworpen. (Koninklijk besluit van 
1 Februari 1934, art; 56.) 

2° ·De rechtet· ove1· de g1·ond d·ie vaststeU 

dat de weggebnt-ilcers d·ie een weg uit
·rijden een openbaa1· plein moeten door
lopen om een ande·re weg te bereilcen, 
mag daantit wettelijlc ajleiden dat de 
eerste weg niet ve1·de·r dan zijn aanslui
t·inu met een openbaaT plein door·loopt. 
(Koninklijk besluit van 1 Februari 1934, 
art. 51, 2°. [Besluit van de Regent van 
16 October 1947].) 

(CHARLIER, T. BILANDE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 November 1952 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel; 

I. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing gewezen over de pu
blieke vordering : 

Over het enig micldel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet en 50, 
51, 53bis en 55 van de Wegcode : eerste 
ondercleel : doordat het vonnis zich te
genspreekt door vast te stellen, ener
zijds, dat de door aanlegger en verweer
cler gevolgde wegen krachtens artikel 51, 
2°, van de Wegcode secundair zijn, ver
mits zij niet verder dan hun aansluiting 
lopen, en door te beslissen, anderzijds, 
dat artikel 55 van die Code client toege
past omdat het hier gaat over eensamen
treffing van hoofdwegen of over een geval 
voorzien bij de artikelen 50 tot 54 van de 
Wegcocle, clan wanneer het ongetwijfeld 
gaat over een geval voorzien bij arti
kel 51, 2°, van die Code, en tweede onder
dee!, doordat het vonnis beslist dat de 
M6lestraat niet verder langs de H6pital
straat loopt, omclat een andere weg, het 
openbaar plein, ze scheidt, wat een rechts
regel uitmaakt die door de wet niet is 
voorzien en strijdig is met de gebruike
lijke zin van de uitdrukking <<· verlenging 
van de openbare weg » : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat artikel 51 van de 

Wegcocle er zich toe beperkt de openbare 
wegen vast te stellen welke altijd als 
secundair beschouwd worden, maar dat 
dit artikelnoch enige andere. bepaling van 
de artikelen 50 tot 5± van die Code, een 
cloorgangsvoorrang vaststellen. tussen de 
weggebruikers op de aansluiting· van 
twee rijwegen die altijd als secunclair be
schouwd worden; clat de door aanlegger 
aangevoerde strijdigheid, dienvolgens, 
niet bestaat; 

Dat clit onclerdeel van het midclel in 
feite niet opgaat; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden vonnis, 

zowel door eigen redenen als door verwij-
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zing naar die van de eerste rechter, vast
stelt clat de :Molestraat en de Hopital
straat . gescheiden zijn door een uitge
strekt openbaar plein, waarop, vanaf 
l!ijn aansluitingspunt met de wegen die 
er inlopen, het verkeer door de bijzon
dere bepalingen vermeld bij artikel 56 
van de Wegcode geregeld worclt; 

Overwegende dat nit artikel 3, 1 o, van 
die Colle !Jlljkt, enerzijds, !lat om het ka
rakter van openbare pleinen te hebben, 
deze niet alleen moeten « bestaan uit ver
schillende rijwegen van ongeveer clezelfcle 
breedte als de daarop uitlopencle rijwe
gen, underling gescheiden door een of 
meer ·verhoogde wanclelwegen waarop het 
voertuigenverkeer niet toegelaten is 11 en 
anderzijds, clat de openbare pleinen, naar 
de zin van cleze bepaling, openbare we
gen zijn; 

Dat zij, naar luid van artikel 56 van 
dezelfde Code, wat de doorgangsvoorrang 
!Jij het kruisen aangaat, zelf aan een 
eigen reglementatie onclerworpen zijn; 

Dat daaruit volgt dat het bestreden 
vonnis, door vast te stellen dat de MOle
straat door een open!Jaar plein van de 
Hovitalstraat gescheiden is; hierov heeft 
gewezen dat verder clan de aansluiting 
van de Molestraat en het openbaar plein, 
er een openbare weg bestaat waar het 
verkeer door bijzonclere bepalingen gere
geld is, openbare weg welke aanlegger 
moest nemen vooraleer de Hopitalstraat 
te bereiken; dat het alzo vastgestelcl 
heeft dat cleze laatste straat niet de ver
lenging is van de M6lestraat verder clan 
haar aansluiting met het openbaar plein; 

Overwegencle clat, cloor uit cleze feite
lijke vaststellingen af te leiden clat de 
Mi'ilestraat, vercler clan haar aansluiting 
met het openbaar plein, niet de Hopital
straat. als verlenging heeft, het bestreclen 
vonnis over de plaatsligging feitelijk 
heeft geoordeeld, zonder een rechtsregel 
of een principe aan te halen, hetwelk niet 
overeenkomstig zou zijn met het begrip 
van de openbare weg die niet vercler dan 
zijn aansluiting loopt; 

Dat clit onclerdeel van het micldel niet 
kan aangenomen worden; 

En overwegencle, voor het overige, dat 
de substantiele of op straf van nietigheicl 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefcl en clat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

II. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing gewezen over de 
door de burgerlijke partij ingestelcle vor
dering : 

Overwegende dat aanlegger tot staving 
van zijn voorziening geen enkelmiddel in
roept en clat het hof er van ambtswege 
geen opwerpt; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie-

ning; veroonleelt aanlegger tot lle ·kos
ten. 

16 Maart 1953. - 26 kamer. - Voorzit
te;·, H. Wouters, voorzitter. - Versla.Q
_qeve·r, H. Giroul. - Gelijlcluidende con
clus·ie, H. Roger Janssens de Bisthoven,. 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 16 Maart 1953 

ONTUCHT ]JN PROSTITl:TIE. - Hou
DEN VAN EEN HUIS VAN ON'l'UCHT EN PROS'J'l
'l'U'l'IE. - ZEDELIJK BES'l'ANDDEEL VAN HET 
:I<IISDRIJF. - ALGEMEEN OPZE'f. 

Het misrlrijf bestaanrle in het hmtden va-n 
een h·nis van ontu.cht en prostitu.tie 
ve·reist geen b'ijzonrler opzet; het vol
staat flat rle rlacler voornemens zij ge
weest het feit te plegen en rle gevolgen 
ervan te verwezenlijlcen, wellc om het 
even rle berloelin_q is _qeweest dat hem 
(laartoe heett aangezet. (Strafwetboek, 
art. 380bis; wet van 21 Augustus 1948, 
art. 2, I, 2".) 

(LOIDiAER'l'.) 

ARREST. 

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

Over het eerste midclel : schending van 
artikel 380bis, 2°, van het Strafwetboek, 
zijnde artikel 2, 2°, van de wet van 21 Au
gustus 1948 tot afschatling van de otli
ciele reglementering ·van de prostitutie, 
doordat het bestniden arrest de termen 
van cleze wetsbepaling miskend heeft dool' 
cle veroorcleling van aanlegster nit te 
spreken zonder vast te stellen dat deze 
wanneer zij kamers verhuurde aan alge
meen bekencle prostituees vergezelcl van 
hun klanten de ontucht of de vrostitutie 
had gewild, clan wanneer de wetgever, 
als essentiele voorwaarcle 1mn het wan
beclrijf, het feit heeft vereist clat de loge
menthouder de ontucht of de prostitutie 
van de toevallige huurders zou gewild 
hebben, en clan wanneer, in werkelijk
heicl, aanlegster geen ancler oogmerk had 
dan kamers aan de eerste de beste t~; 
verhuren: 

Overwegenlle dat cle in he.t. miclclel be
cloelde wetsbepaling geen bijzoncler opzet 
vereist in hoofcle van hem die een huis 
van ontucht of van· prostitutie houdt; 
dat het volstaat clat hij de wil heeft ge
hacl het feit te plegen en er van de gevol
gen te verwezenlijken, zonder dat reke
ning client gehouclen met de beweegreden 
die hem er toe gebracht heeft; 

Overwegencle clat, om feitelijke motie-
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ven welke tot de souvereine beoordeling 
van de rechter over de grond behoren, 
het bestreden arrest vastgesteld heeft dat 
de door aanlegster beheerde instelling 
een huis van ontucht was; dat aanlegster 
met kennis van zaken handelde, en dat 
haar gedragingen gewoonlijk en vrijwil . 
Jig waren; 

Dat het arrest alzo de wet juist heeft 
toegepast; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede midclel : schencling van 
artikel 97 van de Grondwet, doorclat 
door namelijk vast te stellen dat, aanleg~ 
ster niet onwetencl was van de aarcl van 
de inrichting in het beheer derwelke zij 
heeft toegestemd, en clat zij kamers aan 
enige algemeen bekende publieke vrouwen 
is blijven verhuren, het bestreden arrest 
niet op passende wijze aanlegsters con
clusies heeft beantwoord, dan wanneer 
deze had doen gelclen dat zij, in feite, ge
woonlijk, geen kamers in huur gaf aan 
publieke vrouwen, doch clat deze verhu
ring geschiedde even zoals aan de eerste 
de beste : 

Overwegende dat het arrest er op 
wijst dat aanlegster erin toegestemd heeft 
eerst gecleeltelijk, onder de leiding van 
de genaamde Verheye, de inrichting te 
beheren en claarna aileen, tijdens de op
sluiting van deze laatste, ter uitvoering 
van de hem opgelegde straf om hetzelfde 
huis van prostitutie en van ontucht ge
exploiteerd te hellben; dat zij is voort
gegaan kamers te verhuren aan enige al
gemeen bekende publieke vrouwen, die de 
inrichting geregeld bezochten, er hun be
drijf uitoefenden en somtijds zelfs er hun 
klanten ronselclen; clat zij aan deze klan
ten verschillende voorwerpen is blijven 
leveren welke ten overvloede het bewijs 
van de aard van de alzo geexploiteerde 
inrichting leveren; dat nit de verkla
ringen van aanlegster zelve tijdens het 
voorbereidend onderzoek, en nog meer 
nit clie van zekere getnigen blijkt, clat 
deze gedragingen een vrijwillig en ge
woon karakter vertoonden; 

Overwegende dat cleze souvereine vast
stellingen van het arrest een gepast ant
woord op aanlegster conclusies uitmaken; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegster tot de kos-
ten. 

16 Maart 1953. - 26 kamer. - Voot·zU
ter, H. Wouters, voorzitter. - Versla_q
gever, H. Anciaux Henry de Faveaux. -
Gelijlclnidencle conclnsie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal. 

VERBR., 1953. - 31 

2e KAMER. - 16 Maart 1953 

1° NA'l'IONALI'.rEIT. - VERVALLENVER
KLARING VAN DE STAA'l' VAN BELGISCH BUR
GERSCHAP. - ARTIKEL 18bis VAN DE SAMEN
GEORDENDE WE'lTEN BE'l'REFFENDE DE NA'l'IO
NALI'l'EI'l'. - NATUURLIJK KIND DA'!' DOOR 
WE'l''l'IGING BELG GEWORDEN IS. - VADER 
BELG ZI;JNDE OP DE DAG VAN DE GEBOOR'l'E 
VAN RET KIND. - WE'l'SBEPALING NIET VAN 
'l'OEPASSING. 

2° VERBREKING. - OP VERZOEK VAN DE 
MINISTER VAN ,JUSTI'l'IE. - VERVALLENVER
KLAHING VAN HE'!' BELGISCH BURGERSCHAP. 
- AR'J'IKEL 18/JiS VAN DE SAliiENGEORDENDE 
WE'l"fEN BE'l'REFFENDE DE NA'l'IONALITEI'l'. -
ARREST DE VERVALLENVEHKLARING Ul'!'SPRE
KEND '!'EN LAS'!'E VAN EEN BELG DIE ZIJN NA
'riONALI'l'EI'l' HEEF'l' VERKREGEN VAN EEN 
OUDER DIE OP DE DAG VAN ZIJN GEBOOR'l'E 
BELG WAS. - J\oiACH'!'SOVERSCHRIJDING. -
VERNIE'fiGING. 

1 o JJ1n_q vnn z·ijn stant vnn Belgisch bwr
fJCr niet worden ·vM.vnllen verlcla.ard bij 
toepassing van de samengeorrlencle wet
ten betreffende de nnt-ionnliteit (wet vctn 
30 Jnl-i 1934) het bij wettiging Belg _qe
worden nntmwUjlc lcincl ~vact'l'vnn op ae 
clng zijns _qebom·te de vncler Belg was. 

2° Op vm·zoelc van cle proc·ure·tw-genet·aal 
clnnt·toe _qelnst cloo·r de JJ1in·iste1· vnn 
j~tstitie, vernieti_qt het Hot we_qens 
rnachtsovm·sclwijcUng het nrrest clat, bij 
toepnssin,q vnn nrtilcel 18bis vnn de sa
men_qeot·dencle ~vetten bett'effende de na
tionalite·it, de vervallen•vf31'lclat .. ing van 
de stnnt vwn Bel_q·isch b·ur,qet·sclwp heett 
·uit_qesprolcen ten laste van een Belg die 
Z'ijn nnt-ionnUteU heett ver·lcregen van 
een oude·r die OtJ fle dng zijns geboot·te 
Belg wns. (Wet van 27 venWse 
jaar VIII, art. 80; wet van 25 Februari 
1925, art. 14.) 

(PROCUREUR-GENEHAAL BIJ HET HOF Y AN VER
BHEKING IN ZAKE VAN HUBER'r EN '!'R.IOJIIPHE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de vordering 
van de heer procureur-generaal bij het 
Hof van verbreking luidend als volgt : 

« Aan de tweecle kamer van het Hof 
van verbreking, 

11 De procureur-generaal heeft de eer 
uiteen te zetten clat, bij brief del. 20 Oc
tober 1952, Bestuur van de Wetgeving, 
2" sectie, Inboorlingschap, littera S. P. 
nr 2.512.200/2.250.789, de Minister van jus
titie hem uitclrukkelijk heeft gelast aan 
het Hof aan te geven ten einde vernieti
ging, overeenkomstig artikel 80 van cle 
wet van 27 vent()se jaar VIII, twee ar
resten gewezen door het Hof van beroep 
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te Luik, dd. 29 Januari 1952 welke, bij 
toepassing van artikel18bis van de wetten 
op de verwerving, het verlies en de her
krijging van de nationaliteit, samenge
ordend bij koninklijk besluit van 14 De
cember 1932, de vervallenverklaring van 
de staat van Belgische burger hebben uit
gesproken, van genaamden Umberto-Gus
tave Hubert, op 17 November 1921 te Mi
laan geboren en van Leon Triomphe op 
23 Januari 1917 te Dortmund geboren; 

>> Dat luidens voormeld artikel 18bis 
(wet van 30 Juli 1934, par. 1) «de Bel
» gen die hun nationaliteit niet kregen 
» van een onder die op de dag van hun ge
» boorte Belg was, kunnen, indien zij 
>> ernstig aan hun verplichtingen als Bel
>> gisch burger te kort komen, van die 
» staat vervallen worden verklaard, op 
» vervolging van het openbaar ministe
» rie ». 

» Uit de bestreden arresten en uit de er
bij gevoegde rechtsplegingen blijkt dat 
de genaamden Umberto Hubert en Leon 
Triomphe, buiten het land van vreemde 
moeders geboren natuurlijke kinderen, 
door het volgend in het huwelijk treden 
van hun respectieve va<lers en moeders 
gewettigd werden : Umberto Hubert, op 
22 Februari 1930 door het lmwelijk geslo
ten tussen de echtgenoten Ferdinand Hu
bert en Edwige Zeni; Leon Triomphe, 
op 14 Maart 1917 door het huwelijk van 
de echtgenoten Leon-Joseph Triomphe en 
Marianna Rogowski; dat deze wettiging 
hun de Belgische nationaliteit heeft doen 
verwerven, dat Ferdinand Hubert Belg 
was op de dag van de geboorte van Um
berto Hubert, en dat Leon-Joseph 
Triomphe Belg was op de dag van de ge
boorte van Leon Triomphe. 

» De genaamden Umberto Hubert en 
Leon Triomphe, vermits zij op de dag van 
hun geboorte hun nationaliteit kregen 
van een onder die Belg was, krachtens 
artikel 18bis der samengeordende wetten 
niet mochten vervallen verklaard worden 
van de staat van Belgische burger. 

» Dat het hof van beroep te Luik, waar 
het door de bestreden an·esten hun ver
vallenverklaring heeft uitgesproken, een 
machtsoverschrijding gepleegd heeft; 

» Om die redenen, vordert de ondergete
kende procureur-generaal clat het aan het 
Hof zou behagen de aangeklaagde arres
ten te vernietigen, te bevelen dat zijn 
arrest zal worden overgeschreven in de 
registers van het hof van beroep te Luik 
en dat melding er van zal gemaakt wor
den op de kant van de vernietigde arres
ten. 

» Brussel, de 5• November 1952. 
Namens de procureur-generaal, 

de advocaat-generaal, 
(get.) R. JANSSENS DE BISTHOVEN »; 

Gelet op de betekening van deze vorde
ring aan genaamde Umberto Hubert ge
daan, op 26 November 1952 en aan ge
naamde Leon Triomphe, op 12 December 
1952; gelet op de brief van de Minister 
van justitie dd. 20 October 1952, Bestuur 
van de Wetgeving, 2• sectie, Inboorling
schap, littera S. P. nr 2.512.200/2.250.789; 
gelet op de uitgiften van de aangeklaagde 
arresten; gelet op artikel SO van de wet 
van 27 ventose jaar VIII en artikel 14 
van de wet van 25 Februari 1925; de be
weegredenen aangehaald in voormelde 
vordering aannemende, vernietigt de twee 
aangeklaagde arresten door het hof van 
beroep te Luik op 29 Januari 1952 gewe
zen; beveelt dat onderhavig arrest in de 
registers van het hof van beroep te Luik 
zal overgeschreven worden en dat mel
ding er van zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde arresten. 

16 Maart 1953. - 2• kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, H. Giroul. - Gelijlclttidende con
clttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

1• KAMER. - 19 Maart 1953 

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
PERSONEN TEGEN WIE VOORZIENING KAN WOR
DEN INGESTELD. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
PARTIJ DOOR DE RECHTER OVER DE GROND 
BUITEN ZAAK GESTELD ZONDER DAT DEZE BE
SCHIKKING DOOR EEN 1\IIDDEL WORDT BESTRE
DEN. - VOORZIENING TEGEN DEZE PARTI,T GE
RICHT. - VOORZIENING NIE'l' ONTVANKELIJK. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. -
PERSONEN TEGEN WIE VOORZIENING KAN WOR
DEN INGESTELD. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
DERDE DOOR DE VERWEERDER IN HET HOOFD
GEDING TOT EENVOUDIGE VRIJWARING V66R 
DE RECHTER OVER DE GROND OPGEROEPEN. -
ARREST DEZE DERDE VEROORDELEND TOT VRIJ
WARING VAN DE VERWEERDER IN HET HOOFD
GEDING TEGEN DE TEGEN HEM UITGESPROKEN 
VEROORDELING. - VOORZIENING VAN DE TOT 
VRIJW ARING OPGEROEPEN DERDE TEGEN DE 
OORSPRONKELIJKE AANLEGGER INGES'l'ELD. -
GEDING TUSSEN HEN GEKNOOPT VOOR DE 
RECHTER OVER DE GROND. - VOORZIENING 
ON'l'VANKELIJK. 

3° MIDDELEN VAN VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL GERICHT 
TEGEN EEN OVERTOLLIGE BEWEEGREDEN. 
JVJIDDEL NIET ONTVANKELIJK. 

3° MIDDELEN VAN VERBREKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL GEGROND OP 
DE DUBBELZINNIGHEID, DE DUISTERHEID EN DE 
TEGENSTRIJDIGHEID DER BEWEEGREDENEN. -
MIDDEL FEITELIJKE GRONDSLAG MISSEND. 

1° In btwgerlijlce zaken is de voo1·ziening 



-483 

ingesteld tegen ene pa·rtij d-ie dom· de 
'l'echter over de gt·ond buiten zaale werd 
gesteld niet ontvankelijle, wanneer deze 
beschileking door geen middel best~·eden 
wordt. 

2o De tot eenvoudige vr-ijwar·ing opgeme-
. pen parUj d·ie veroordeeld wenl om de 

verwem·det· in het hoofdged-ing tegen de 
tegen hem u.itgesprolcen vm·oot·delingen 
te vrijwaren mag tegen de oorspt·on
kelij lGe aanlegger voorziening instellen, 
wanneer het geding tussen beide voor 
de rechter over de gt·ond geknoopt 
werd (1). 

3° Is onontvanlcelijlc wegens gebrelc ftan 
belan{l het middel {let·icht tegen een 
overtolli{le bewee{lt·eden van de bestt·e
den beslissin{l (2). 

4° Mist feitelijke {lrondslag het middel 
dat aan het bestt·eden arrest verwijt 
op dubbelzinnige, d~tistere en tegenstrij
dige beweegredenen te zijn gegrond, 
wanneer deze beweegredenen van dub
belzinnigheid, d~tisterheid en tegenstt·if
digheid vr·ij zijn (3). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «AURORA ll, T. NAAM
LOZE MAATSCHAPPIJ VAN BELGISCHE BUURT
SPOORWEGEN, MATHYSSENS EN VERHULST.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 Maart 1951 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat nit de aan het hof oil
derworpen stukken blijkt dat de vorde
ringen gericht door tweede verweerder te
gen eerste en derde verweerster aan de 
ene zijde, door derde verweerster tegen 
aanlegster aan de andere zijde, en ten 
slotte door eerste verweerster tegen dercle 
verweerster en aanlegster, strekten tot 
schadeloosstelling voor de gevolgen van 
een aanrijding welke zich op 24 Juli 1944 
heeft voorgedaan tussen een aan wijlen 
Joris, echtgenoot van derde verweerster, 
qttalitate qtw, toebehorende en door hem 
bestuurde vrachtwagen en een aan eerste 
verweerster toebehorende en door haar 
aangestelde bestuurde buurttram; 

Dat volgens de in het bestreclen ar
rest vervatte vaststellingen, Mathyssens, 
tweede verweerder, tengevolge van de 
aanrijding ernstig gekwetst werd; 

Dat aanlegster in haar hoedanigheid 
van verzekeraarster van de burgerlijke 
aansprakelijkheid van Joris in de zaak 
betrokken werd; 

(1) Verbr., 4 Februari 1870 (B1tll. en PAsrc., 
1870, I, 199) ; 26 December 1873 (ibid., 1874, 
I, 39); 22 October 1942 (A•·r. Ve•·b•·., 1942, 
biz. 124; Bull. en PAsrc., 1942, I, 249, en 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de tegen eerste verweerster gerichte 
eisen ongegrond heeft verklaard en dien
tengevolge de vorderingen tot vrijwaring 
heeft afgewezen welke door haar tegen 
dercle verweerster q~talitate qtta en aan
legster ingesteld werden; 

Over de door eerste verweerster tegen 
de voorziening opgeworpen exceptie van 
niet-ontvankelijkheid : 

Overwegende dat de voorziening niet op
komt tegen het deel van het bestreden ar
rest waarbij de rechter over de grond 
de buitengedingstelling van verweerster 
rechtvaardigt; 

Dat zowel het eerste als het tweede mid
del enkel grieven laten gelden ten aanzien 
van dat deel van het arrest hetwelk be
trekking heeft op de geschillen tussen 
tweecle verweercler, dercle verweerster en 
aanlegster ; 

Dat, al waren bedoelde middelen ge
grond, zulks dan nog geen weerslag zou 
hebben op de bestreclen beslissing in zo
ver zij ten opzichte van eerste verweer
ster uitspraak cloet; 

Weshalv:e'-de voorziening niet ontvan
kelijk is; 

Over de door tweecle verweerder tegen 
de voorziening opgeworpen exceptie van 
niet-ontvankelijkheid : 

Overwegende dat tweede verweerder 
Mathyssens staancle houdt dat de tegen 
hem gerichte voorziening niet ontvanke
lijk is, omdat v66r de rechter over de 
grond tussen aanlegster in verbreking, die 
verweerster tot vrijwaring was, en hem 
zelf, eiser in de hoofdzaak, geen debat 
heeft plaats gehad, i:m omdat hij geen 
veroorcleling ten laste van aanlegster, de 
maatschappij Aurora gevorderd had; 

Dat hij aanvoert dat de voorziening al
thans niet tot verbreking van de over de 
hoofdvordering gewezen beslissing aan
leiding geven kan, vermits het arrest niet 
wordt bestreden door derde verweerster 
in verbreking, verweerster tegen de hoofd
vordering; 

Overwegende dat de tot vrijwaring op
geroepen partij, die veroorcleeld is ge
weest om de verweerder tegen de hoofd
vordering voor de te zijnen laste uitge
sproken veroordelingen te vrijwaren, zich 
in verbreking vermag te voorzien indien 
tussen hem en haar het geding v66r de 
rechter over de groncl is gevoerd geweest; 

Overwegencle dat blijkens de aan het 
hof onclerworpen rechtsplegingsstukken 
verweerder Mathyssens v66r het hof van 

nota 1); 24 November 1949 (Ar1·. Ve•·b•·., 
1950, biz. 169; Bull. en PAsrc., 1950, I, 186), 

(2) Zie volgend arrest. 
(3) Verbr., 18 December 1952 en 26 Februari 

1953 (Bull. en PASIC., 1953, I, 266 en 493). 
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beroep tegenberoep had ingesteld ten 
einde te lwren beslissen over de recht
streekse vordering welke hij tegen aan
legster, de vennootschap .Aurora won uit
oefenen, en ten einde deze, hoofdelijk 
met de eerste en de derde verweerster tot 
herstelling van de door hem geleden sella
de te horen veroordelen; 

Dat aanlegster harerzijds tegen ver
weerder Mathyssens tot bevestiging van 
het beroepen vonnis geconcludeerd had; 

Dat het bestreden arrest aanlegster er 
toe veroordeelt derde verweerster te vrij
waren voor de te haren laste in het voor
deel van tweede verweerder uitgesproken 
veroordelingen en bij voorrecht aan twee
de verweerder het bedrag der ten laste 
van derde verweerster uitgesproken ver
oordelingen te be tal en; 

Overwegende dat de voorziening der
halve ontvankelijk is; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek welke de bewijskracht 
van de akten regelen (in omlerhavig geval, 
van de conclusies van eiseres), in zoverre 
het bestreden arrest voorhoudt dat 
eiseres zou beweerd hebben dat het ver
voercontract tussen Joris en de firma 
cc National)) als tegenstrijdig met de open
bare orde nietig zou zijn, en deze bewe
ring weerlegt om reden dat eiseres het 
bewijs er van noch geeft, noch aanbiedt 
te geven, dan wanneer eiseres nooit deze 
bewering geuit heeft, waaruit volgt dat 
het bestreclen arrest zijn beslissing ge
grond heeft op een verkeerde interpretatie 
van de conclusies van eiseres, welke on
verenigbaar met de bewoordingen ervan 
is, en, bijgevolg de aan deze proceduur
akte verschuldigde bewijskracht geschon
den heeft: 

Overwegende dat het middel het be
streden arrest enkel verwijt een opwer
ping te hebben beantwoord en afgewezen 
welke, volgens de rechter over de grond, 
aanlegster had voorgebracht, dan wan
neer zij in werkelijkheid niet was voor
gebracht geweest; 

Overwegende c1Rt de rechter over de 
grond, door een niet voorgebrachte opwer
ping af te wijzen, de toestand van aan
legster niet heeft verzwaard, aangezien 
het afwijzen van de opwerping geen an
dere juridische toestand in het leven roept 
dan die welke zou bestaan indien het ar
rest de beweerde opwerping niet in aan
merking had genomen; 

Overwegende dat het middel, hetwelk 
overigens artikel 97 van de Grondwet niet 
inroept, het arrest geen gebrek aan gron
den of tegenstrijdigheid in zijn gronden 
verwijt; dat het middel dat tegen een 
overtollige beweegreden van het arrest 
opkomt wegens gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, in zoverre 
het bestreden arrest, om het bedrag der 
vergoeding tot herstelling van de door 
verweerder Mathyssens ondergane schade 
te schatten, beslist « dat, rekening ge
houden met een vermoeclelijk overleven 
van 40 jaren, het slachtoffer wegens mate
rUne schade recht heeft op een rentekapi
talisatie berekend op een jaarlijks inko
men van 40.0GO fr. 80 in 1944, verhoogd 
met de thans toepasselijke loonsverhogin
gen (dollar in Juli 19±4 a 43 fr. 82) hetzij 
814.250 frank; ... )), waaruit volgt dat de 
motieven van het bestreclen arrest niet 
toelaten te bepalen of de rechter over de 
grond gesteund heeft op de thans van toe
passing loonsverhogingen of op de veran
deringen van de koers van de dollar (zijn
de twee standaarden zoncler gemene 
maat) alsook evenmin toelaten te bepa
len welke dollar en welke koers in acht 
genomen werd, noch in welke mate de 
door Mathyssens ondergane schade met 
de koers van de dollar verandert, dan 
wanneer de dubbelzinnigheid, de dnister
nis of de tegenstrij cligheid der motieven 
van een beslissing met gebrek aan moti
vering gelijkstaan : 

Overwegende clat tweede verweerder 
Mathyssens in de -cloor hem v66r de rech
ter over de grond genomen aanvullende 
conclusies had cloen gelden clat er, bij de 
raming van zijn nadeel, rekening diende 
te worden gehouden met de loonsverho
gingen, welke zich hadden voorgedaan 
tussen de dag van het ongeval en de dag 
waarop de rechter over de grond het be
drag van de schade diende vast te stellen; 
dat hij voorgesteld had als berekenings
basis van de loonsverhoging de stijging 
van de dollarkoers tnssen beide opgege
ven data aan te nemen; dat de dollar 
waarnaar hij verwee~; de dollar der Ver
enigde Staten van Amerika was; dat aan
legster deze I:amingswijze in haar con
clusies niet gecritiseerd had; 

Overwegende dat, door in het bestreden 
arrest te melden clat er grond aanwezig 
was om de vergoeding met inachtneming 
van cle loonsverhogingen te verhogen en 
door daaraan tussen haakjes toe te voe
gen (dollar in Juli 19!4 a 43 fr. 82) de 
rechter over de grond geen andere bedoe
ling heeft kunnen hebben dan aan te dui
den dat hij, hoewel hij de ramingswijze 
aannam welke tweede verweerder had 
voorgesteld en welke aanlegster niet had 
betwist, de officH~le koers 43 fr. 82 als ba
siscijfer nam, zijnde de koers van cle 
dollar van de Verenigde Staten van .Ame
rika op 24 Juli 1944, en niet de koers 
31 fr. 25 welke verweerder voorgesteld 
had; 

Dat door de voorgestelde conclusies te 
beantwoorden zoals hij gedaan heeft, de 
rechter over de grond zich niet dubbel-
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zinnig heeft geuit en dat de gronden van 
het arrest vrij van duisterheid en tegen
strijdigheicl zijn; 

Dat het micldel in feite niet opgaat; 
Om die reclenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten 
en tot een vergoecling van 150 frank jegens 
elke cler verweerclers. 

19 Maart 1953. - 1e kamer. - Voor·zU
ter·, H. Bail, raadsheer waarnemencl voor
zitter. ---,- Ver·slaggever, H. Piret. - Ge
Ujlcluidende conclu.sie, H. Mahaux, acl
vocaat-generaal. - Pleiters, H. Van Ryn, 
Hermans, Simont en della Faille d'I-Iuysse. 

l e KAMER. - 19 Maart 1953 
Jo MIDDELEN VAN VERBREKING. 

BURGERLIJKE ZAKEN. - l\.I£IDDEL GEGROND OP 
EEN GEBREK AAN BEWEEGREDENEN EN AFGELEID 
UIT HET VERZUillf VAN WEERLEGGING ENER BE
WElliNG DIE GEEN ENKEL INVLOED OP DE BE
SCHlKKii'\G VAN HET ARRES'r RON HEilBEN. -
MIDDEL WEGENS GEBREK AAN BELANG ONONT
VANKELIJK. 

2o MIDDELEN VAN VERBREKING. -
BURGl'WLIJKE ZAI!:EN. - MIDDEL EEN GE
BREK AAN ANTWOORD OP DE CONCLUSIES INROE
PEND. - 00NCLUSIES DIE NIET GENOMEN WER
DE'I OF DIE DE BEWEERDE DRAAGWIJD'l'E NIET 
HEBBEN. - MIDDEL FEITELIJKE GRONDSLAG 
MISSEND. 

go MIDDELEN VAN VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - l\.I£IDDEL TEGEN EEN 
OVE'lBODIGE llEWEEllREDEN GERIC:fiT. - 0N
ONTVANKELIJK llfiDDEL. 

]o Is wegens gebr·elc aan belang niet ont
vanlcelijlc het rniddel gegroncl op een ge
brelc aan beweegredenen en afgeleid ~tit 
het ver·zuirn van weer·legging ener bewe
ging die geen enlcel invloed op cle be
schilclcing van het an·est leon hebben (1). 

2o Mist teUelijlce gmndslag het rniddel 
waar·lJij aangevoer·d wordt dat een con
clusie niet beantwoor·d word, wanneer 
die conclusie niet penornen weTd at de 
beweenle ckaauwijdte niet heeft (2). 

go Is weuens uebr·elc aan belanu niet ont
vankelijlc het rniddel uer·icht teuen een 
overbodiue beweeureden van het best-re
den an·est. 

{NAAJ\fLOZE VENNOOTSCHAP «AURORA)), T. NAAllf
LOOZE VENNOOTSCHAP «DE VADERLANDSE )) EN 
VERHULST. 

ARREST. 

HET I-I OF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 Maart 1951 door het I-Iof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

(1) Verbr., 9 October 1952 (Ar~·. Yerbr-., 
1953, blz. 42; Bull. en PASIC., 1953, I, 44). 

Overwegende dat nit de vermeldingen 
van het bestreden arrest blijkt clat de 
heer De Munck, ten dienste van de firma 
«National)), gekwetst werd ten gevolge 
ener aanrijcling die zich op 24 Juli 1944 
voorcleecl tussen een vrachtwagen bestuurd 
door de heer Joris, in wiens rechten en 
verplichtingen dame Verhulst, tweecle ver
weerster qualitctte q·ua, staat, en een 
tramwagen van de Nationale maatschap
pij cler buurtspoorwegen, clat De Munck 
verschillencle vergoeclingen heeft ontvan
gen van de verweerster, die de aansprake
lijkheid van de firma «National)) tegen de 
arbeidsongevallen verzekerde; 

Overwegende clat uit de aan het hof 
voorgelegcle stukken ook blijkt clat eerste 
verweerster, in de rechten van De Munck 
gesteld, tegen tweecle verweerster quali
tate qun is opgetreclen, en clat cleze laatste 
de aanlegster in haar hoedanigheicl van 
verzekeraarster der burgerlijke aanspra
kelijkheicl van wijlen Joris tot tussen
komst en vrijwaring· heeft gedagvaarcl; 

Dat de rechter over cle groncl, zo de 
hoofclvorclering als de vorclering tot tus
senkomst en vrijwaring ontvangen heeft; 

Over het eerste miclclel : schencling van 
artikel 97 van de Gronclwet, in zover 
het bestreclen arrest beschikt << clat de 
eerste rechter met recht beslist heeft dat 
de aansprakelijkheicl van Emmanuel Joris 
vaststaat )) zoncler de bewering te weerleg
gen welke eiseres had voorgebracht in 
hare conclusies, waarin zij staancle hielcl, 
bij verwijzing naar hare conclusies in 
eerste aanleg die uitclrukkelijk als voor 
het hof yan beroep voorgebracht gehouclen 
werclen, clat het ongeval door de onoplet
tenclheicl van de bestuurcler van de buur't
spoorwegtram veroorzaakt wercl, en clat 
de Nationale maatschappij cler buurt
spoorwegen er voor ammprakelijk was op 
groncl van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek; in zover, minstens, de opstelling 
van het bestreclen arrest niet toelaat te 
bepalen of de rechter over cle groncl de 
uitsluitende verantwoorclelijkheicl van Jo
ris aangenomen heeft om reclen dat de 
bestuurder van de lmurttram geen enkele 
fout zou begaan hebben, of om reclen clat 
de font van de trambestuurcler niet de 
oorzaak of niet een cler oorzaken van de 
schade zou zijn, hetgeen lie controle van 
het Hof van verbreking over de wettelijk
heicl van de beslissing over de groncl on
mogeliik maakt, clan wanneer volgens ar
tikel. 97 van cle Grondwet een beslissing 
slechts gemoti veerd is in eli en zij cle in 
feite en in recht door de partijen voor
gebrachte beweringen beantwoorclt, en 
inclien hare opstelling toelaat de recle-

(2) Verbr., 10 October 1952 (Bull. en PASIC., 

1953, I, 50). 
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nen te onderscheiden waarom de rechter 
over de grond gemeend heeft de door lwm 
gehuldigde oplossing aan de betwisting 
te moeten geven : 

Overwegende dat, zowel v66r het hof 
van beroep als v66r de eerste rechter, de 
hoofdvordering ingesteld door de eerste 
verweerster, als in de rechten gesteld van 
de werkman De Munck, die zij vergoe_d 
had, slechts de tweede verweerster q·uali
tate q·uet in zake stelde, die voor de ver
plichtingen van wijlen Joris moest in
staan; 

Overwegende dat tweede verweerster 
q1tnlitnte q1tet, in haar tegen aanlegster 
gerichte vordering tot tussenkomst en 
vrijwaring, concludeerde dat aanlegster 
in uitvoering van haar verplichtingen van 
verzekeraarster zou veroordeeld worden 
om haar te vrijwaren tegen de veroorde
lingen welke tegen haar in de hoofdvorde
ring zouden uitgesproken worden ; 

Overwegende dat, door vast te stellen, 
bij verwijzing naar de motieven van de 
eerste rechter, dat de heer Joris, voor de 
gevolgen van het op 24 Juli 1944 gebeurd 
ongeval aansprakelijk was, uit hoofde 
van de font welke hij begaan had, het 
bestreden arrest een wettelijke grond aan 
zijn beslissing over de hoofdvordering ge
geven heeft; 

Dat de Nationale maatschappij der 
buurtspoorwegen niet in het geding zijn
de, het niet behoefde te bepalen of deze 
enig deel van de aansprakelijkheid dra
gen moest; 

Dat, de aansprakelijkheid van Joris en 
dienvolgens van zijn rechthebbenden er
kend hebbende, de rechter over de grond, 
die anderzijds aanlegsters verplichting 
aannam gezegde rechthebbenden tegen de 
gevolgen van het ongeval te vrijwaren, 
insgelijks de aanlegster heeft knnnen ver
oordelen tot het dragen van de tegen de 
tweede verweerster qttalitnte q1ta nitge
sproken veroordelingen, zondb· dat er be
hoefde te worden nagegaan of de Natio
nale maatschappij der bnnrtspoorwegen, 
vreemd aan de zaak, geen aansprakelijk
heid opliep ; 

Dat, zelfs indien de rechter over de 
grond de gedeeltelijke aansprakelijkheid 
van de Nationale maatschappij der bnurt
spoorwegen had aangenomen, het disposi
tief van het arrest niet gewijzigd zon ge
weest zijn; 

Dat het middel bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 97 der Grondwet, in zoverre het be
streden arrest het door eiseres in verbre
king aangevoerd middel niet weerlegt, af
geleid nit het feit dat de firma « Na
tional>> in welker dienst De Munck zich 
bevond en waarvan verweerster in ver
breking, de naamloze vennootschap «De 

Vaderlandse >> verzekeraar-wet was, met 
de vijand samengewerkt had, en dat 
bijgevolg het arbeidscontract tussen De 
.Munck en zijn werkgever nietig was, en 
dat de wet op de herstelling der arbeids
ongevallen derhalve niet van toepassing 
was, dan wanneer het arrest, dat zich niet 
op zek-ere wijze uitspreekt over de bewe
ringen, die het voorwerp van de door 
partijen regelmatig genomen conclusies 
zijn, niet volgens de vereisten van arti
kel 97 van de Grondwet gemotiveerd is : 

Overwegende dat, indien aanlegster, bij 
v66r de rechter over de grond genomen 
conclusies, heeft aangevoerd dat de firma 
«National», zoals andere firma's waaraan 
Joris zijn medewerking verleend had, 
voor de vijand werkte, zij niet heeft be
weerd dat het door De Munck met de fir
ma «National>> gesloten arbeidscontract, 
nit hoofde van de ongeoorloofdheid van 
l1et voorwerp ervan, door nietigheid was
aangetast; 

Dat, nit het feit dat aanlegster deed 
gelden dat de firma «National>> en andere 
maatschappijen, welke dezelfde bedrijvig
heid gehad hadden, hun medewerking 
haclden verleend tot het uitvoeren van mi
litaire werken welke tot het dienen van 
's vijands oogmerken bestemd waren, de 
rechter over de grond niet noodzakelijk 
behoefde af te leiden dat aanlegster op 
grond van hetzelfde motief de geldigheid 
van het tnssen De Mnnck en de firma 
« National >> gesloten arbeidscontract be
twistte, en cUt alhoewel aanlegster in on
dnidelijke bewoordingen, tot de niet-toe
passing van de wet op de arbeidsongeval
len besloten had; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het derde middel : schending der 

artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, tot regeling van de aan 
de akten verschnldigde bewijskracht, in 
zoverre het bestreden arrest aanhaalt dat 
eiseres in verbreking « eindelijk nog voor
houdt dat het vervoercontract met de 
firma «National>> nietig zon zijn als 
zijnde strijdig met de openbare orde, om 
reden dat Joris vrijwillig en wetens het 
inzicht zon gehad hebben 's vi,iands oog
merken te dienen >> ; dan wanneer, in hare 
voor het hof van beroep genomen con
clusies, eiseres nooit beweerd heeft dat 
Joris en de firma «National» een vervoer
contract zonden gesloten hebben; waaruit 
volgt dat het bestreden arrest zijn beslis
sing op een verkeerde interpretatie van de 
conclusies van eiseres grondt, en derhalve 
de aan de procedure-akte verschuldigde 
bewijskracht schendt : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, door de door aanlegster genomen 
conclusies te interpreteren zoals hij ge
daan heeft, de belangen van gezegde aan
legster niet heeft kunnen benadelen ; 
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Dat, na gemeend te hebben in gezegde 
conclusies een exceptie te ontwaren, wel
ke volgens aanlegster daarin niet was 
aangevoerd, de rechter over de grond deze 
exceptie van de hand heeft gewezen; 

Dat hij aldus tot dezelfde oplossing is 
gekomen alsof hij aan aanlegsters conclu
sies de interpretatie had gegeven wellre 
deze daarvan geeft ; 

Dat de motieven, waarbij de rechter 
over d~ grond de zogezegde ingeroepen 
exceptie hernomen en verworpen heeft, 
overbodig zijn; 

Dat het middel bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is ; 

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

19 Maart 1953. - 1• kamer. - Vom·zit
ter, H. Bail, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggeve1·, H. Piret. - Ge
lijkluidende conclusie, H. Mahaux, ad
vocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van 
Ryn, Struye en della Faille d'Huysse. 

I• KAMER. - 20 Maart 1953 

1° EOHTSOHEIDING. - VERZOEK TOT 
ECHTSCHEIDING. - EIS TO'!' Ull'KERING VAN 
LElENSONDERHOUD. - UI'l'SLUITENDE BE
VOE::JDHEID VAN DE VOORZ!Tl'ER 0~' VAN DE 
RECHTBANK WAARBIJ RET VERZOEK AANHAN
GIG GE~IAAKT WERD. 

2° LEVENSONDERHOUD. - Ers TOT 
UITKERING VAN LEVENSONDERHOUD INGESTELD 
DOOR EEN ECHTGENOOT. - VERZOEK TOT 
ECH'l'SCREIDING LATER VOOR EEN ANDER 
RECHTSCOLLEGE INGEDIEND. RECHTER 
WAARBIJ DE EIS 'l'OT UI'l'KERING VAN LEVENS
ONDERHOUD AANHANGIG WERD GEMAAKT NIET 
VERMOGEND UITSPRAAK 'l'E DOEN VOOR DE 
TIJDDUUR VAN RET GEDING TOT ECHTSCHEI
DING. 

1 o Van het neerleggen af van het verzoelc 
· tot echtscheiding zijn de voo1·zitter of 

de rechtbanlc, waarbij het verzoek aan
hangig werd gemaakt alleen bevoegd 
om van een eis om ~titlcering tot le
vensonderhond kennis te nemen (1). 
(Burgerlijk Wetboek, art. 259 en 268.) 

2° Wanneer, nadat een echtgenoot te,qen 
de andere echtgenoot een eis tot ttitlve
ring van levensonde1·houd heett inge
steld, een verzoek tot echtscheiding na
derhand voor ecn ander rechtscollege 
wordt ingediend, vermag de rcchte1· 
waarbi.i de eis tot u.itlcering van le
vensonde1·houd aanhangig werd ge-

(1) DE PAGE, bd. I, n' 944; Novelles, v' Di· 
vorce et sepa1·ation de co1·ps, n'" 896 en 898. 

maakt geen uitspraak doen voo1· de tijd
dmw van het geding tot echtscheiding. 

(ROLAIN, '!'. DEGLUME.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 April 1951 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over_ het enig middel : schending van 
de_ arbkelen 234, 236, 237, 238, inzonder
herd 268 van het Burgerlijk Wetboek zo
als het is gewijzigd geweest bij artikel 7 
van het koninklijk besluit van 7 Februari 
1936, nr 239, doordat het bestreden arrest 
aanlegger veroordeelt om aan zijn echt
g~note, verweerster, een onderhoudsgeld 
mt te keren voor een tijdperk vol
gende op het indienen door hem van een 
verzoekschrift tot echtscheiding in han
den van de voorzitter van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel, en dan 
wanneer vanaf het in artikel 238 van 
het Burgerlijk Wetboek bedoelde bevel
schrift, de voorzitter of de rechtbank bij 
welke de vordering tot echtscheiding aan
hangig is, aileen bevoegd zijn om over de 
voorlopige maatregelen en onder meer 
over het toekennen van een uitkering tot 
levensonderhoud uitspraak te doen : 

Overwegende dat, blijkens de vaststel
l~ngen van het bestreden arrest, verweer
ster, die van ~aar man gescheiden leeft, 
deze op 7 Jum 1948 v66r de Rechtbank 
van eerste aanleg te Namen gedagvaard 
had, ten einde een uitkering tot levens
onderhoud te bekomen; dat voormelde 
rechtbank bij tussenvonnis van 19 Maart 
1949 onderzoeken nopens de geldmidde
len en behoeften der partijen had gelast; 
dat aanlegger op 21 December 19±9 in han
den van de voorzitter van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel een verzoek
schrift tot echtscheiding had ingediend; 

Overwegende dat, waar het bestreden 
arrest aan verweerster een uitkering tot 
levensonderhoud heeft toegekend, het 
middel staande houdt dat deze beslissing 
onwettelijk is voor zover de .uitkering tot 
levensonderhoud voor een tijdperk volgen
de op het indienen van het verzoekschrift 
tot echtscheiding geldt, om de reden dat 
van de datum af van het indienen van 
het verzoekschrift, aileen de voorzitter 
of de rechtbank bij welke de eis tot echt
scheiding aanhangig is, krachtens arti
kel 268 van het Burgerlijk Wetboek be
voegd waren om over de voorlopige maat
regelen en onder meer over het toeken
nen van een uitkering tot levensonder
houd uitspraak te doen; 

Overwegende dat de artikelen 259 en 
268 van het Burgerlijk Wetboek uitslui
tend aan de voorzitter of aan de recht
bank bij welke het verzoekschrift tot 
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echtscheiding aanhangig is, bevoegdheid 
verlenen om vanaf de eis tot echtschei
cling kennis te nemen van een vordering 
tot uitkering van een onderhoudsgeld 
tussen echtgenoten; dat derhalve, hoewel 
de rechter bij wie voordien een vorde
ring tot uitkering van een onderhouds
geld aanhangig was, bevoegdheid behoudt 
ten aanzien van het aan het inclienen van 
het verzoekschrift voorafgaande tijdperk, 
hij onbevoegd wordt om voor de duur 
van het geding tot echtscheiding een uit
kering tot levensonderhoud toe te kennen; 

Dat hieruit volgt dat, door een uitke
ring . tot levensonderhoud voor laatstbe
doeld tijdperk toe te kennen, het bestre
den arrest de in het middel aangeduide 
wetsbepaling geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, cloch enkel voor zover het 
aanlegger veroordeelt om aan verweer
ster voor het tijdperk volgende op 21 De
cember 1949 een onclerhoudsgelcl uit te 
keren; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers van 
het Hof van beroep te Luik en dat mel
ding er van zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; veroordeelt verweerster tot de 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

20 Maart 1953. - 1° kamer. - Voorzit
ter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Giroul. - Gelijlcluiden
fle conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Van Leynseele en della Faille 
d'Huysse. 

l e KAMER. - 20 Maart 1953 

1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREJEJNKOMST). - PERSOON 
AAN WIE EEN ZAAK 'l'ER OORZAKE VAN EEN ON
GEOORLOOb'DE DAAD IS ON'l'VALLEN. - TERUG
GAVE IN NATURA ONMOGELIJK. - SCHADE
LOOSS'l'ELLING ~[QE'l'ENDE PRINCIPIEEL GELIJ
KIG ZIJN ME'!' DE WAARDE VAN DE ZAAK OP 
DE DAG VAN DE HERS'l'ELLJNG DER SCHADE. 

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREJEJNKOl\'IST). - PERSOON 
AAN WIE EEN ZAAK 'l'ER OORZAKE VAN EEN 
ONGEOORLOOFDE DAAD IS ON'l'VALLEN. - GEL
DELIJKE VERGOEDING GELIJKIG MET DE 
WAARDE VAN DE ZAAK OP DE DAG VAN HE'l' 
VONNIS. - SLACHTOFFER DIE TEN 'l'IJDE VAN 
HET PLEHEN VAN DE ONGEOORLOOb'DE DAAD DE 
ZAAK AAN EEN HOGERE PRIJS HAD KUNNEN 
VERKOPEN. 0NDERSTELLING WELKE 

(1) (2) Verbr., 8 Mei 1952 (Ar1·. Verb1·., 
1952, biz. 499; Bnll. en PAsrc., 1952, I, 570) en 
de conclusies van het openbaar ministerie; 

GEEN REWIJS VAN EEN AANVULLENDE SCHADE 
UITMAKEN KAN. 

1° De persoon aan wie een zaalc te·r oor
zalce van een ongeoodooffle daad is ont
vallen en aan wie de zaalc niet lean te-
1'U,ggegeven worflen, moot pri:ncipieel en 
afgez·ien van flo schafleloossteUing we
gens onfle1·gcme aanmt.llencle schacle, 
van flo flacler van fle ongeoo1·lootae flaa.a 
een vergoefling belvomen clio gelijlcig is 
met de waa1·de van cle zaa.Tc op cle dag 
cler herstelling (1). 

2e Wanneer flo pe·rsoon aan wie een zaalc 
te1· oorzalve van een ongeoorloofcle daad 
is ontvallen en aan wie flo zaalc niet 
lvan tent.gaeaeven worden, gerechtigcl 
is niet enlvel een geldelij lve veraoedin!T 
geUjlvi,q met rZe wnanle van rZe zaalc op 
fle flag van het vonnis man1· oolv nov 
gebeurlijlc herstelling van nanvullende 
schafle te eisen, mag nochtans tot be
wijs van fle·rgelijlce schafle, fle floor de 
1·echter aangenomen onfle1·stellin,q niet 
gelflen van cle ve1·lvoop vnn cle zaa.lc floor 
het slnchtoffeT op cle fla.g waamp de on
geoodoofde flaad aepleegd we1·a, noch 
de vaststelling clc~t ind·ien het slacht
otte·r alstoen fle zaalv hc~d willen ver
lvopen, het ervnn een hoge1·e prijs zou. 
hebben belcornen dan op cle !lag wam·op· 
het vonnis gevelcl wer·fl (2). 

(N. V. ELEC'l'RICI'l'E DE LA DENDRE, T. CORNET.) 

ARRES'l'. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 April 1951 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over het tweede micldel : schending van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
cloordat het bestreclen arrest beslist heeft 
dat verweerder, die het herstel eiste van 
het nadeel hetwelk hij ter oorzaak van 
het verlies van een merrie door de schuld 
van aanlegster ondergaan had, als schade
vergoeding recht had op de waarde van 
het clier ten tijde van het ongeval, en 
geweigerd heeft aanlegster tot het bewijs 
ervan toe te laten dat de waarde van 
het dier ten clage van de rechterlijke be
slissing lager was, en deze beslissing 
heeft gesteund op de grond dat verweer
der, zonder de schulcl van aanlegster, 
door zijn eigemlom ten tijde van het on
geval te gelde te maken, de zeer hoge 
prijs had kunnen bekomen welke het dier 
alstoen waard was, dan wanneer de partij 
die schadevergoeding vordert enkel recht 
heeft op herstel van het zekere nadeel 
hetwelk zij door eens anders schuld on
dergaan heeft, clan wanneer het door ver-

zie ook H. en L. MAZEAUD. Re'Vue t.·imest•·ielle 
de <lToit civil, 1952, n' 39, biz. 229 en 230. 
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weerder ondergaan nadeel vergoed zou 
zijn geweest door het toekennen van een 
som waarmede hij, tegen de thans gel
·dende prijs, een merrie als die welke hij 
had verloren had kunnen kopen, clan 
wanneer het bestreden arrest, zoncler de 
principes te schenclen welke aan de aqui
liaanse aansprakelijkheicl ten gronclslag 
liggen, aan aanlegster dus de machtiging 
niet heeft kunnen weigeren om te bewij
zen clat de huiclige waarcle van het clier 
lager was clan de waarcle ervan ten tijde 
van het schaclegeval, en dan wanneer het 
arrest bij de raming van het nacleel even
min rekening mocht houden met de" ge
wone gebeurlijkheid van een verkoop van 
het dier ten tijde van het ongeval : 

Overwegemle dat het bestreden arrest 
vaststelt dat appellante, thans aanlegster 
staancle houdt dat de geintimeercle enkel 
vermag aanspraak te maken op de hui
dige waanle van tle geelectrocuteerde mer
ric, welke waarde, naar zij aanvoert, 
20.000 frank belOOl)t; dat zij subsidiair 
verzoekt clat. een desknntlige zijn aclvies 
geve over de hnidige waarcle van een 
soortgelijke merrie; 

Overwegende dat het arrest deze stel
ling afwijst om de reclen dat de scha
deloosstelling waarop de door de qnasi
clelictuele schulcl van een dercle benacleel
de persoon recht heeft, de integrale ver
goeding van het nacleel client uit te ma
ken; clat. er geen rekening client gehouden 
met aan de sclmld of aan het nacleel zelf 
vreemcle gebeurtenissen welke zich na het 
ontstaan van bedoelcl nacleel zouclen heb
ben voorgedaan en de toestancl van de be
nadeelcle persoon zouclen verbeterd of ver
ergerd hebben; clat de eerste rechter, om 
de schade te ramen, te recht rekening 
heeft gehouden met de waarcle van het 
clier ten t.ijde van het ongeval; dat het 
verzoek om een deskunclig onderzoek tot 
vaststelling van de lmidige waarcle van 
de in 1944 geelectrocnteercle merrie van 
afdoendheicl is ontbloot en dat de geinti
meerde, zonder de schulcl van aanlegster, 
door alstoen zijn eigenclom te gelcle te 
maken, de zeer hoge prijs had kunnen. 
genieten welke de merrie ten tijde van 
het schadegeval waard was; 

Overwegende ongetwijfelcl dat hij, aan 
wie een zaak ter oorzake van een onge
oorlooftle daad is ontvallen, recht heeft 
op de herstelling van zijn patrimonium 
door de teruggave van de zaak welke 
hem is ontvallen; tlat indien teruggave 
onmogelijk is, de aan de getroffene t.oege
kende schadevergoeding, onafhankelijk 
van de vergoecling voor het bijkomende 
nadeel hetwelk hij kan hebben geleden, 
de waarde van de zaak ten dage van de 
herstelling van het patrimonium dient 
te vertegenwoordigen; 

Overwegende dat, al wijst het arrest 
erop dat, zonder de schuld van de appel- 1 

lante, de geintimeerde ten tijcle van het 
schadegeval zijn merrie had kunnen 
verkopen en de toentertijcl geldende zeer 
hoge prijs ervoor had kunnen bekomen, 
het daartloor slechts een onderstelling be
oogt; dat het geen vaststelling van het 
bestaan van een bijkomeml nadeel in
houdt; 

Overwegencle dat het arrest alclus de 
principes heeft miskend waarnaar de ver
goecling van het uit een oneigenlijk mis
drijf voortspruitend nadeel wordt gere
geld en het in het micldel aangeduid arti
kel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
geschonden heeft; 

Om clie redenen, ver breekt het bestre
den arrest; beveelt clat onderhavig arrest 
in de registers van het Hof van beroep te 
Brussel zal overgeschreven worden en dat 
melding er van zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroorcleelt verweerders tot de kosten van 
het geding tot verbreking, dam·in begre
pen de kosten van de uitgifte van de be
streden beslissing, welke bij het verzoek
schrift is moeten gevoegd worden; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

20 Maart 1953. - 16 kamer. - Voon;it
ter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Versla.ggever, H. Fettweis. - Gelijlclni
dende conclns-ie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste aclvocaat-generaal. - Ple·i
ters, HH. Struye en Simont. 

l" KAMER. - 20 Maart 1953 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- PEHSONEN 'l'EGEN WIE VOORZIENING KAN 
WORDEN INGESTELD. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - GEDING VOOR DE RECHTER OVER DE 
GTIOND NIE'l' GEKNOOP'l' '_rUSSEN AANLEGGER EN 
VERWEERDER. - VOORZIENING NIE1' ON'l'VAN
KELI,JK. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BIJ 'l'E VOEGEN S'l'UKKEN. - BURGEl~
Ll·JKE ZAKEN. - VONNIS VAN DE EERSTE 
HECHTER. - KENNISNEMING ERVAN NIE'l' 
NOODZAKELIJK '1'0'1' BEOORDELING VAN DE GE
GRONDHEID VAN DE VOORZIENING. - BIJVOE
GING NIE1' VEREIS1'. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - AANDUIDING VAN 
DE GESCHONDEN WETSBEPALINGEN. - WE'l'S
BEPALINGEN VREEMD AAN DE IN HE'!' l>IIDDEL 
AANGEI'OERDE GRIEF. - 111IDJJEL NIE'l' ON'L'
VANKELIJK. 

4° KOSTEN. - VoonziENING IN VERBRE
KlNG. - GROND VAN NIET-ON1'VANKELIJK
HEIIJ AFGEWEZEN. - KOSTEN VAN IJE MEMO
lUE '1'0'1' WEDERAN'l'WOORD. - TEN LASTE 
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VAN DE YERWEERDER 'J'EGEN DE VOORZIENING, 
ZEL~'S WANNEER DEZE VERWORPEN WORDT. 

1° Is niet ontvanlcelijk de vom'ziening in
gesteld tegen ene partij waartegen (tan
logger geen oonol~tsies heeft genomen 
en ten wiens behoeve de bestreden be
slissing geen verom·deling ten laste van 
de aanlegget· ~titgespr·olcen heeft (1). 

2° In bttrgerlijlce zalcen is de aanlegger 
niet gehouden een ~litgifte of het bete
lcend afsohrift van cle beslissing van ae 
eerste t·eohter bij zijn verzoelc tot ver·-. 
brelcing te voegen, wanneer de lcennis
neming dezer· beslissing tot de beoorde
ling van de gegr·ondheicl cler voorziening 
niet noodzalcelijlc is (2). (Wet van 
25 Februari 1925, art. 10, 1°.) 

3° Is in b~wger-lijlce zalcen niet ontvanlce
lijlc het miclllel dat als zijnde _qesohon
den geweest sleohts wetsbepalingen (tan
a~tidt die aan (le in het middel aange
voerde grief vreemd zijn (3). (Wet van 
25 Februari 1925, art. 9.) 

4° In geval van verwerp'ing van een tegen 
ene voorziening in bwrgerlijlce zalcen op
geworpen grand van onontvanlcelijlc
heid, moeten de kosten van de rnenwr·ie 
tot wedentntwoor·d ten laste gelegcl wor
den van de verweerder die de grand van 
onontvanlcelijlcheicl heett aanuevoerd, 
zelfs wanneer de voat·ziewing ve,rwot·pen 
wordt (4). 

(BELGISOHE S1.'AAT, T. WASSEIGE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 Mei 1951 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

I. Over de ontvankelijkheid der voor
ziening : 

A. Voor zoveel zij tegen Philippart, 
Talmasse, Louis De Bie en Henri Raskin 
gericht is : 

Overwegende, enerzijds, dat uit de aan 
het Hof onderworpen stukken niet blijkt 
dat aanlegger tegen deze partijen zou ge
concludeerd hebben en dat de bestreden 
beslissing tegen hem generlei veroordeling 
te hunnen behoeve inhoudt; 

Overwegende, anderzijds, dat aanleg
ger zich niet vermag tegen het arrest te 
voorzien in zover dit uitspraak heeft ge
claan over het tussen dame Wasseige en 
de andere verweerders gevoerd geding; 

(1) Verbr., 16 October 1952 (A1·-r. Ve1·br·., 
1953, biz. 61; B"ll. en PASIC., 1953, I, 66). 

(2) Zie in tegenovergesteld geval verbr., 
26 Januari en 21 Juni 1951 (An'. Ver·br., 1951, 
biz. 287 en 630; B•tll. en PAsrc., 1951, I, 340 
en 727) alsook nota's 1 en 2 onder het eerste 
dezer arresten. 

Dat de voorziening tegen laatstgenoem
den niet ontvankelijk is; 

B. Voor zoveel zij tegen dame Wasseige 
gericht is : 

Over de exceptie van niet-ontvankelijk
heid, door verweerster afgeleid uit de 
schending van artikel 10, 1 o, van de wet 
van 25 Februari 1925, doordat noch uit
gifte noch afschrift van het beroepen von
nis bij de voorziening gevoegd is : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
om onderscheiden redenen en in een on
derscheiden clispositief, zonder verwijzi
ging naar het beroepen vonnis, over de 
vordering van dame Wasseige tegen aan
legger uitspraak doet; dat aldus het voor
meld vonnis niet behoefde te worden 
overgelegd opdat het hof de voorziening 
kunne beoordelen; 

Dat de exceptie van niet-ontvankelijk
heicl niet kan worden aangenomen; 

II. Over het enig middel : schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1382 van het Burgerlijk Wetboek, 1 van 
de besluitwet van 23 Juni 1945 betreffende 
de dad en die tijdens de vij andelijke be
zetting werden gesteld om de actie van 
de weerstand te steunen, welk besluitwet 
bij de artikelen 1 en 2 van de besluitwet 
van 20 September 1945 gewijzigd werd, 
doordat, na te hebben erkend dat Henri 
Raskin niet de hoedanigheid van weer
standsman had, na insgelijks te hebben 
gezegd dat Henri Raskin van rechtsver
volging was ontslagen geweest wijl hij 
niet met een bedrieglijk voornemen ge
handelcl had, het bestreden arrest des
niettemin de Belgische Staat veroordeelcl 
heeft tot het betalen van de som van 
57.600 frank, bedrag der niet teruggevon
den fondsen en waardepapieren, om de re
den dat de overval door J"oseph Wolt, 
alias commandant Robert, bevolen en on
der de Ieiding van Firmin Philippart en 
Henri Raskin uitgevoercl werd; dat de 
Staat niet bewijst dat Wolt uit eigen be
weging handelcle, noch dat het verrichten 
van overvallen hem ilnmer door de natio
nale leiding verboden was geweest, noch 
clat W olt niet als weerstanclsman is er
kencl geweest en dat de door Raskin ver
richte wegneming als een ten naclele van 
de weerstand gepleegcle vercluistering 
client te worden beschouwd, dan wanneer 
het vaststaancl is clat de overval aileen te 
zijnen bate gepleegd werd door Henri Ras
kin, die geen weerstandsman was, vermits 

(3) Verbr., 8 Juni 1951 (A1·r. Ver·br·., 1951, 
blz. 594; Bttll. en PAsiC., 1951, I, 690) en 
20 November 1951 (Ar1·. Ver·br·., 1952, biz. 131; 
B1tll. en PAsrc., 1952, I, 145). 

(4) Verbr., 12 April 1951 (Ar-r-. Ver·br·., 1951, 
blz. 468; B1tll. en PASIC., 1951, I, 557). 
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het bewezen is dat Raskin steeds in het 
bezit van de opbrengst van de overval is 
weest, dan wanneer de weerstand geen 
rechtspersoonlijkheid heeft en hij nooit 
in het bezit van de opbrengst van de "\Vas
:seige-overval werd gesteld dan wanneer 
de Staat niet behoeft te bewijzen dat het 
Wolt door de nationale Ieiding was verba
den geweest overvallen te doen, dan wan
neer Wolt die niet eens weerstandsman 
was, cliende te bewijzen dat hij tot het 
uitvoeren van overvallen was gemachtigd 
geweest: 

Overwegende dat het eerste onderdeel 
van het middel tegen de feitelijke, en bi.i
gevolg souvereine beoordeling van de 
rechter over de grond stuit; 

Overwegende dat het tweede onderdeel 
van belang ontbloot is, vermits het arrest 
zijn dispositief niet steunt op de overwe
ging dat de weerstand eigenaar van de 
opbrengst van de verrichte operatie is 
geworden, maar hierop dat deze een re
gelmatige operatie van een weerstands
organisatie is; 

Overwegende ten slotte, dat de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen aan de 
in het derde onderdeel aangevoerde grief 
vreemd zijn; 

Dat geen der onderdelen van het middel 
kan aangenomen worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten, 
met uitzondering van die van de memorie 
van wederantwoord; legt deze ten laste 
van verweerster W asseige; veroordeelt 
aanlegger tot een vergoeding van 150 fr. 
jegens elk der verweerders. 

20 J\llaart 1953. - 1° kamer. - Voon~it
ter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Vers~aggever·, H. Sohier. - Gelijlc~uiden
de concl·usie, H. Raoul Hayoit de Termi
~ourt, eerste advocaat-generaal. - P~ei
ters, HH. Resteau en Delacroix. 

l" KAMER. - 20 Maart 1953 

VERVOEROVEREENKOMST. - SPOOR
WEG. - lNTERNATIONALE OVEREENKOMST ON
DERTEKEND TE ROME OP 23 NOVEMBER 1933 

(1) Zie Internationale conferentie, betref
fende het vervoer van goederen, reizigers en 
reisgoed, Bern, Mei-Juni 1923, bd. I, proces
verbaal van de zitting van 28 Mei 1923, 
blz. 102 en 103; TRAVERS, D1·oit comme•·cictl in
te?'national, bd. V, 2, n' 5524; BELA DE NA
NASSY vertaald door RUFFY, Le d•·oit inte•·na
tional des t1·ansp01·ts par chemin de fe•·. Com
mentaire de la Convention internationale con
cernant le transport des marchandises par 
chemin de fer (C. I. M.) du 23 novembre 1933, 
biz. 544. 

BETREFFENDE HET GOEDERENVERVOER PER 
SPOORWEG (I. 0. G.). - VERLIES VAN DE 
VERVOERDE KOOPWAAR 'fEN LASTE VAN DE 
SPOORWEG. - GRONDSLAG VOOR DE BERE
KENING VAN DE IN VREEMDE MUN'l' UITGE
DRUKTE SCHADEVERGOEDING. - HERLEIDING 
VOLGENS DE OP DE DAG DER BETALING GEL
DENDE KOERS. - BETEKENIS DEZER WOOR
DEN. 

H et artilce~ 29 ~aatste lie~ van ·de interna
t-iona~e overeenlcomst betreffende het 
lfOederenvervoer· per spoorweg (I. 0. G.) 
ondertelcend te Bome op 23 Novemb01· 
1933 en goedgelceunZ door· de wet van 
6 Mei 1936, waar het bepaalt dat, wan
neer in geva~ van geheel of gedeeltelijlc 
verlies van de vervoer·de lcoopwaar, de 
elementen dienende tot grondslag voor· 
de ber·eken·ing ·van de door· de spoor·
·weg ver·schuldigde schadevergoeding in 
vr·eemde rmtnt zijn nitgedntlct, de her·
leiding ervan zal gedaan worden val
gens de op de dag cler betaling geldende 
Tcoers, bedoelt door· deze woorden niet 
de dag der· levering, noch deze waarop 
bij het bestuttr r·eclctmat-ie wordt inge
diend, noch deze wacWOlJ een eis tot 
schadeloosstelling bij het ger·echt wordt 
uangebracht, doch de dag waarop de 
schudevergoeding wer·Tcelijlc uitbetaald 
·wordt (1) (2). (Overeenkomst van Rome, 
goedgekeurd door de wet van 6 J\llei 
1936, art. 29, 37 en 40.) 

{N. :1.-L IJELGISCHE SPOORWEGEN, T. N. V. PRAET.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 Maart 1952 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 29 van de Internationale overeen
komst betreffenfl.e het goederenvervoer 
per spoorweg (I. 0. G.) op 23 November 
1933, te Rome ondertekend en goedge
keurd bij de wet van 6 Mei 1936, doordat, 
ofschoon het, bij verwijzing naar de re
denen van de eerste rechter impliciet 
vaststelt dat de elementen welke ten 
grondslag van de berekening van de van 
aanlegsters gevorderde schadevergoeding 
liggen, namelijk de aankoopprijs der ver
voerde goederen, in Franse franken uitge-

(2) Over de bezorgdheid van het hof om toe
zicht nit te oefenen over de interpretatie door 
de rechter over de grond van een door ene 
wet goedgekeurde internationale overeenkomst, 
en, inzonderheid van de Overeenkomst van 
Rome van 23 November 1933, zie verbr., 2 en 
22 December 1949 (An·. YeTb1'., 1950, blz. 192 
en 244; Btt.ll. en PAsrc., 1950, I, 208 en 266); 
29 Mei 1952 (A1'1'. Ye•·b•·., 1952, biz. 554; Bull. 
en PAsrc., 1952, I, 633). 
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drnlrt waren, het bestreden arrest bij 
de bepaling van het bedrag der tegen
waarde in Belgische franken van de aan 
verweerster toegekende vergoeding, ten 
onrechte de omrekeningsvoet heeft toege
past opgeleverd door de koers geldend 
ten dage waarop, volgens het hof van be
roep, « de schuldvordering over de scha
devergoeding opeisbaar worclt >>, dit is die 
van de dag waarop de koopwaar had be
horen te worden gelever<l (5 Juni 1943), 
dan wanneer voormeld artikel 29 der 
I. 0. G. door te bepalen als volgt : <<in 
dien de als grondslag voor de berekening 
van de schadevergoeding dienende bedra
gen niet zijn uitgedrukt in de munt van 
de Staat, waar de betaling wordt ver
langd, geschiedt de herleiding volgens 
de op de plaats en de dag cler betaling 
geldende koers >>, integendeel de omreke
ning tegen de koers geldend op de dag 
en de plaats der werkelijkelijke betaling 
heeft willen opleggen, doordat het bestre
den arrest, door dienvolgens aanlegster 
te veroordelen tot het betalen van een 
vaste som in Belgisclle franken volgens 
een willekeurig gekozen omrekeningsvoet 
van de vreemde munt, voormeld artikel 29 
heeft geschon<len bij toepassing waarvan 
het aanlegster had dienen te veroordelen 
tot het betalen van het bedrag Belgische 
franken welke nodig is om zich, ten dage 
van de werkelijke betaling, de Franse 
franken te verschaffen die de waarde der 
verloren gegane koopwaar vertegenwoor
digen : 

Overwegencle dat <le in het middel aan
gecluicle bepaling de berekening regelt 
van de aan cle spoorweg ten laste gelegde 
schadevergoecling wegens geheel of ge
deeltelijk verlies van de vervoerde koop
waar; dat de laatste alinea ervan luidt : 
« indien de als grondslag voor <le bereke
ning van de schadevergoeding dienende 
bedragen niet zijn uitgedrukt in de munt 
van de Staat, waar de betaling wordt 
verlangd geschiedt de herleiding volgens 
de op de plaats en <le dag tler betaling 
geldende koers >>; 

Overwegende dat het bestreden arrest be
slist « dat onder de dag der betaling client 
te worden verstaan niet, zoals cle beroe
pende maatschappij (hier aanlegster) lJe
weert, de dag waarop zij werkelijk beta
len zal, doch de <lag waarop de schuld
vordering over de schadevergoeding opeis
baar wordt >>, clit wil zeggen hetzij cle 
dag waarop de koopwaar geleverd wordt, 
hetzij de dag waarop bij het bestuur be
zwaar wor<lt ingediend of de eis tot ])eta
ling der schadevergoeding bij het gerecht 
gebracht wor<lt; 

Overwegende dat artikel 29, laatste ali
nea van de Internationale Overeenkomst 
betreffende het goederenvervoer per 
spoorweg, op 23 November 1933 te Rome 
ondertekend en goellgekeurd bij de wet 

van 6 M:ei 1936 de herhaling is van arti
kel 29, laatste alinea, van de te Bern op 
23 October 1924 ondertekende Overeen
'komst over hetzelfde voorwerp; 

Overwegende, enerzijds, dat zonder dub
belzinnigheid nit het proces-verbaal van 
de zitting van 28 lVIei 1923 van de confe
rentie te Bern blijkt dat in voormelde 
bepaling de woor<len « op de dag der be
taling >> niet de zin hebben van « op de 
dag der levering >>; dat de conferentie 
volstrekt de opvatting heeft ter zijde 
gesteld volgens welke de omrekening van 
de in een buitenlandse munt vastgestelde 
schadevergoeding tegen de wisselkoers op 
de dag van de levering cler koopwaar 
diende te geschieden; 

Overwegende anderzijds, dat nit de 
tekst zelf van voormelde alinea blijkt dat 
de opstellers ervan de begrippen « verlan
ging van de betaling >> en « betaling » als 
onderscheiden beschouwd hebben; 

vVaaruit volgt dat, door te beslissen dat 
de omrekening niet volgens de wisselkoers 
ten dage van de werkelijke betaling be
hoefde te worden gedaan, het arrest de 
in het mlddel aangeduide wetsbepalingen 
geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel voor zoveel het be
slist heeft dat de omrekening in Bel
giselle franken van de in Franse fran
ken uitgedrukte en door aanlegster ver
schuldigde schadevergoeding volgens de 
wisselkoers in 1943 client te geschieden 
en voor zoveel het over de kosten uit
spraak gedaan heeft; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
in de registers van het Hof van beroep te 
Brussel en dat melding er van zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde lleslissing; veroordeelt 
verweerster tot de kosten; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van be
roep te Luik. 

20 M:aart 1953. - 16 kamer. - Voorzit
te·r, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggeve1', H. Daubresse. - Gelijkl1ti
llende concltts·i.e, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Van Ryn en Simont. 

l e KAMER. - 20 Maart 1953 

VOORZIEJNING IN VERBREKING. 
PERSONEN DIE GERECH'fiGD ZI.JN 0~1 VOOR
ZIENING IN TE STELLEN. - BURGERLI.JKE 
ZAKEN. - NAAMLOZE I'ENNOO'l'SCHAP. -
VER'J'EGENWOORDIGD DOOR HAAR AFGEVAAR
DIGDE BEHEERDER. - DEZES 11IACHT UIT GEEN 
ENKEL BI.J DE VOORZIENING GEVOEGD S1'UK 
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VOORTVLOEIEND. - VOORZIENING ONON'L'VAN
KELIJK. 

De voorzieniny inyesteld dam· een naam
loze vennootsohap vertegenwoordigd 
door h(tar afgevaardigde beheerder is 
niet ontvanlceUjlc tvanneer niet wordt 
bewezen dnt de afyevaard,igde beheer
de,r door de stat·nten van de vennoot
sohap genwoht-iyd is om de vennoot
sohap v661· het yereoht te verteyenwoot·
digen noah dat hij van de vennootsohap 
opdmoht heett verlcregen om in haa-r 
nanm voorz·iening in te stellen (1). 

(N. V. INDUSTRIA, 
'1'. N. V. El'ABISSEMENTS PARYS.) 

ARRES'J'. 

HET HOJJ'; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11 Juli 1951 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te V erviers ; 

Over de exceptie van niet-ontvankelijk
heid, opgeworpen door verweerders en af
geleid hieruit dat de voorziening van aan
legster, naamloze vennootschap, niet door 
haar wettelijke organen ingesteld werd : 

Overwegende dat cle voorziening inge
stelcl en betekencl wercl namens de naam
loze vennootschap << Industria J> welker 
vennootschappelijke zetel te Dison geves
tigd is, overeenkomstig haar statuten ver
tegenwoorcligd door de heer Jean Raxhon, 
afgevaarcligde bestuurder; 

Overwegende dat nit geen enkel der 
bijgevoegde stukken blijkt dat de sta
tuten der aanleggende vennootschap mach
tiging voor de heer Jean Raxhon, haar 
afgevaardigcle bestuurder, zouden inhou
den om de vennootschap in rechte te ver
tegenwoordigen, of clat in onderhavige 
rechtspleging aanlegster aan haar afge
vaanligcle bestuurder machtiging zou 
hebben verleend om haar te vertegen
woorcligen; 

Dat het middel clerhalve niet ontvanke
lijk is; 

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

20 Maart 1953. - 1° kamer. - Voo·rzit
te·r, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslag_qevet·, H. Giroul. - Gelijlcl·uiden-

(1) Verbr., 8 Januari 1940 (B·ull. en PAsrc., 
1940, I, 2, en nota); 14 October 1940 (ibid., 
1940, I, 254); 17 Juni 1943 (ibid., 1943, I, 2$7); 
20 Januari 1944 (ibid., 1944, I, 162); 20 Ja
nuari, 3 Maart en 30 Juni 1947 (111"1". Verbr., 
1947, blz. 15, 70 en 231; Hull. en PAsrc., 1947, 
I, 21, 95 en 301); 19 April 1951 (A,., .. Verb1·., 
1951, biz. 481; B·ull. en PASIC., 1951, I, 570). 

de cbnolusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
tet·s, HH. Resteau en Van Ryn. 

2" KAMER. - 23 Maart 1953 

1° HOGER BEROEP. - J\IIILITIE. - Voon 
ECHT VERKLARING VAN DE HANDTEKI,NING VAN 
DE DIENSTPLICHTIGE. - VOORWAARDE VAN DE 
ONTVANKELIJKHEID VAN HET HOGER BEBOEP. 

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOHTER OVER DE GROND. -
1\'IILITIE. - DIENSTPLICHTIGE IN HOGER BE
ROEP OVEBMACHT INROEPEND OM DE AFWEZIG
HEID VAN VOOR ECHT VERKLARING VAN ZIJN 
HANDTEKENING OP DE BEROEPSAKTE TE RECHT
VAARDIGEN. - BESLISSING VAN DE HOGE .IIIILI
'l'IERAAD W AAHBIJ HET HOGER BEROEP AFGE
WEZEN WEBD. - BINDENDE niWORDELING. 

1° Het hager bwroep van cle (l'ienstpUchtiye 
teyen een beslissing van de miUtiemad 
is niet ontvanlcelijlc wnnneet· zijn aan
telcening oncleraan cle alcte van be·roep 
niet voor echt verlclaanl werd ovwreen
lcomstiy de bepnling vnn cwtilcel SS, tJct
·ragt'a(tf 1, so, van de wet vun 15 Jttni 
1951 (2). 

2° Doo·r het hoyer bemep van cle dienst
plichtige te verwerpen omdat cle doot· 
hem op de alcte van bemep aangebrachte 
handteken·ing niet overeenkomsti.y cle 
bepalingen van n-rtilcel SS, pnt'ct{ft"a(tf 1, 
so, vnn de wet van 15 J·un·i 1951 voor 
echt wns verklant·d, beschonwt de hoye 
m-il-itiemncl nooclzalcelijlc als onbestaancle 
de door de bet·oepet· inge-roepen ove·r
rnacht om de nftveziyhe·id vnn voo1· echt 
ve'l"lclM··ing te rechtvnnrd·igen. 

(PHILIPS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 4 December 1952 door de 
hoge militieraacl gewezen; 

Over het middel : schending van arti
kel 33, paragraaf 1, 3°, van de wet van 
15 Juni 1951 betreffende de militieplicht, 
doordat de bestreden beslissing eisers ho
ger beroep onontvankelijk heeft verklaard 
om reden dat zijn handtekening, onder
aan de akte van hoger beroep, niet over-

Verg. 14 Juli 1941 (Bull. en PAsrc., 1941, I, 
301 en 303); 21 Janua.ri 1942 (ibid., 1942, I, 
19) en 27 Juni 1949 (A1·1·. Verb1·., 1949, 
blz. 414; Btdl. en PASIC., 1949, I, 473). 

(2) Verbr., 2 September 1952 (An·. Verb1·., 
1952, biz. 683; Bull. en PAsrc., 1952, I, 772); 
27 October 1952 (A1"1". Ye1"b1·., 1953, blz. 97; 
Bull. en PAsrc., 1953, I, 103, en nota). 
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eenkomstig voormelde bepaling voor echt 
verklaard werd, dan wanneer gedurende 
de termijn van beroep eiser, die in N eder
land verblijft, onder de wapens was ge
roepen in Belgie, zodat hij de gelegenheicl 
niet heeft gehad binnen de wettelijke ter
mijn zijn handtekening door de plaatse
lijke overheid van zijn verblijfplaats voor 
echt te doen verklaren en hij, op raad 
van het Ministerie van landsverdediging, 
die formaliteit door zijn korpsoverste 
heeft laten vervullen : 

Overwegende dat nit de stukken van de 
procedure blijkt dat eiser v66r de hoge 
militieraad lleeft doen gelden dat een ge
val van overmacht hem verhinderd heeft 
de hancltekening op zijn akte van beroep 
regelmatig voor echt te doen verklaren; 

Overwegende dat, door het hoger beroep 
af te wijzen omdat de handtekening van 
appellant, onderaan de akte van beroep 
niet voor echt verklaard wercl, overeen
komstig de bepalingen van artikel 33, 
paragraaf 1, 3°, van de wet van 15 Juni 
1951, de bestreden beslissing impliciet, 
docll nooclzakelijk, de ingeroepen over
macht voor niet bestaand gehouden heeft; 

Dat dergelijke vaststelling van feite
lijke aard en, derhalve souyerein is; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning. 

23 Maart 1953. - 2" kamer. - VoorzU
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. Belpaire. - Gelijlcl~tidende con
chtsie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 23 Maart 1953 

1° ARBEIDSONGEVAL. - VERANTWOOR
DELIJKE DERDE. - VERZEKERAAR VAN HET 
BEDRIJFSHOOFD. ~ VORDERING TOT TERUGBE
TALING VAN DE VERGOEDINGEN DOOR DE DERDE 
VERAN~l'WOORDELIJKE UITGEOEFEND. 

2° ARBEIDSONGEV AL. - VERZEKERAAR 
DIE HET KAPITAAL VAN DE AAN HE1' SLAGHT
OFFER OF ZIJN RECHTHEBBENDEN VERSCHUL
DIGDE RENTEN IN EIGEN HANDEN VESTIGT. -
VESTIGING DIE DE WERKELIJKE BE'l'ALING NIET 
EVENAART. ~ 0NONTVANKELIJKHEID VAN DE 
DOOR DE VERZEKERAAR TEGEN DE VOOR HET 

(1) Verbr., 14 Juli 1937 (Bull. en PAsrc., 
1937, I, 227) ; 18 Maart en 15 April 1940 (ibid., 
1940, I, 95 en 121); 6 April 1949 (A1T. Ve•·b1'., 
1949, blz. 235; B1tll. en PASIC., 1949, I, 266); 
10 Mei 1951 (A•·•·. Verbr., 1951, blz. 529; Bull. 
en PASIC., 1951, I, 621); 19 Mei en 14 Juli 1952 
(A1·r. Ve1·br., 1952, blz. 523 en 659; Bull. en 
PAsrc., 1952, I, 603 en 747), en volgend arr·est. 

(2) DELARUWIERE en NAMECHE, n' 425; Ho
RION, « Droit social. Examen de la jurispru-

ONGEVAL VERANTWOORDELIJKE DERDE INGE
STELDE VORDERING. 

1° De vm·zelceraa1· die in de 1·echten van 
het bedrijfshoofd t1·eedt, mar; van de 
voo1· een arbeidsongeval verantwom·de
lijlce derde, slechts tentgbetaling eisen 
van de vergoeclingen ·wellce hij werke
lijk ten behoeve van het slachtojfer of 
van zijn 1·echthebbenden ~titbetaald 
heeft (1). (Wet van 11 Juni 1874, arti
kel 22; samengeordencle wetten van 
28 September 1931, art. 19, lid 7.) 

2° De vestiging in eigen hanclen en ovm·
een7comstig ctrtilcel15 van het koninklijk 
besluit vcm 7 December 1931 dom· een 
ven:eke1·aa1· van het kapitaal van de 
aan het slachtojfe·r of zijn rechthebben
den ve1·sch~tldigde 1·enten, is geen werke
lijlce betctling clezer 1·enten ten behoeve 
vctn voo1·melcle schuldeise1·s en 1·echtigt 
clerhalve cle ve1·zelce·raa1· niet om tege?b 
cle voor het ongeval vemntwoordelijke 
denle, de op de a1·tikelen 22 van de wet 
van 11 Jwti 1874 en 19 cler samengem·
dende wetten op de a1·beiclsongevallen 
gegmncle vo·rcle1·ing in te stellen (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP <<PATRONS REUNIS ll, 
T. AMERY.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 Mei 1952 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
cle artikelen 15, 19 (3°, 4°, 5°, 7'0 alinea) 
van de wetten op het herstel der schade 
voortspruitende nit de arbeidsongevallen, 
samengeordencl bij koninklijk besluit 
van 28 September 1931, 22 van cle wet 
van 11 Juni 1874 over de verzekeringen, 
12, 13, 15, 17, 18, 61, 62 van het 
koninklijk besluit van 7 December 
1931 houdende algemene verordening van 
de verzekering tegen de arbeidsonge
vallen, doordat, - om de vordering van 
eiseres af te wijzen strekkencle tot de te
rugbetaling door de dercle aansprakelijke 
en burgerlijke aansprakelijke, van cle som
men cUe cle kapitalen vertegenwoordigen 
cUe noclig zijn om, overeenkomstig de wet 
over het herstel der schade voortsprui-

dence, 1940-1948 », Rev. C1"it. jm·. belge, 1949, 
blz. 195, n" 108 tot 110; S. DAviD, «Accidents 
du travail et maladies professionnelles », 
Jou1·n. t1ib., 1951, blz. 6, n' 50; WETS, Bull. 
ass., 1952, blz. 5 en volgende onder meer 
blz. 14 en 15; HoRION, nota onder verbr., 
14 Juli 1952, Joum. trib., 1952, blz. 639 en 
volgende. 

Zie ook nota onder verbr., 23 Maart 1953 
(Bull. en PASIC., 1953, I, 559). 
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tende uit een dodelijk werkongeval, de 
renten aan de rechthebbenden van het 
slachtoffer uit te keren, het bestreden 
arrest inroept dat die sommen niet het 
voorwerp van een uitbetaling aan voor
noemde rechthebbenden zijn geweest, 
maar dat zij door eiseres slechts vastge
legd werden - clan wanneer, in het wet
telijk stelsel, het beclrijfshoofcl van zijn 
verplichtingen jegens het slachtoffer en 
cleszelfs rechthebbenclen bepaaldelijk 
« ontslagen >> is in de mate waarin hij
zelf of zijn verzekeraar de kwestieuze 
kapitalen opgebracht hebben, terwijl an
derzijds, in hoofde van de daartoe aan
genomen wetsverzekeraar beschouwd, het 
vastleggen dier kapitalen in eigen han
den - wat voor hem elke mogelijkheid 
uitsluit om nog over die gelden te be
schikken, vermits zij definitief tot het 
uitkeren der renten moeten clienen - als 
zodanig noodzakelijk client te worden ge
lijkgesteld met een betaling· naar de zin 
van voormeld artikel 22 van de wet van 
11 Juni 1874 : 

Overwegencle dat eiseres, gemeenschap
pelijke verzekeringskas, de werkgever 
van wijlen Oscar Debal tegen de verant
woordelijkheicl wegens arbeidsongevallen 
verzekerde; dat eiseres zich burgerlijke 
partij stelcle tegen eerste verweercler, als 
ten minste gedeeltelijk verantwoorclelijke 
derde voor het aan Debal overgekomen 
dodelijk ongeval, alsook tegen tweede ver
weerder, burgerlijk verantwoorclelijk voor 
eerste verweerder, en van hen vergoeding 
vorclercle uit hoofcle van de vestiging van 
het kapitaal tot zekerheicl van de uitke
ring der ann de rechthebbenclen van het 
slachtoffer overeenkomstig de wetgeving 
over de arbeidsongevallen verschulcligde 
renten; 

Overwegende dat verweerclers tegen die 
vordering opwierpen clat eiseres slechts de 
plaats van het slachtoffer kan innemen in 
de mate waarin zij daaclwerkelijk nan de 
rechthebbenclen van het slachtoffer beta
lingen heeft uitgekeerd en clat de vesti
ging van het kapitaal geen betaling nan 
de rechthelJbenden uitmaakt; 

Overwegende dat het middel het arrest 
verwijt op deze zienswijze van verweer
ders te zijn ingegaan; 

Overwegende clat eiseres gemachtigd is 
om overeenkomstig de samengeorclende 
wetten betreffende de arbeidsongevallen 
en het koninklijk besluit van 7 December 
1931, de door haar verschulcligde renten 
uit te keren; 

Overwegencle clat, zo de vestiging door 
de arbeidsongevallenverzekeraar bij een 
daartoe gemachtigde instelling van het 
kapitaal der aan het slachtoffer of aan 
de rechthebbenden verschuldigde renten 
een werkelijke betaling ten behoeve van 
voornoemde schuldeiser uitmaakt, derge
lijke uitwerking zich niet voorcloet wan-

neer de verzekeraar, zoals ter zake, het 
rentekapitaal in eigen handen vestigt; dat 
inclerclaacl de verzekeraar bij dergelijke 
vestiging de sommen, die het kapitaal 
vertegenwoorcligen, niet vervreemdt; dat 
hij zich evenmin door cleze vestiging je
gens het slachtoffer of clezes rechthebben
den bevrijdt, cloch integencleel schulde
naar cler aan clezelfden verschulcligcle ren
ten blijft; 

Dat het midclel derhalve naar recht 
faalt; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroorcleelt eiseres tot de kosten en 
tot de betaling ener vergoecling van 150 fr. 
jegens verweerclers. 

23 :Maart 1953. - 2• kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slag
geve·r, H. Bareel. - Gelijkluiclende con
cl·ns·ie, H. Mahaux, aclvocaat-generaal. 
PleUer, H. Van Leynseele. 

2• KAMER. - 23 Maart 1953 

1° MIDDELEN VAN VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - JVliDDEL W AARD.OOR ENKEL 
OVERTOLLIGE BEWEEGREDENEN WORDEN BE
STREDEN. - 0NONTVANKELIJKHEID. 

2° MIDDELEN VAN VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - JVliDDEL EEN GEBREK AAN 
AN'l'WOORD OP DE CONCLUSIES AANVOEREND. -
GEPAS'l' AN'l'WOORD.- lVIIDDEL WAARAAN FEI
'l'ELIJKE GRONDSLAG ONTBREEKT. 

3° :MIDDELEN VAN VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - J\1IDDEL VREEMD AAN DE 
OPENBARE ORDE EN NIET AAN DE RECH'l'ER 
OVER DE GROND ONDERWORPEN. - MIDDEL 
NIET ON'l'VANKELIJK. 

4° ARBEIDSONGEVALLEN. - WE'l'TEN 
SAMENGEORDEND JllJ KONINKLIJK BESLUI'l' VAN 
28 SEPTEMBER 1931. - LOON STREKKENDE 
TOT GRONDSLAG VOOR DE VASTS'l'ELLING DER 
VERGOEDINGEN. - WERKELIJ;K LOON. - BE
GRIP. 

5° VERLOF DER LOONARBEIDERS 
(JAARLIJKS BETAALD VERLOF).
WETTEN SAMENGEORDEND BIJ KONINKLIJK 
BESLUI•r VAN 9 JVlAART 1951. - RECHT VAN 
DE LOONARBEIDER OP BETAALD VERLOF. - GE
VOLG VAN HET CONTRACT VAN DIENS'l'VER
HURING. 

6° ARBEIDSONGEV ALLEN. - WE'l'TEN 
SAMENGEORDEND BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 
28 SEPTEMBER 1931. - LOON STREKKENDE 
TOT GRONDSLAG VOOR DE VAS'l'STELLING DER 
VERGOEDINGEN. - UITKERING WEGENS BE· 
TAALD VERLOF. 

7° ARBEIDSONGEVALLEN. - VERnon 
VAN SAMENVOEGING VAN DE SCHADEVERGOEDING 
EN DE FORFAITAIRE VERGOEDINGEN. - DRAAG
WIJDTE VAN DIT VERBOD. 

8° ARBEIDSONGEV AL. - VERANTWOOR-
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DELIJKE DERDE. - VERZEKEHAAR VAN HET 
BEDRIJFSHOm'D. - VoRDERING TOT TERUGBE
TALING DEH VERGOEDINGEN '.rEGEN DE VERAN1'
WOORDELIJKE DEHDE INGES'.rELD. - Voon
WAARDEN. 

9° .ARBEJIDSONGEV .AL. - VERZEKERAAR 
DIE IN EIGEN HANDEN HET KAPI'l'AAL VAN DE 
AAN HET SLACH'l'OFFER OF ZIJN RECHTHEB
BENDE VERSCHULDIGDE RENTEN VESTIGT. -
VESTIGING DIE DE WERKELIJKE BETALING NIET 
EVENAAR1'. - 0NONTVANKELIJKHEID VAN DE 
DOOR DE VERZEKERAAR TEGEN DE VOOR HET 
ONGEVAL VERANTWOORDELIJKE DERDE INGE
STELDE VORDERING. 

1° Is ·wegens gebrelc cum /Jelfwg wiet ont
van1celijlc het middel wctanloor slechts 
enlcele /Jeschowwinuen vctn de /Jeslissing 
wonlen /Jestreden, wnnneer fle beschilc
k'ing floor nnr'lm·e lJeschon~vi.ngen wet
telijlc gerechtvcutnUgfl is (1). 

2° Mist feitel'ijlce g1·onclslctg hat mi.flr'lel ue
gronfl op een yebrelc nan antwoonl op fle 
conclttsies, wcm1wer· cle /Jesf1·eden beslis
sinu e1' op een rtepa.st a.ntwoonl ve1·
str·eJct heejt (2). 

3° Is n-iet ontva.nlcel-ijJ.; het midfld vreemfl 
nan de openb((;re o1·de clat aan de 1·echte1· 
ove·1· cle gronfl n·iet onclenv01·pen 
wenl (3). 

4° Door het loon strelckencle tot g'/'Onclslnu 
voo1· cle vctststelling der in u.Uvoe·riny 
1Jan fle sarnen.Qeorflencle 111etten /Jetr"ef
fenfle cle ar/Jeiflsonuevnllen versch1tlflig
de ve1·goecUnr1en d·ient te r-vonlen ver
stctwn fle werlcelijlce /JezolcUging ann de 
nrbe·icler krnchtens het cont1·nct van 
clienst1;er·h1winy toegelcencl gedu.renfle 
het jnnr rlnt het ongevnl is voomfge
gncm ·in het befl·rijf 1.vnn1"in het z·i.ch 
he eft vo01'.1JCflann; i.n rleze /Jezoldiging 
r-oonlen nlle geldelijlce uitlcerinrten, nlle 
winsten en voonlelen begrepen cUe fle 
arbeicle~· Jcnwhtens het contr·nct van 
flienstverh1win.IJ ge1·echtigfl is te ei
sen (4). (Samengeorclemle wetten van 
28 September 1931, art. 6 en 1, lid 3, 

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
2 Maart 1953 (A1"1'. V m·b?-., 1953, biz. 451; Bull. 
en PAsiC., 1953, I, 508). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
19 Januari 1953 (Bull. en PAsrc., 1953, I, 347). 

(3) Verbr., 22 December 1952 (A1·1'. Ve1·b1·., 
1953, biz. 1; Bull. en PAsrc., 1953, ·I, 271, en 
nota 4). 

(4) Verbr., 14 Maart 1940 (Bttll. en PASIC., 
1940, I, 92). Zie oak verbr., 10 Februari 1938 
(ibirl., 1938, I, 40). 

(5) (6) Raadpl. HomaN, Rev. ace. tmv., 
1937, biz. 225; Bucrr, « Les accidents du tra
vail ll, Belg. j-ucl., 1939, !mi. 38; HomaN, La 
nouvelle legislation 1·elat-i.ve aux conges payes 
cmmtels, uitg. 1939, n" 133 en 134; HamoN, 

clit laatst artikel zoals het door de be
sluitwet van 9 .Tuni 1945, art. 1, en door 
de wet van 1 .Tuni 1949, art. 26, 3°, ge
wijzigd werd.) 

5° H et recht van fle loonwr/Je·icler op l/.et 
.icuwlijlcs /Jetnalfl ve1'lof zoals het cloor 
fle /Jij kon·inlclijlv besluit va.n 9 M aa1·t 
1951 snm.engeonlenfle 'Wetten ge1·egeld 
tD01"flt is een noodznkelij lc en onm:isbaa.1· 
.Qevolg vcm het bestna.n vnn het contract 
vnn clienstve1·hn1··ing (5). (Samengeor
dende wetten van 9 Maart 1951, art. 1, 
3, 9 en 15.) 

6° De bezolcUginrt cl'ienenfle tot g1·onflslnr1 
voo1· fle vnststelUng fle·r in yevnl va.n f£1"

/Je·iflsongeva.l verschnlcligfle vergoeflingcn 
omvat fle uitlce·ri:n.Qen wegens /Jetnalfl 
verlof wellce /Jij toepa.ss-in[! vnn fle op 
9 JJinwrt 1931 sa:men[!eo·rflende r-oetten 
/Jetrejfenfle het ja.wrU.jl<'s 1)cTlof fler· loon
aTbeifle1·s, awn de looncw/Jeiflers ver
sohulfli{ffll, zijn (6). 
(Wetten betreffende de Yergoeding der 
schacle voortspruitencl nit arbeidsonge
vnllen, samengeordend op 28 September 
1931, art. 6.) 

7° De ·vnststellinrt va.n de rum flc rechthe/J
bende va.n het slachtojfe1· van een nr
beidsonueva.l verschnldigfl.e foTfaitni1·e 
vergoefl·ingen volstnnt om alle snmenvoe
ging u.it te slrtiten va.n deze vergoeflin
uen met deze cUe doo1· cleze 1'echthe/J-
1Jencle op g1·ond. vcM~ het aenwen recht 
vnn de voo·r het ongeva.l vem.ntwoorfle
lij lee aenle r-oonlen afrteeist; fle omstnn
fl.Zgheifl flat fle fM'fnitni-re ver,qoeflingen 
nag rviet werlce/.ijl<; 11-i.tbetnalcl we1·flen 
lant clie snrnenvoegin.IJ niet toe (7). (Wet
ten betreffende de vergoeding der scha
de voortspruitend nit arbeidsongevallen, 
samengeorclend op 28 September 1931, 
art. 19, licl 8.) 

8° De ve1·zelcenuw clie in fle 1·echten vnn 
het beclrijfshooffl tr·eerlt ve1·mng slechts 
vcm fle voo1· een a1·beidsongevnl ve,·a.nt
woonleli.,ilce clenle de ter11.g/Jetnling a.f
eisen van de ve·rgoeflinuen welke hij 

Lcf!islation sociale, uitg. 1950, biz. 299 en 303; 
HomaN, Bull. ass., 1940, biz. 3; DoR, Bull. 
biz. 316 en volg.; KAHN-GossE, Bull. ass., 1949, 
biz, 462 en volg., onder meer biz. 465 en 
volg.; S. DAVID, "Accidents du travail et ma
ladies professionnelles ll, Jom·n. trib., 1951, 
biz. 2 en volg., n' 28bis. 

(7) Verbr., 8 Mei 1933 (Bull. en PAsiC., 1933, 
I, 218); 5 December 1949 en 3 Juli 1950 (A1"1'. 
Ye1·b1·., 1950, biz. 193 en 700; Bull. en PAsrc., 
1950, I, 209 en 801). Zie oak HomaN, «Droit 
social, 1940-1948 "• Re·v. m·it. jm·. belge, 1949, 
biz. 194, n' 105; S. DAviD, «Accidents du tra
vail et maladies professionnelles "• Jo·m~L 
t1·ib., 1951, biz. 62, n" 46 en 47. Raadpleeg 
oak nota- onder Bull. en PAsrc., 1953, I, 561. 
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werkclijk ten bnte van het slachtofjcr of 
zijn 1·echthebbencle nUuekecnl heeft (1). 
(Wet van 11 Juni 1874, art. 22; samen
geordende wetten van 28 September 
1931, art. 19, lid. 7.) 

:9° De vesUg·inu in eiuen hanclen en ovcr
eenlcomstig ftrtilcel15 va·n hot kon·inklijlc 
beslttit vnn 7 Dccernbe1· 1931, door een 
ve1"Zelc€wnfw van. hot katJUaal cler awn 
het slfwh tofje1· of zijn ·rechtheb bencle 
verschullligcle 1·enten, is {feen werlcelijkc 
betnHng clezwr 1·enten ten behoe-ve van 
·voo1·nwlcle schttlcle·isers en 1·echtigt cler
halve clc ve1·zelceraa1· niet om op rtrond 
1Ja1t cle art-ilcelen 22 van fle wet vwn 
Jl J·u.n·i 1874 en 19 ller swmengeorllenllc 
·wetten betrcfjencle flo (trbeiclsongeva.llen 
tegcn de vom· het ongeval versch·nlcUgde 
dcnle cen vo1·cle1·ing tot terllgbetrtlin!f 
·van voo·nnelfl lca.pitanl te 1·ichtcn (2). 

(MEGANCK EN VERS'l'RAE'l'EN, '1'. WEDUWE COP
PENS EN NAAMLOZE )'ENNOOTSCHAP (( L'UR
BAINE ll.) 

ARREST. 

HEJT HOlr; - Gelet op llet bestreden 
arrest, op 12 Juni 1952 door llet Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

I. vVat betreft de voorziening van i\Je
ganck, beklaagde en van Verstraeten, bur
gerlijk verantwoordelijke partij : 

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen cle beslissing over de publieke vor
dering : 

Over het eerste miclclel : schencling van 
·d(" artikelen 418 en 419 van het Strafwet
boek, 15, 2 en 22, 3 van het algemeen 
verkeersreglement van 1 Februari 1934, 
1382 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, doonlat het be
streden arrest de strafrechtelijke en 
burgerlijke verantwoordelijkheirl van de 
eiseres vestigt op het gebrek aan voor
uitzicht en voorzorg bedoeld door de 
artikelen 418 en 419 van het Strafwetboek, 
maar voorzien cloor de samenhangencle 
overtredingen van artikelen 15, 2°, en 22, 
3°, van het koninklijk' beslnit van l Fe
bruari 1934, die verjaanl zijn, en die ver
klaring van verantwoorclelijkheid gebrek
kig of onvoldoend motiveert, daar, ener
zijds, clit arrest de door vom·meld arti
kel 15, 2, voorziene font als oorzaak van 
het ongeval aanneemt, dun wanneer het 
nitdrukkelijk vermelclt clat het in feite 
vaststant clat Meganck de rijweg begon te 
clwarsen en over te steken toen het slacht
offer nagenoeg op de hoogte van de uiter
ste achterkant van de vrachtwagen moet 
geweest zijn, en daar, anclerzijds, het be
streden arrest verklaart clat Meganck bij 

(1) (2) Zie voorgaand arrest en nota's 1 
en 2. 

VERBR., 1953. - 32 

het oversteken der baan het slachtoffer 
heeft opgemerkt, clan wanneer dit arrest 
vercler in feite vaststelt dat Meganck 
reeds 1m40 van de autocamion verwijclerd 
was toen de aanrijding zich heeft voorge
claan, en niet zegt dat het slachtoffer 
lletzij voor, hetzij achter Meganck geen 
plaats genoeg· had om zomler hinder door 
te rijclen : 

Overwegende clat het bestreden arrest 
twee fouten ten laste van beklaagde vast
stelt, de eerste hierin bestaancle dat hij 
langs de zijde van het verkeer uitstapte, 
de tweede zijnde een gebrek aan voorzorg 
waardoor hij verwaarloosde zich te verge
wissen of hij de weggebruikers, komende 
nit de door hem zoeven en door het slacht
offer gevolgde richting, bij zijn overste
ken van de rijweg niet hinder en zon; 

Overwegende dat het arrest zijn beslis
sing wettelijk rechtvaardigt door de vast
stelling van laatst bedoelcle font, die het 
a:ls een der oorzaken van het overlijden 
van het slachtoffer beschonwt; 

Overwegende dat, waar het een gebrek 
aan vaststelling van oorzakelijk verlland 
tussen het onvoorzichtig nitstappen van 
beklaagde en het overlijden van het 
slnchtoffer inroept, het middel slechts een 
overbodige motivPring van het arrest be
strijdt; 

Dat het midclel niet kan worden aange
nomen; 

En overwegende dat de substantH~le Df 
op straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefd en clat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

B. In zover de voorziening gericht is te
gen de beslissing over de vonlering van 
de burgerlijke partijen : 

Over het tweede middel : schencling van 
de artikelen 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van cle Grondwet, doordat 
het bestreden arrest geen venleelde ver
nntwoorclelijkheicl aanvaarclt en claartoe 
de motivering van het beroepen vonnis 
overneemt en als bijkomende motivering 
aanhaalt clat, enerzijds, de rechterhelft 
cler baan op nagenoeg 0 m. 50 door de stil
staande vrachtwagen in beslag genomen 
was en dat, anderzijds, het slachtoffer 
geen fout beging met op een afstand van 
1 m. 40 van deze stilstaande vrachtwagen 
te rijclen, dan wanneer eisers artikelen 35, 
41 en 42 van de Wegcode inriepen, en ver
der declen gel den da t het slachtoffer zeer 
goecl Meganck kon en moest zien, hetzij 
omdat het van achter de vrachtwagen 
opclaagde, hetzij omclat het in rechte lijn 
kwam aangereclen, en het !Jestreden ar
rest die middelen niet beantwoordt, of 
minstens onvol(loende beantwoordt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de redenen van de eerste rechter over
neemt waarbij deze beslist dat geen en
kel verwijt het slachtoffer treft; 
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Dat het beroepen vonnis vaststelt, ener
zijds, dat het slachtoffer over een vriJe 
rijweg beschikte en dus de bepaling van 
artikel 35 van de Wegcode niet overtre
den heeft, en, anderzijds, dat niet bewe
:zen is dat het slachtoffer met een over
dreveit snelheid zou gereden hebben noch 
dat zijn snelheid het ongeval zou veroor
zaakt hebben; 

Dat het vonnis verder aanstipt dat het 
foutief uitstappen van beklaagde uit zijn 
vrachtwagen een onvoorzienbare hindernis 
heeft uitgemaakt; 

Overwegende dat deze overwegingen van 
het vonnis, die het arrest zich eigen ge
maakt heeft, de bij het middel aange
haalde verweermiddelen van aanleggers 
op .passende wijze beantwoorden; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel : schending van 
de artikelen 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, 97 van de Grondwet, en 9 van 
de wet van 24 December 1903, eerste on
derdeel, doordat het arrest aan de bur
gerlijke partij « L'Urbaine Jl recht van 
indeplaatsstelling, en chis recht op ver
goeding toekent, zonder vast te stellen 
dat d~e verzekeringsmaatschappij, die 
zulks ten andere niet verklaarde, over
eenkomstig de bepalingen van hoofd
stuk II van voormelde wet aangeno
men is, tweede onderdeel, schending 
van artikel 6 van de wet van 24 De
cember 1903, doordat het arrest het be
drag van 58.348 fr. 40 als basisloon aan
neemt, dan wanneer cUt bedrag ook de 
waarde van het wettelijk betaald verlof 
begrijpt, terwijl voormeld artikel 6 
slechts gewag maakt van de vergelcling 
krachtens het arbeidscontract, zonder ge
wag te maken van andere uitkeringen die, 
alhoewel zij wettelijk zijn, nochtans geen 
deel van het arbeidscontract uitmaken, en 
dan wanneer het bestreden arrest ook die 
waarde van het wettelijk betaald verlof 
mederekent om het basisloon vast te 
stellen, op grond van de enige beschou
wing dat die waarde behoort tot hetgeen 
de werlmemer in ruil voor zijn arbeid 
ontvangt en dat de werkgever clie vergoe
cling als deel uitmakende van het loon aan
zie't, zonder daarbij te verklaren, zoals 
door artikel 6 van de wet van 24 De
cember 1903 vereist wordt, dat deze ver
goecling krachtens het arbeidscontract 
moet uitgekeerd worden, derde onder
deel, schending van de artikelen 9 en 19 
van de wet van 24 December 1903, doordat 
het bestreden arrest aan deze burgerlijke 
partij de sommen van 27.696 frank en 
van 56.512 frank toekent, wanneer die be
dragen door de rechthebbenclen (burger
lijke partij De Neef en kinderen) als 
voortkomende van de door cc L'Urbaine JJ 
gevestigde kapitalen bekomen worden, en 
wanneer het arrest de terugvordering van 

die gevestigde kapitalen van de burger
lijke partij cc L'Urbaine JJ ontzegde, en de 
waarde er van integraal aan de burger
lijke partij De Neef en kinderen toekent, 
onder vorm van vergoeding van gemeen 
recht, wegens verlies van het loon van 
het slachtoffer : 

Overwegende, wat betreft het eerste on
derdeel, dat uit geen stuk der procedure 
blijkt dat aanleggers, voor de rechter over 
de groncl, de ontvankelijkheid der tegen 
hen door de burgerlijke partij cc L'Ur
baine JJ ingestelcle vordering zouden heb
ben betwist om reden dat het niet bewezen 
was dat zij een gemachtigde verzekerings
maatschappij is; dat het eerste onder
dee! van het midclel nieuw en derhalve 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende met betrekking tot het 
tweede onderdeel, dat artikel 3 der bij 
koninklijk besluit van 9 Maart 1951 sa
mengeordende wetten betreffende het jaar
lijks verlof der Ioonarbeiders bepaalt dat 
de bij artikel 1 bedoelde arbeiclers recht 
hebben op een jaarlijks verlof, naar ver
houcling met hun dienstprestaties; 

Overwegende dat voormelde samenge
ordende wetten, luidens artikel 1 toepas
selijk zijn op al de door een conti·act van 
dienstverhuring of door een leercontract 
verbonden en onder meer, in Belgie te
werk gestelde personen; 

Overwegende dat artikel 9, de bijdrage 
regelt die, voor het jaarlijks verlof, ten 
Iaste van de werkgever valt en naar ver
houc1ing met het brutoloon van de arbei
der bepaald wordt; 

Dat artikel 3 bepaalt dat het recht op· 
verlof aan de arbeiders, niettegenstaande 
elke strijdige overeenkomst verworven is 
en dat het de arbeider verboden is af te 
zien van het verlof waarop hij recht 
heeft; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 6 der samengeordende wetten betref
fende de arbei_dsongevallen, onder het 
loon, dat tot grondslag voor de vaststel
ling der vergoedingen strekt, het werke
lijk loon vei-staan wordt dat, ingevolge 
de overeenkomst, aan de arbeider toege
kend werd, gedurende het jaar dat aan 
het ongeval voorafging, in de onderne
ming waarin het zich voordeed; 

Overwegende dat naar de zin van deze
wetsbepaling het begrip cc werkelijk 
loon JJ aile gelclelijke uitkering en alle 
winsten of voorclelen omvat, c1ie de arbei
cler, krachtens het contract van dienst
verhuring, gerechtigcl is te eisen; 

Overwegencle dat uit bovenaangehaalcle 
bepalingen van de samengeordende wetten 
betreffende het jaarlijkse verlof der loon
arbeiders blijkt clat het recht van de Ioon
arbeicler op betaald verlof als een nood
zakelijk en onmisbaar gevolg van het be
staan van het contract van dienstverhu
ring t1ient beschouwd te worden; dat er 
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uit volgt dat de aan de arbeider, in ver
band met dit hem erkend recht verschul
digde wettelijke vergoedingen bijgerekend 
moeten worden voor de bepaling van het 
bedrag van het loon dat voor de vaststel
ling der vergoedingen wegens een ar
beidsongeval in aanmerking moet geno
men worden; 

Overwegende, met betrekking tot het 
derde onderdeel, dat, het arrest, enerzijds, 
aanstipt dat de verzekeraar slechts de 
plaats inneemt van het slachtoffer of van 
zijn rechthebbenden in de mate van de 
door hem aan dezen metterdaad gedane 
betalingen en dat de ~estiging van een 
rentekapitaal geen zulkdanige betaling 
uitmaakt, en, anderzijds, aan de verzeke
Tingsmaatschappij « L'Urbaine ll de ver
goedingen van 27.696 frank en 56.512 frank 
toekent wegens drie renten respectievelijk 
aan de wednwe en aan de kinderen van 
het slachtoffer << nitbetaald ll; 

Overwegende dat deze vermeldingen en 
beslissing van het arrest geen tegenstrij
digheid inhonden ; 

Overwegende dat, waar aanleggers voor
houden dat voornoemde sommen aan de 
burgerlijke partijen weclnwe Coppens en 
kinueren onder vorm van vergoeding van 
gemeen recht toegekend werden, zij op 
een verkeenle interpretatie van het ar
rest steunen, daar het arrest uitdrukke
lijk deze sommen van de door aanleggers 
verschulcligde vergoeding aftrekt; 

Dat het tweede en het derde onderdeel 
van het middel niet kunnen aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel : schending van 
artikelen 1382 van het Burgerlijk Wet
l;JOek, 97 der Grondwet, en artikel 19, 
laatste lid, der wet van 24 December 1903; 
doordat het arrest, waar het over de 
vordering der bnrgerlijke partij De Neef 
·en kinderen beschikt, enkel de sommen 
van 71.871 fr., 27.696 fr. en 56.512 fr. het
zij in het geheel 156.079 frank aftrekt van 
de vergoedingen van gemeen recht welke 
aan deze burgerlijke partij worden toe
gekend; dan wanneer artikel 19 van de 
wet van 24 December 1903 alle samenvoe
ging van vergoedingen verbiedt en nitsluit 
en die burgerlijke partijen later verdere 
renten ten titel van vergoeding wegens 
het werkongeval van hun rechtgever zul
len ontvangen : 

Overwegende dat aanleggers tegen de 
vordering van de burgerlijke partij we
duwe Coppens opwierpen dat de wette
lijke uitkeringen die zij reeds bij toepas
sing van de wet betreffende de ar beids
ongevallen genoten heeft of zeker zal ge
nieten in mindering dienen gebracht bij 
de eindberekening van de vergoeding die 
volgens het gemeen recht door aanleggers 
aan deze bnrgerlijke partij versclmldigd 
js; 

Overwegende dat artikel 19, derde lid, 

der wetten betreffende de arbeidsongeval
len, samengeordend bij het koninklijk be
slnit van 28 September 1931, ter zake toe
passelijk vermits het ongeval in 1949 voor
viel, benevens de bijzondere vordering we
gens arbeidsongeval, aan het slachtoffer 
of aan zijn rechthebbenden het recht 
behondt op grond van het gemeen recht 
vergoeding der geleden schade van de 
verantwoordelijke derde te eisen, doch 
dat de laatste alinea van voormeld arti
kel de samenvoeging verbiedt der op grond 
van de arbeidsongevallenwet en op grond 
van het gemeen recht wegens de nit het 
ongeval geleden stoffelijke schade toege
kende vergoedingen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het hoger aangehaald verweermiddel van 
aanleggers verwerpt op grond van de en
kele overweging dat nooit samenvoeging 
van vergoedingen zal knnnen ontstaan 
uit de in de toekomst aan de rechthebben
den nit te betalen renten, wegens de be
vrijding van verbintenissen voorzien bij 
artikel 19 van de arbeidsongevallenwet
ten, in geval van werkelijke betaling der 
schadevergoeding door de verantwoorde
lijke voor het ongeval; 

Overwegende dat de betaling der forfai
taire vergoeclingen aan de rechthebbenden 
van een arbeidsongeval volstaat om elke 
samenvoeging dezer vergoedingen met an
dere op grond van het gemeen recht ge
vorderde vergoedingen nit te slniten, on
verminderd het geval waarin de forfai
taire vergoedingen niet werkelijk zonden 
afbetaald geweest zijn; 

Waarnit volgt dat waar het bewnst 
verweermiddel afwijst, het arrest zijn be
slissing niet wettelijk gemotiveerd heeft 
en dat het middel gegrond is ; 

II. Wat betreft de voorziening van de 
naamloze vennootschap << L'Urbaine ll, bnr
gerlijke partij : 

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

Overwegende dat het bestreden arrest 
tegen eiseres geen veroordeling tot de nit 
de pnblieke vordering ontstane kosten 
nitspreekt; dat de voorziening clerhalve 
zonder voorwerp is, en dns niet ontvanke
lijk; 

B. In zover de voorziening gericht is te
gen de bnrgerlijke partij wednwe Cop
pens, hanclelende in eigen naam e_n al.s 
moeder wettige voogcles van haar mrnder
j arige kinderen : 

Overwegende dat eiseres, v66r de rech
ter over de grond, geen eis tegen deze 
partij heeft ingesteld en evenmi~ ten de
zes voordele in enige veroordelmg werd 
verwezen; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is; 

a. In zover de voorziening gericht is te-
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gen de beslissing gewezen over de bur
gerlijke vonlering van eiseres : 

Over het enig middel : schending van de 
artikelen 15, 19 (3", 4e, 5•, 7• alinea) van 
de wetten op het herstel der schade voort
spruitende nit de arbeidsongevallen, sa
mengeorclencl bij koninklijk besluit van 
28 September 1931; 22 van de wet van 
11 Juni 1874 over de verzekeringen· 12 13 
15, 17, 18, 61, 62 van het koninkiijk' be: 
slnit van 7 December 1931 hondende al
gemene verordening betreffencle de verze
kering tegen de arbeidsongevallen, door
dat, - om de vordering van eiseres 
af te wijzen welke strekte tot de te
rngbetaling door de derde aansprake
lijke en burgerlijk aansprakelijke partij, 
van de sommen die de kapitalen vertegen
woordigen die nodig zijn om overeenkom
slig de wet over het herst~l cler schade 
voortsprnitende nit een dodelijk werkon
geval, de renten aan de rechthebbenden 
van het slachtoffer nit te keren,- het be
streclen arrest .aanhaalt clat clie sommen 
niet het voorwerv van een nitbetaling aan 
voornoemcle rechthebbenden zijn geweest 
maar clat zij slechts door eiseres yastge: 
legd werclen, clan wanneer, volgens het 
wettelijk stelsel, het beclrijfshoofcl van 
zijn verplichtingen jegens het slachtoffer 
en cleszelfs rechthebbenclen << ontslagen ll 
is bepaalclelijk in ue mate waarin hijzelf 
of zijn verzekeraar de kwestieuze kapita
len hell ben opgebracht, terwijl anclerzijds, 
in hoofde van de clam·toe aangenomen 
wetsverzekeraar beschouwcl, het vastleg
gen clier kapitalen in eigen handen ·
wat voor hem elke mogelijkheid om nog 
over die gelclen te beschikken uitslnit, 
vermits zij definitief tot het nitkeren 
der renten moeten c1ienen, - als zodanig 
noodzakelijk met een betaling naar de 
zin van voormeld artikel 22 van de wet 
van 11 Juni 1874 client te worden gelijk
gestelcl : 

Overwegende dat Charles Coppellil over
lellen is tengevolge van het arbeids
ongeval dat voorviel toen hij als ploegbaas 
in clienst was van de nijverheiclsonclerne
ming waarvan eiseres het arbeidsongeval
len-risico clekt; 

Overwegenlle clat eiseres, van beklaagde, 
als derde verantwoordelijke, en van dezes 
aansteller, de terngbetaling cler door haar 
aan de rechthebbenden van het slachtof
fer uitbetaalcle sommen, onder meer van 
drie te hunnen voordele gevestigde rente
kapitalen vonlert; 

Overwegende dat het arrest cleze eis af
wijst om reclen clat eiseres slechts de 
plaats van het slachtoffer of zijn recht
hebbenden inneemt in de maat cler door 
haar a an dezen metterdaacl geclime beta
lingen en dat de vestiging van een rente
kapitaal, zelfs inclien zulks voor de ver
zekeraar een onherroepelijk verlies uit-

maakt, geen herstel uitmaakt van de gele
den schade, cloch uitsluitend het storten 
van een door de wet vereiste wiskundige 
reserve ; 

Overwegende clat eiseres gemachtigd is 
om overeenkomstig de samengeordende 
wetten betreffende de arbeidsongevallen 
en het koninklijk besluit van 7 December 
1931, de door haar versclmldigde renten 
nit te keren; 

Overwegencle dat zo de vestiging bij een 
daartoe gemachtigde instelling door de 
arbeidsongevallenverzekeraar van het ka
pitaal cler aan het slachtoffer of aan de
zes rechthebbenden verschuldigde ren-. 
ten, een werkelijke betaling ten behoeve· 
van voornoemcle schnldeisers uitmaakt, 
dergelijke uitwerking zicll niet voordoet 
wanneer de verzekeraar, zoals ter zake, 
het rentekapitaal in eigene hanclen ves
tigt; 

Dat inderclaacl, de verzekeraar bij der
gelijke vestiging, de sommen die het kapi
taal vertegenwoorcligen niet vervreemclt; 

Dat hij zich evenmin door clergelijke 
vestiging jegens het slachtoffer of clezes 
rechthebbenden van z;ijn schuld bevrijdt 
cloch integendeel sclml clenaar cler arm 
cleze versch nldigde ren ten blij ft; 

Dat het middel clerhalve naar recht 
faalt; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest, in zover het, beslissende over de 
vorclering van de burgerlijke partij we
cluwe Coppens, beklaagde en zijn aanstel
ler Verstraeten wegens stoffelijke schacle 
soliclair veroorcleelt tot betaling ener 
hoofdsom van 316.932 fr. 11 met de ver
goeclencle en gerechtelijke intresten en in 
zover het over de nit cleze lmrgerlijke vor
clering ontstane kosten beschikt; ver
werpt voor het overige, cle voorzie
ningen van eisers Meganck en Verstrae
ten; verwerpt de voorziening van de 
naamloze vennootschap « L'Urbaine ll; 
veroorcleelt cleze tot de kosten van 
haar voorziening en tot de vergoeding 
van 150 frank jegens aanleggers Me
ganck en Verstraeten; veroorcleelt laatst
genoemden tot de twee derclen cler kos
ten van hun voorzieningen en cle we
cluwe Coppens tot het overige clerde; be
veelt dat onderhavig arrest zal overge
schreven worden in de registers van het 
Hof van beroep te Gent en dat melding er 
van zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
wijst de alzo beperkte zaak naar het Hof 
van beroep te Brussel. 

23 Maart 1953. - 26 kamer. - Voorzit
te·l", H. vVouters, voorzitter. - Vet·slaa
aever, H. Bareel. - Gelijlcl·Lticlencle con
cl1tsofe, H. Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 
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2e KAMER. - 23 Maart 1953 

1 o 'l'RAMWEJG EN (PO LIT IE D EJR) . 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 JANUARI 1931, 
ARTIKEL 6, GEWIJZIGD BIJ KONINKLIJK BE
SLUIT VAN 26 AUGUSTUS 1938, ARTIKEL 1. 
- VERPLICHTING VOOR DE BESTUURDER IN 
GEVAL VAN GEVAAR TE VERTRAGEN OF ZI.JN 
VOERTUIG TOT STILSTAND TE JJRENGEN. 
DRAAGWIJDTE DEZER VERPLICHTING. 

2° VEJRKEJEJR. - BRANDWEERWAGEN. 
GEEN VERKEERSVOORRANG TEN OPZICHTE VAN 
EEN VOERTUIG OP SPOOR DIENEND TO'f UITBA
TING VAN EEN VERGUNDE DIENST. 

1 o De best11•nrcle1· ·van een t?·amvoert·u·ig ·is 
ertoe verpUcht te ver·tra.gen of z·ijn vocr
t·uig tot stnstancl te brengen in alle ge
vallen waa·r het ge·vaarUjk is zijn snel
heid en zelf z·ijn gang te handhavcn en 
niet enlccl in geval vctn gevacw wegens 
stremming vcm het verlceer of wegcns 
de Zigging det· plaats. (Koninklijk be
sluit van 27 Januari 1931, art. 6, gewij
zigd door koninklijk besluit van 26 Au
gustus 1938, art. 1.) 

De·rgclijlc gevaar lcwn ontstawn ten gevolge 
van het opcla,qen va,n een branclwee?·wa
gen wanrvnn de aanlcomst tlom· het rin
lcelen va.n een noodbel nnngelcond·igcl 
wordt. 

2o Door geen enlcel wettelcst wortlt cwn de 
best7t~wder vnn een tTamvoerttt·ig cle ver
plichting opgelegcl voor ecn brctndwec·r
wagen fL/ te wijlcen (1). 

(VOORLOPIG JJEHEERCOMI'llill VOOR HET LOKAAL 
VERVOER IN DE BRUSSELSE. AGGLOMERATIE EN 
DE SME'l', T. STAD llRUSSEL.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 Juni 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel; 

Aangaande de voorziening van be
klaagde : 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing over de publieke vordering : 

Over het eerste middel : schencling van 
artikelen 9 van de Grondwet, 6 en 13 van 
het koninklijk besluit del. 27 .Tmmari 1931 
lioudende politiereglement voor de exploi
tatie der vergunde tramwegen gewijzigd 
bij artikel1 van het koninklijk besluit del. 
26 Augustus 1938, doorclat, na te hebben 
vastgestelcl dat betichte zijn rijtuig niet 
tot stilstand heeft gebracht bij het in
slaan van de Henri Mausstraat toen een 
wagen van <le brandweer zijn aankomst 
door het rinkelen der noodbel en het f!ik-

(1) Zie nota onder voormeld arrest (Bull. en 
PASIC., 1953, I, 566). 

keren der noocllichten aankondigde, het 
bestreden vonnis hem hoofdens overtre
ding van artikel 6, alinea 6, van het voor
meld koninklijk besluit del. 27 Januari 
1931 veroordeelt, dan wanneer, zoals be
tichte het bij v66r de rechter over de 
grond regelmatig neergelegcle conclusies 
staancle hield, cle alclus vastgestelde fei
ten niet onder toepassing vallen van dat 
artikel 6, alinea 6, waarvan de tekst enkel 
de maatregelen (vertraging of stilstand) 
bedoelt welke door de bestnurcler van 
een tramrijtuig moeten getroffen worden 
wegens het gevaar dat veroorzaakt is 
hetzij door stremming van het verkeer, 
hetzij door de ligging der plaatsen, en 
geenszins door de omstandigheid van de 
gelijktijdige doorgang van een weggebrui
ker op de spoorlijn, onderstelling welke 
door een andere alinea van clit artikel 6 
voorzien is : 

Overwegende dat het bestreclen vonnis 
vaststelt dat de wagen van de brandweer, 
op dewelke het door aanlegger gevoerd 
tramrijtuig aangereclen kwam, zijn aan
lmmst door het rinkelen der nooclbel en 
het flikkeren der noodlichten aankondig
de en dat cleze seinen tot doel hebben 
de weggebruikers te verwittigen van de 
aankomst van een niet aan de voorschrif
ten van de Wegcode onderworpen voer
tuig, dat een recht van voorrang geniet, 
met het gevolg dat cle weggcbruikers zich 
ter zij de moeten begeven en clesnoods 
stilstaan; 

Dat cle rechter over de grond er uit af
leidt dat. de in het verkeer aldus ontstane 
toestand deze is van een bijzonder gevaar, 
en clat het vonnis aanlegger wegens in
brenk op artikel 6, alinea 6 (thans art. 6, 
al. 5) veroorcleelt om het tramrijtuig 
niet tot stilstancl te hebben gebracht; 

Overwegende dat clit artikel onder meer 
lniclt dat de tramwagens moeten vertra
gen en zelfs stilstaan in alle gevallen 
waarin het gevaarlijk kan zijn cle snel
heicl te behouden of zelfs vercler te rijclen; 

Overwegende derhalve dat het bestreden 
vonnis er op wijst dat dergelijk geval van 
gevaar bestond; clat de verplichting voor 
de tramgeleider te vertragen of stil te 
staan niet beperkt is tot de gevallen van 
gevaar welke door een stremming van 
het verkeer of door de ligging der plaats 
veroorzaakt zijn; 

Waaruit volgt dat het vonnis een juiste 
toepassing van voormelde bepaling ge
maakt heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede midclel : schending van 
de artikelen 97 van cle Gronclwet, 6, ali
nea 6, van het koninklijk beslt:iit van 
27 Januari 1931, gewijzigd door artikel 1 
van het koninklijk besluit vftn 26 Augus
tus 1938, 26 van het koninklijk besluit van 
1 Februari 1934 houdencle algemeen regie" 
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ment betreffende de politie van het ver
keer, gewijzigd bij artikel 5 van het ko
ninklijk besluit van 17 Januari 1936, 
doordat het bestreclen vonnis betichte ver
oordeelt zonder, ter gelegenheicl van de 
bewezen verklaarde feiten vast te stellen 
dat hij misbrnik zou hebben gemaakt van 
de verkeersvoorrang welke hem bij arti
kel 26 van het koninklijk beslnit van 1 Fe
bruari 1934 toegekend was door te hebben 
nagelaten het voertnig dat hij bestuurde 
stil te houden wanneer hij in staat zon 
geweest zijn het te doen, dan wanneer 
betichte zoals hij in conclusies staancle 
hielcl, de verkeersvoorrang genoot en al
dus gerechtigd was er op te rekenen dat 
de aan de bnrgerlijke partij toebehorencle 
wagen van de brandweer haar verplich
ting zon eerbiedigen nit te wijken en des
noods stil te staan om het tramrijtnig 
zodra het naderde door te laten; dat, daar 
deze verplichting onbeperkt is, het feit 
dat de wagen van de brandweer trachtte 
voorbij te steken onvoorzienbaar was of 
wettelijk als dusdanig moet beschouwd 
worden; dat betichte de te zijnen laste 
gelegde inbreuk dienvolgens niet gepleegd 
heeft of dat het Hof van verbreking al
thans in de onmogelijkheid verkeert na 
te gaan of een jniste toepassing der straf
wet op betichte werd gedaan : 

Overwegende, enerzijcls, dat het vonnis 
terecht er aan herinnert dat geen enkele 
wettekst aan de tramgeleider de verplich
ting oplegt de do01·gang voor een wagen 
der brandweer vrij te laten, doch aanleg
ger veroordeelt om het tramrijtnig niet 
tot stilstand te hebben gebracht in een ge
val waarin het gevaarlijk kon zijn zijn 
snelheid te behouden en zelfs vercler te 
rij den en geenzins om bij het naderen van 
een wagen der brandweer niet stilgestaan 
te hebben; 

Waarnit volgt dat het eerste onderdeel 
van het middel feitelijke grondslag mist; 

Overwegende, anderzijds, dat aanlegger 
voor de rechter over de grond nooit be
weerd heeft dat het opdagen van de wa
gen der brandweer voor hem een onvoor
ziene hindernis was en dat hij derhalve 
niet op tijd kon stilstaan; 

W aarnit volgt dat het tweede onderdeel 
van het middel nienw en derhalve niet 
·ontvankelijk is ; 

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

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing over de vordering der bur
;gerlijke partij : 

Overwegende clat aanlegger tot staving 

(1) Verbr., 12 December 1949 (Arr. Jle•·b1·., 
1950, blz. 224; B1tll. en PAsrc., 1950, I, 245). 

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

van zijn voorziening geen enkel :m.lddel 
inroept en dat het hof er van ambtswege 
geen opwerpt; 

Aangaande de voorziening der burger
lijk verantwoordelijke partij : 

Overwegende dat nit geen enkel stuk 
der rechtspleging blijkt dat aanlegger zijn 
voorziening zon betekend hebben aan de 
partijen tegen dewelke zij gericht is zo
als voorgeschreven wordt bij artikel 418 
van het 1Vetboek van strafvordering; 

Waaruit volgt dat de voorziening niet 
ontvankelijk is ; 

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

23 Maart 1953. - 26 kamer. - Voon<!U
ter, H. Wouters, voorzitter. - Vet·slag
gever, H. de Olippele. - Gelijlcluidende 
conclns·ie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 23 Maart 1953 

1° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - BELASTING 
OP OPENBARE VERTONINGEN EN VERMAKELIJK
HEDEN. - PROCES-VERBAAL OPGESTELD DOOR 
EEN BEEDIGDE AMBTENAAR VAN HET BEHEER 
DER BELASTINGEN. - BEWIJSKRACHT. 

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOHTER OVER DE GROND. -
STRAFZAKEN. - BEWIJSMIDDELEN. - GE
'l'UIGENISSEN. 

1 o In zctlcen vcm belastingen op oz1enba1·e 
vertoningen en vet·malcelijlcheden wo1·dt 
door geen enlcele wetsbepaling aan de 
1J1'ocessen-vet·baal det· inbrettlcen opge
stelcl clom· een nmbtenaar van het beheet· 
cler belastingen lc1·acht vcm bewijs tot 
tegenbewijs van cle er in vennelcle tei
ten toegekencl (1). 

2° Behatulens bijzondere wetsbepaling, be
oonleelt cle 1·echtet· over cle groncl sou
verein de waarcle cle·r bewijselementen 
en mule1· mee1· cler getttigenissen die hem 
onclenvorpen worden (2) . 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
'1'. DE LOD'l'.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 December 1952 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het enig middel : schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 179 tot 216 
van bet Wetboek van strafvordering, 1, 3 
en 4 van het koninklijk besluit van 

22 December 1952 (B11ll. en PASIC., 1953, I, 281, 
en nota 5). 
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22 September 1927, houdende samenscha
keling van de wetten betreffende de belas
tingen op vertoningen en vermakelijkhe
den, 6 der wet van 4 Juli 1930, en van het 
geloof verschuldigd aan het ter terecht
zitting onder eed bevestigd proces-verbaal 
van 3 Juni 1949, en aan de verklaring on
der eed van de getuige : 1D doordat het 
bestreden arrest de uit hoofcle van in
brenk op de wetten betreffencle de belas
ting op vertoningen en vermakelijkheclen 
vervolgcle verweercler vrijspreekt, zoncler 
de reclenen aan te geven waarop het steunt 
om de bewijskracht van het opgemaakt 
proces-verbaal en van de verklaring onder 
eed van de getuige als onvolcloende te be
schouwen; 2D doordat het bestreden ar
rest, de reclenen van de eerste rechter 
overnemende, beslist clat het niet bewezen 
is dat verweerder de verantwoorclelijke 
inrichter van de litigieuze vertoning is, 
clan wanneer verweercler een aangifte 
moest inclienen, en de belasting verschul
digd was, zelfs indien hij als mandataris 
voor een clerde optracl, dan wanneer, in
dien hij als aangestelcle voor een clercle 
optracl, hij gebeurlijk het bewijs van deze 
aanstelling moest leveren, terwijl het ver
volgend beheer niet tegelijk de bewijs
last droeg van : a) zijn materieel optre
den en b) van zijn optreclen in eigen 
naam en voor eigen rekening : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat geen enkele wettekst 

bepaalt clat het in zake van belasting op 
de vertoningen of vermakelijkheclen, door 
een beecligde ambtenaar van het beheer 
der belastingen opgesteld proces-verbaal 
kracht van bewijs heeft tot tegenbewijs 
nopens de er in vermelde feiten; clat het 
enkel als inlichting geldt; 

Overwegende derhalve dat, bij gebreke 
van conclusies alsmede van ter zake toe
passelijke wetsbepalingen die bijzondere 
bewijsmiddelen zouden opleggen, het be
streden arrest bij een souvereine beOOl'de
ling cler feiten en der getuigenissen wet
telijk heeft kunnen beslissen clat de ten 
laste van verweercler gelegde feiten niet 
bewezen zijn; 

Over het tweede ondercleel : 
Overwegende dat verweercler, luidens 

de verclenking, slechts als << inrichter ll 
van een dansvertoning vervolgd was ; dat 
het hof van beroep derhalve niet diende 
te onderzoeken of verweerder ter zake 
niet gebeurlijk als manclataris of aange
stelcle voor een derde verantwoordelijke 
opgetreden was; 

Waaruit volgt dat het eerste onderdeel 

(1) Verbr., 26 December 1933 (Hull. en 
PAsrc., 1934, I, 124, en nota's 1 en 2) ; 6 De
cember 1948 (A1T. Ve1·br., 1948, biz. 609; B"ll. 
en PAsrc., 1948, I, 694). 

van het middel naar recht faalt en het 
tweede onderdeel in feite niet opga~t; 

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

23 Maart 1953. - 2" kamer. - Voorzit
tet·, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gevet·, H. Bareel. - Gelijlclttidende con
chtsie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 23 Maart 1953 

1 D VERKEER. - BEWIJS DER OVERTREDIN
GEN. - AFWEZIGHEID VAN REGELMATIG PRO
CES-VERBAAL. - BEWIJS DOOR ALLE RECHTS
MIDDELEN. 

2D BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
STHAFZAREN. - BEWIJSELEMENTEN. - GE
TUIGENISSEN. 

3D i\HDDELEN VAN VERBREKING. -
STRAFZAREN. - i\1IDDEL EEN GEBRER AAN 
ANTWOORD OP DE CONCLUSIES AANVOEREND. -
GEPAS'J' ANTWOORD. - i\1IDDEL FEI'l'ELIJKE 
GRONDSLAG :MISSEND. 

1D B·ij geb·rek aan t·egelmatig pt·oces-ver
baal, mag het bewijs ene·r overtredinu 
op cle vet·Tceet·spolitie door alle rechts
middelen oelevet·d wm·den (1). (Wet van 
1 Augustus 1899, art. 4, lid 2.) 

2D Behomlens b·ljzondere wetsbepaling, be
oonleelt cle t·echtet· ovet· cle ot·ond sott
vere·ln de bew·ljselemente-n e-n namelijlc 
de oet·n-igen·lssen die hem wot·den ovet·
oeleocl (2). 

3D Mist fe-ltelijlce g-rondslao het middel een 
geb-relc cta-n antiooonl op de conclusies· 
aanvoer·encl wwvneet· de bestTeden beslis
s·ino een passend antwoonl op de concltt-· 
s-i.es verstrelct (3). 

(VERHAAREN.) 

AR-REST. 

HET HOF ' - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11i Januari 1953 in boger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Denclermonde; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 9 van de Grondwet, en 145 
van het Wetboek van strafvordering, door-
clat het bestreden vonnis aanlegger, we
gens inbreuk op artikel 29, 3D, van de 
Wegcode veroordeeld heeft, dan wanneer 
hij, volgens de clagvaarcling, vervolgd 
werd om « weggebruiker zijnde op een 

(2) Zie voorgaand arrest en nota 3. 
(3) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,. 

19 Januari 1953 (B1tll. en PAsrc., 1953, I, 347). 
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·openbare plaats, bestuurder zijnde van 
een autovoertuig, in een bocht de uiter
ste rechterzijde niet te hebben gehou
den >>, overtreding die noch door arti
Jrel 29, go, noch door enige andere wets be
paling voorzien en betengeld wordt : 

Overwegende dat het bestreclen vonnis 
vaststelt clat het enkel ten gevolge van een 
stoffelijke missing is dat de woorden 
<< openbare plaats >> in de clagv;tarding 
verrneld werden; 

Dat aanlegger zich trouwens over de 
aard van het hem ten laste gelegde rnis
drijf niet heeft kunnen vergissen, verrnits 
de dagvaarding uitdrukkelijlr vermeldde 
clat de vervolging op de overtreding van 
artikel 29, go, van de vVegcotle steunde; 

Dat het rniclclel dus niet kan aangeno
men worden; 

Over het tweede miclclel : schencling van 
artikel 4 der wet van 1 Augustus 1899; 
doordat het proces-verbaal opgesteld door 
de veldwachter als bewijsmicldel door de 
rechter over de grond aangenomen werd, 
alhoewel geen afschrift er van aan eiser 
binnen de a ch t en veertig nren na de 
vaststelling yan cle overtreding gestnurd 
werd : 

Overwegende tlat, wanneer deze forma
liteit niet werd nageleefd, het bewijs van 
de inbreuk op de \Vegcode insgelijks nit 
de getuigenis ter zitting van de opsteller 
van het proces-verbaal kan voortspruiten; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond souverein de bewijskracht van de 
getuigenissen beoordeelt en dat het be
streclen vonnis beslist dat « de feiten ten 
genoege van rechte bewezen zijn door de 
verklaring, onder eed ter zitting afgelegd, 
door de veldwachter die de overtreding 
vaststelde >> ; 

Dat het rniddel dns niet gegrond is; 
Over het dercle middel : schencling van 

artikel 97 van de Gronclwet, cloordat het 
bestreden vonnis geen antwoord heeft 
verstrekt op de besluiten van aanlegger 
die beweercle clat hij enkel na de bocln 
een ander rijtuig voorgestoken had : 

Overwegende dat het vonnis dat middel 
reeds had beantwoord door te beslissen 
dat nit de verklaringen van de opsteller 
van het proces-verbaal bleek dat aanleg
ger zich plichtig had gemaakt aan het 
hem ten laste gelegde misdrijf, dat be
stand « in een bocht >> de niterste rechter 
kant niet te hebben gehouden, wat nood
zakelijk uitsluit dat het voorbijsteken 
enkel na de bocht geschiedde; 

Dat het rniclclel dus niet gegrond is; 

(1} (2) Verbr., 10 Juli 1951 (A.,~·. Jle1·br., 
1951, blz. 680; Bull. en PASIC., 1951, I, 783) ; 
verbr., 9 October 1951 (A.1·r. Ye,·b,·., 1952, 
blz. 52; Bull. en PASIC., 1952, I, 57 en 58, en 
11ota 5); verbr., 6 Mei 1952 (A.·I'I'. Jl e?·b,·., 

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

23 Maart 195g_ - 2" kamer. - Vo01'Zit
te1', H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, H. De Dersaques.- Gelijkl!tidende 
conclnsies, H. Mahaux, aclvocaat-generaal. 
- Pleitm·, H. della Faille d'Huysse. 

2c KA.lVIER. - 24 Maart 1953 

1° INKOM:STENBELASTINGEN. 
BEDRI.H'SBELAS'l'ING. - VERBETERING DOOR 
RET BEHEER VAN EEN ON.JUIS'l' BEVONDEN AAN
GIFTE. - VASTS'l'ELLING VAN DE BELAS'l'BARE 
GRONDSLAG DOOR ~HDDEL YAN VERMOEDENS. 
- ~eEKENEN EN INDICIEN VAN GEGOEDHEID. -
VERGELI.JKING MET DE NORMALE WINS'l'EN VAN 
SOOR'l'GELIJKE BELASTINGPLICH'.riGEN. 

~ INKOMSTENBELASTINGE~ 
DEDRIH'SBELAS'l'ING. - VERBE'l'ERING DOOR 
HET DEHEER. VAN EEN ONJUIS'l' llEVONDEN AAN
GIFTE. - TEGENBEV\'IJS AAN DE BELAS1'ING
PLICH'riGE YOORBEHOUDEN. - BEWIJS DA'l' 

NOODZAKELIJK WORD'!' YOORA~'GEGAAN DOOH 
DE VASTSTELLING BIJ 1\HDDEL VAN VERMOEDENS 
VAN DE BELAS'l'BAHE GHONDSLAG. 

go MIDDELEN YAN VERBREKING.
ZAKEN VAN DIHEC'l'E BELAS'l'INGEN. - NJIDDEL 
'l'EGEN OVERBODIGE BE"VEEUREDENEN GEHICHT. 
- .MII>DEL ONON'l'I'ANKELIJK, WELKE OM HE'l' 
E\'EN NAAR RECHT ZIJN WAARDE WEZE. 

1° TVnnneer cle nangifte vnn cle belasti:ng
pUcht·lge clom· het beheeT onj!t·lst wo1·dt 
bevonclen, verbete1·t het behee1· cle ann
g·lfte en vaststelt het de belnstba1·e 
gronclslag b'ij rn·lcldel van vennoedens 
welke namelijl,; nit tekenen of inclicien 
van geyoeclheicl of 1dt cle ve·rgelijlcin{J 
met ae nonnnle winsten van soo1·t.r;e
liike belftstin{JpUcMige lc·u.nne·n voort
siwu-iten (1). (Samengeordende wetten 
betreffencle cle inkomstenbelastingen, 
art. 25, par. 1, 28 en 55, 1mr. 1.) 

2° H et te{Jenbewijs dnt ae belnstingplich
ti.,r;e ncta?' l·uifl •u(m arUkel 55, pctrn
grnaf 1, Ucl 4, van fle samengem·clencle 
wetten tegen de beram:ing vnn fle belast
liwre gronrlslag dom· het beheer, leve
ren mng, onclerstelt de voornfgacmfle 
·vctststel-Un{J doo·r het beheer vnn het 
vermoecleU.ik beflntg cle1· belastbn1·e in
kornsten, tvaa.1·van het bewijs ,r;elevenl 
wordt li'ii middel van vennoedens wellce 
onde·r meer ·nit teTcenen en incUcien va.n 
uegoedlwid of uit cle vergeUjlci:n(!_ :net; fle 
nonnnle "i.nlioomsten van soort(!ehJ lee be
lnst'ingplichUaen Jcu.nnen vom·tspnci
ten (2). (Samengeordende wetten be-

1952, blz. 493; Bttll. en PAsiC., 1952, I, 564); 
-rerbr., 23 Januari 1953 (An·. Ve1·b,·., 1953, 
blz. 336; B-ttll. en PAsiC., 1953, I, 365, en con
clusies van het openbaar ministerie). 
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treffende de inkomstenbelastingen, ar
tikel 25, par. 1, 1°, 2!l en 55, par. 1.) 

3° Wellce om het even de waarde weze 
van ovet·tollige t·echtsbeschonwingen 
voorlcomend in een an·est waat··van de 
beschilclcing door CLndet·e beweegt·edenen 
_qerechtvCLardigd is, is het tegen det·ge
lijlce beschouwingen anngevoenl middel 
niet ontvnnlcelij 7;; (1). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTERIE VAN FINANCIEN, 
T. VOGELS.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet 
en 55 van de wetten betreffende de in
komstenbelastingen, samengeschakeld bij 
koninklijk beslnit van 12 September 1.936 
en, voor zoveel nodig, bij de beslniten 
van 3 .Jnni 1941 en 31 Jnli 1943, door
dat het bestreden arrest cle beslissing 
en de litigieuze aanslagen te niet doet om 
reden dat het beheer het liggend geld 
van de verweerder op 1 Jannari 1940 en 
zijn onkosten voor levensonderhoud tij
dens de betwiste dienstjaren willekeurig 
geschat heeft en dat er niet de minste re
den bestoml om de desaangaande door de 
verweerder aangegeven cijfers te wijzi
gen; dat namelijk, wat betreft het levens
onderhoud, het niet bewezen is clat die 
onkosten, tijdens de beschouwde dienst
jaren, de cijfers van de aangegeven in
komsten overtreffen; dat zij aldus geen 
llewijs van een hogere graad van gegoed
heid uitmaken; clan wanneer het bestre
den arrest verwaarlooscl heeft aan te to
nen dat de verweercler, aangeslagen op 
grond van tekenen en indicien waaruit 
een hogere graad van gegoedheid dan nit 
de aangegeven inkomsten bleek, het hem 
door voormelcl artikel 55 opgelegde tegen
bewijs geleverd heeft : 

Overwegende dat nit de regelmatig 
overgelegcle stnkken blijkt clat de be
twiste aanvullencle aanslagen bij toepas
sing van artikel 55, paragraaf 1, alinea 4, 
van de bij besluit van 31 Jnli 19±3 samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen gevestigd werden omdat 
het cijfer van de door verweerder over 
de clienstjaren 1941 tot 1945 aangegeven 
inkomsten door het beheer onjuist bevon
den wercl; dat het beheer de belastbare 
gronclslag voor die onderscheiden dienst
jaren geraamd heeft volgens tekenen of 

(1) Verbr., 3 en 14 Januari 1952 (A1·r. 
Verbt·., 1952, blz. 203 en 233; Bull. en PASIC., 

1952, I, 222 en 262); 24 Februari 1953 (A1·r. 

indicien waarnit een hogere graacl vane 
gegoedheid clan uit de aangegeven inkom
sten bleek, en die, naar zijn mening, 
voortvloeien nit de vergelijking van ver
weerders vermogenstoestand op 1 Jannari 
1940 met deze op 9 October 1944, onder 
meer met inachtneming zowel van zijn 
geldbezit, als van de gednrende die jaren 
gedane huishondelijke nitgaven; 

Overwegende clat het bij voormelcl ar
tikel 55 voorziene tegenbewijs noodzake
lijk een voorafgaand bewijs onderstelt,. 
te weten datgene van het vermoedelijk 
bedrag van verweerders belastbare inkom
sten, bewijs tlat op het beheer rust en 
dat moet worden geleverd door middel 
van vermoedens voortvloeiend, naarge
lang het geval, onder meer hetzij uit de 
in voormelde wetsbepaling bedoelde teke
nen of inclicien, hetzij ui t de vergelijking· 
met de normale winsten van soortgelijke 
belastingplichtigen, gedaan overeenkom
stig artikel 28 van dezelfcle wetten, zo 
het gaat om krachtens 1° van paragraaf 1 
van artikel 25 van clie wetten belastbare 
inkomsten; 

Overwegencle dat, na aan de door het 
beheer ingeroepen tekenen of indicien het 
karakter te hebben toegekend van ver
moedens waarnit, bij voorkomend geval, 
de bedoelde hogere graad van gegoedheid 
blijken kan, het arrest, de waarde er
van beoorclelend, vaststelt dat het beheer 
verweerders muntbeschikbaarheclen op· 
1 Jannari 1940 en zijn hnishoudelijke nit
gaven gechu·ende het belastbaar tijdperk 
willekeurig geschat heeft; clat het emit 
afleiclt clat de op grond ervan door het 
beheer aangenomen belastbare grondslag: 
niet gerechtvaardigd is; 

Overwegencle clat alclus, ongeacht de 
waarde van de omtrent de hnishondelijke 
uitgaven in rechte gedane beschouwingen, 
welke overbodig zijn, het arrest in 
feite en, clerhalve, sonverein heeft vast
gesteld dat het beheer in gebreke iR ge
bleven het bewijs te leveren van de be
standdelen waarop het beheer de raming 
van de belastbare grondslag steunt; dat 
daarnit volgt dat er geen aanleiding was 
om, vanwege de verweerder, het tegenbe
wijs te eisen; 

Overwegende, dienvolgens, dat het mid
del niet kan aangenomen worden; 

Over het tweede middel : schending 
van de artikelen 97 en 112 van de Grond
wet en 26, paragraaf 3, en 55 van de wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
samengeschakeld bij koninklijk besluit 
van 12 September 1936 en, voor zoveel als 
nodig, bij de beslniten van 3 .Jnni 1941 en 
31 Juli 1943 en, bijgevolg, van artikel 2 
van het beslnit van 16 Jnni 1941 en 2 

T'e1·br., 1953, blz. 439; Bull. en PASIC., 1953, I, 
489). 
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van het besluit van 31 Juli 1943 betref
fende de nationale crisisbelasting, door
dat het bestreden arrest verklaart dat 
de sommen, die de huishoudelijke uitga
ven gedekt hebben, niet als element van 
het inkomen mogen beschouwcl worden, 
en dat het voormeld artikel 26, para
graaf 3, geen onclerscheid maakt tnssen 
de nit inkomsten nit het beroep bestaancle 
sommen en cleze welke nit een andere 
bron zouden voortkomen, dan wanneer de 
gezinskosten uitgaven van persoonlijke 
aarcl zijn die niet van de in de bedrijfs
belasting belastbare bedrijfsinkomsten af
trekbaar zijn terwijl het arrest ver
waarloost te vermelclen met welke andere 
inkomstenbronnen de verweerder de hnis
hondelijke uitgaven zou knnnen geclekt 
hebben: 

Overwegencle dat, na om de in het 
antwoorcl op het eerste middel aangehaal
cle reclenen, aan de door het beheer in de 
zaak ingeroepen tekenen of inclicien elke 
bewijskracht te hebben ontzegd en, clien
tengevolge, de betwiste aanslagen te heb
ben vernietigcl, het arrest niettemin het 
vraagpunt onclerzoekt of de beclragen, 
door de verweercler tot het clekken van 
de hnishonclelijke geclnrencle de bewuste 
clienstjaren aangewencle uitgaven, al clan 
niet moeten worden toegevoegd aan het 
accres blijkend nit de vergelijking van 
zijn vermogenstoestand, respectievelijk op 
1 ,Januari 1940 en op 9 October 1944; 

Maar clat, wijl die vraag enkel moet 
worden opgelost in het geval, vreemd aan 
de zaak, waarin het door het beheer uit 
de huishouclelijke uitgaven afgeleid ver
moeclen voorafgaand voor volcloende zou 
gehouclen zijn, het micldel slechts een 
overbodige reden van het arrest bestrijdt; 

Dat het middel, bij gebrek aan belang, 
niet ontvankelijk is; 

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

24 Maart 1953. - 2" kamer. - Voorzit
ter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Bel
paire. GeU.ikluidende conclttsie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 24 Maart 1953 

1o VERBREKING.- BEVOEGDHEID VAN BET 
HOF VAN VERBREICING. - ZAKEN VAN DI
REOTE BELASTINGEN. - MATERIELE VERGIS
SING IN DE VOORZIENING. - MAG DOOR HET 
HOF VERBETERD WORDEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
EXTRABELAS~'ING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEPTIONELE WINSTEN. - TERMIJN 
AAN DE BELASTINGPLICHTIGE VERLEEND OM 

HEM TOE TE LATEN DE VERDOKEN INKOMSTEN 
AAN ~'E GEVEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EJX~'RABELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEPTIONELE WINSTEN. - REGELEN 
DOOR DE WET VAN 1!0 MEl 1949 GESTELD TOT 
VAS'l'SI'ELLING VAN DE AFTREKBARE TIEFEREN
TIE. - REGELEN VOOR DE BELAS'l'INGPLICH
TIGE GUNS'l'IGER DAN DE VROEGERE REGELEN. 

4° INKOMSTENBELAS'l'INGEN. -
ElXTRABELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEPI'IONELE WINSTEN. - HERZIE
NING VAN AMBSTWEGE VAN DE IN STRIJD MET 
DE BEPALINGEN VAN DE WET VAN 30 MEI 1949 
GEVES'l'IGDE AANSLAGEN. - GEVOLGEN : GEEN 
RECLAMATIE OF AANVRAAG VEREIST VAN DE 
BELASTINGPLICH'l'IGE EN GEEN RECHT BEPERIC'l' 
DOOR DE TERMIJN BEPAALD BIJ AR'l'IICEL 61, 
PARAGRAAF 3, DER SAMENGEORDENDE WETTEN. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. -
ElXTRABELAS'l'ING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEPTIONELE WINSTEN. - HERZIE
NING VAN AMBS'l'WEGE VAN DE IN S'l'RIJD MET 
DE BEPALINGEN VAN DE WET VAN 30 MEI 19±9 
GEVES'l'IGDE AANSLAGEN. - HERZIENING DIE 
AAN DE BELA~'INGPLICHTIGE HET RECHT NIE'l' 
ONTJ\'EEM'l' EEN RECLAMA~'IE OF EEN AANVRAAG 
IN TE DIENEN OF ZIJNE AANSPRAICEN IN DE 
LOOP VAN EEN VOOR HET HOF VAN BERoEP 
INGESTELD GEDING TE DOEN GELDEN. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. -
ElXTHABELASTING OP DE Il~ OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEPTIONELE WINSTEN. - GROND
SLAG VAN DE EXTRABELASTING. - lNKOMS'l'EN 
WAARVAN DE DOOR PARAGRAAF 3 VAN HET AR
TIKEL 2 VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945 
BEDOELDE AC'l'IV A EN SOMMEN WORDEN VER
MOED VOORT TE KOMEN. 

7° INKOMSTENBELASTINGEN. 
ElXTRABELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEPTIONELE WINS'l'EN. - SOMMEN 
AANGEWEND 'l'OT HE'l' AANKOPEN VAN ROEREN
DE GOEDEREN. - WOHDEN VERMOED VAN ~BE
LASTBARE INKOMS'l'EN VOORT 'l'E KOMEN. 

8° INKOMSTENBELASTINGEN. -
EJXTHABELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEPTIOJ\'ELE WINS TEl\. - 0NDER
HOUDSKOSTEN. - UITGAVEN DIE DE AARD 
VAN 'l'OT HET AANKOPEN VAN ROERENDE GOE
DEREN AANGEWENDE SOMMEN VERTOJ\'EN. 

9° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEDRIJFSBELASTING. - VERBETERING VAN 
EEN ONJUIST BEI'ONDEN AANGIFTE. - RAMii!G 
VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG VOLGENS I'E
KEl\'EN EN INDICIEN VAN GEGOEDHEID. 

10° INKOMSTENBELASTINGJDN. 
BEDRIJFSBELASTING. - VERBETERING VAN 
EEN ONJUIST BEVONDEN AANGIFTE. - RAMING 
VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG VOLGENS TE
KENEN EN INDICIEN VAN GEGOEDHEID. - TE
GENBEWIJS. - DIENT TE WORDEN GELEVERD 
DOOR MIDDEL VAN POSI'l'IEVE EN CONTROLEER
BARE ELEMENTEN. 

I 
1° Het Hot van verbrelcing is bevoegd om 
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in de voor·zien·ing bcgane mateTWlc vcr
gissingen tc veTbeteTen (1). 

2° H ct ar·tilccl 1 van de wet van 30 M ci 
1949_. waardoor· de datum van 31 Mei 
1946 bcpaald door ar·tilcel 1 van cle wet 
van 24 Mei 1946 gehandhaafd wcr·a, 
heeft geen wijziging aangebracht aan 
de aan de belastingplichtige vcrlccncle 
tcrmijn om hem toe tc latcn zijn vcr·
dokcn winstcn aan tc geven. 

3° Hct artilcel 1 van clc wet van 30 Mci 
1949 naar l1tid waar·van de attrekbaTe 
r·etcrentic niet minde·r bedr·agen mag 
dan het door paragraaf 6- van artilcel 5 
van cle wet van 16 October· 1945 bepaald 
minimum, hctzij 5.000 fmnlc peT maancl 
bedrijvigheid gedurencle hct bclastbaiw 
tijclperlc ve1·hoogcl met 6.000 tranlc pm· 
jaar en per Teind, ongeacht hct be
drag van het bedri_ifsinlcomcn over· gc
zegd tijdpcrlc, heeft voor de belasting
plichtige in cle cxtrabelast-ing op de in 
oorlogstijcl behaalde cxceptionele win
sten ,qunstiger· regelcn voor· de vaststel
ling van cle aft1·clcbarc r·ctercntic inge
voerd clan deze wcllce cloor cle vr·ocgerc 
wetgeving ,qestelcl war·cn. 

4° Doordat clc in stl'ijfl met cle bcpaUngen 
van de wet van 30 Mei 1949 gevcstigcle 
aanslagcn in clc extrabclasting op cle in 
oorlogstij cl bchaalcle exccptionele w·in
stcn aanleicling tot hcr·ziening van 
ambtswe,qe zullen ,qeven, wor·clt cle belas
tin,qplichtigc nict mccr· gehouclen een r·c
clamatic of wellcerlci aanvr·aag in tc 
dienen ten cinde van het voor·clccl van 
die wet tc gcnieten en lcunnen de 1tit de 
hcrziening volgencle ontlastingen zelfs 
buiten clc termijnen bepaalcl cloor Mt·i
lccl 61, paragraaf 3, cler samengeorclcnclc 
wctten op cle inlcomstcnbelast-in,qen toc
gestaan worden. (Wet van 30 Mei 1949, 
art. 7.) 

5° Ofschoon, naar luid van ar·tilccl 7 van 
cle wet van 30 Me·i 1949, de belasting
plichtigc geen rcclamatie of aanvraag 
inclicnen moet om van de hcrziening 
van clc aanslctg tc gcn·ieten, ontnecmt 
dczc wetsbcpaling hern nochtans het 
r·ccht niet clergelijlcc reclamat-ie of aftn
vraag in te clienen noah het recht om 
in de loop van cen voor· hct hof van 
berocp aangegaan geding zijn aanspTa
lcen tc clocn gelclen. 

6o Worclen cloor· cle wet van 16 October· 
1945 in cle cxtrabelasting belastbaar· ge
steld niet cle vcnnogenaccr·essen op zich 

(1) Verbr., 12 December 1950 (A?'1'. Ye1'b1·., 
1951, blz. 176; B<tll. en PAsiC., 1951, I, 222). 

(2) Verbr., 20 Mei 1952 (Arr. YeTb1·., 1952, 
blz. 527; Bull. en Pasrc., 1952, I, 606). 

(3) Verbr., 4 en 11 Maart 1952 (A?'?·. T'e?'b?·., 
1952, blz. 362 en 378; Bull. en PASIC., 1952, I, 
412 en 429). 

zelf, cloch de ·inlcomsten waar·van de ir~ 
par·agraaf 3 van het ar·tilcel 2 vnn cle 
wet vnn 16 October· 1945 becloclclc activa. 
en sommen vennoecl wor·clcn voort te· 
lcomen. 

7° Tot vestiging vnn clc extrabclasting op 
cle in oo-rlo,qstijcl behaalcle exccptionele 
winston, ~vor·acn, bchouclcns tcgenbe
wijs, verrnoecl vnn belnstbnrc inlcomstcn 
voort te lcornen, cle smnmen wellce r·ccht
stTeelcs of onrcchtstreelcs nnn het nnn
lcopcn van Toercncle goecleren nnnge
wcnd werclen (2). (Wet van 16 October 
1945, art. 2, par. 3, c.) 

8° De gecl1wencle het belnstbanr tij dpcrlc 
cloor· clc belnstingplicht-igc tot oncler
hortd vnn zijn gczin geclnne 1titgaven, 
vertoncn cle nnr·d vnn aan hct nnnlco
pcn vnn r·oeTencle goccleTen nnngewencle 
sommen (3). 

9° Bij verbeter·ing vnn een onju·ist be-von
den nangifte mag hct behee1' clc bclnst
bnre gmnclslag rnmen clom· micldcl vnn 
vcnnoeclens wcllce tclcenen en indi
men uitrnnlcen wnnr··u-it een hogeTe 
grnncl vnn gegoeclheicl clnn uit de nnnge
geven inlcomstcn blijlct (4). (Samengeor
dende wetten betreffende de inkomsten
belastingen, art. 55, par. 1.) 

10° Hct cloor· artilcel 55, pamgmnf 1, cler
samengeorclenclc wcttcn ten lnstc vnn 
cle belnstingplichtigc gclegcl tegenbe
wijs, wanneer het bchecr· de belastbnre 
gronclslng volgens tclcenen en incliciifn 
bcr·nnmcl heeft, lant nan cle belnsting
plichtigc niet toe zich te vergenoegcn 
tc bcweren of tc ontlcennen; clnt hij ge
houclen is pos-itievc en contToleerbar·e 
elementen over· tc leggen (5). 

(VAN GROOTLOON, T. BELGISOHE STAAT, 
MINIS'l'ERIE VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 Maart 1951 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
1317 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
1 en volgende van de wet van 16 Octobet· 
1945, tot invoering van een extrabelas
ting op de in oorlogstijd behaalde excep
tionele inkomsten, winsten en baten, en 
meer in het bijzonder : artikel 5, para
graaf 6, van die wet, gewijzigd door arti-

(4) Verbr., 8 Januari 1952 (A?'?'. Verb1·., 
1952, blz. 223; B<tll. en PAsrc., 1952, I, 242). 

(5) Verbr., 10 April 1951 (A1·r. T'e?'b?·., 1951, 
blz. 454; B<tll. en PASIC., 1951, I, 544); 22 Ja
nuari 1952 (A?'?·. T'eTbT., 1952, blz. 256; Bull. 
en PAsrc., 1952, I, 283, en nota 2). 
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kel1 van de wet van 30 Mei 1949, doordat 
het bestreclen arrest de betwiste beslissing 
heeft bevestigd wat lJetreft de extrabelas
ting, waarvan de gronclslag vastgesteld 
was geworden door toekenning aan re
questrant van een referentiewinst van 
slechts 172.620 frank, terwijl artikel 1 
van de wet van 30 Mei 19±9 hem In ieder 
geval op een minimum referentiewinst 
van 300.000 frank recht gaf, en terwijl 
de requestrant in zijn voor het hof van 
beroep neergelegde conclusies formeel 
vroeg dat hem het recht op genot van 
deze door de wet voorziene minimum re
ferentiewinst van 300.000 frank zou toege
kend worden : 

Overwegende dat verweerder staande 
houdt dat het micldel van belang ontbloot 
is om reden : ct) dat, enerzijds, artikel 1 
van de wet van 30 Mei 1949, hetwelk pa
ragraaf 7 van artikel 5 van de wet van 
16 October 19i5 vervangt, die laatste wets
bepaling niet grondig wijzigt daar het 
vooral er toe strekt de voorziene termijn 
van .twee maanden te rekenen van de af
kondiging van de wet van 16 October 1945, 
toegestaan om aangifte te doen van de 
verzwegen inkomsten, winsten en baten 
welke ten titel van referentiewinst mo
gen afgetrokken worden, tot 31 Mei 19i6 
te verlengen en dat de beslissing van de 
directeur van 20 Augustus 1948, die door 
het bestreclen arrest wercl bevestigd, vast
stelt dat eiser dergelijke aangifte niet 
voor 1 Juni 1946 heeft gedaan; b) dat, 
anderzijds, het hof van beroep op eisers 
verzoek om toepassing van de wet van 
30 Mei 1949 niet kon ingaan omdat arti
kel 7 van die wet aan het beheer opdracht 
geeft om ambtshalve de aanslagen te her
zien die met haar bepalingen strijdig zou
den zijn; 

Overwegende, wat betreft de em·ste van 
die redenen, dat artikel 1 van de wet van 
30 li'Iei 1949 de aan de belastingplichtige 
toegestane tcrmijn om de verzwegen in
komsten aan te geven, ongewijzigd gela
ten heeft; 

Dat de oorspronkelijk in artikel 5, pa
ragraaf 7 (en niet par. 6, zoals verkeer
delijk in het middel wordt aangeduid) 
van de wet van 16 October 19±5 voorziene 
termijn reeds tot 31 Mei 19i6 verlengd 
wenl door artikel 1 van de wet van 
24 Mei 1946; 

Dat, in strijd met verweerders bewe
ring, artikel 1 van de wet van 30 Mei 
19±9 ten bate van de belastingplichtige 
een gunstiger regime tot vaststelling van 
de aftrekbare referentie invoert, vermits 
deze referentie niet minder bedragen mag 
dan het bij paragraaf 6 van artikel 5 van 
van de wet van 16 October 1945 bepaalde 
minimum, hetzij 5.000 frank per maand 
bedrijvigheid gedurende het belastbaar 
tijdperk, verhoogd met 6.000 frank per 
taar en per kind, ongeacht het bedrag 

van het bedrijfsinkomen over gezegd tijd
perk; 

Dat eiser er dus belang bij had toepas
sing van de wet van 30 Mei 1949 te vra
gen; 

Overwegende, met betrekking tot de 
tweede reden, dat zo, naar luicl van arti
kel 7 van de wet van 30 Mei 1949, de 
in strijd met de bepalingen van die wet 
gevestigde aanslagen van ambtswege zul
len worden herzien, daaruit volgt dat de 
belastingplichtige ontslagen is een be
zwaarschrift of welkclanige aanvraag in 
te clienen om het voordeel van de nieuwe 
beschikkingen te kunnen genieten en clat 
de ontlastingen, die nit deze herziening 
voortvloeien, zelfs buiten de bij arti
kel 61, paragraaf 3, van de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen bepaalde termijnen mogen toe
gekend worden; 

Maar dat het voormeld artikel 7 daar
om aan de belastingplichtige het recht 
niet ontneemt, ten einde de herziening 
van zijn aanslag te bekomen, hetzij een 
reclamatie of een aanvraag in te dienen, 
hetzij, bij voorkomenrl geval, zijn aan
spraak zoals in onderhavige zaak "te 
doen gelden in de loop van een voor het 
hof van beroep hangen<l geschil, hebbende 
onder meer tot yoorwerp een betwisting 
omtrent het bedrag van de referentie
winst; 

Overwegende dat bij regelmatig geno
men conclusies, eiser het hof van beroep 
heeft verzocht « voor het bepalen van de 
in de buitengewone belasting belastbare 
winsten toepassing te doen van de bepa
ling van de wet van 30 Mei 1949 en, dien
tengevolge, de referentiewinst te bepalen 
op 300.000 frank in plaats van 172.620 fr. 
weerhouden door de bestreden beslis
sing ll; 

Overwegende dat het arrest die conclu
sies onbeantwoord heeft gelaten; dat het, 
bijgevolg, niet wettelijk gemotiveerd is 
en dat het micldel gegrond is; 

Over het t.weede middel : schending 
van de artikelen 97 en 112 van de Grand
wet, 1317 tot 1332 van het Burgerlijk Wet
bock, 25 en 26 van de wetten op de in
komstenbelastingen, achtereenvolgens sa
mengeschakeld bij de besluiten van 
12 September 1936, 16 Juni 19d1 en 31 Juli 
1943, 1, 6 en 15 van de wet van 17 Octo
ber 19i5, tot invoering van een belasting 
op het kapitaal, 1, 2, 3 en 19 van de wet 
van 16 October 19±5, tot invoering van 
een extrabelasting op de in oorlogstijd 
bellaalde exceptionele inkomsten, winsten 
en baten, doordat, waar het bestreden ar
rest eenvoudig beslist dat de belasting op 
het kapitaal niet als een aftrekbare be
drijfslast mag aangezien worden, terwijl 
de requestrant in zijn voor het hof gena
men conclusies had volgehouden dat de in 
October 1944 gekende bezittingen voor de 
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berekening van het bedrag van het aan 
de extrabelasting onderworpen vermo
gensaccres slechts voor hun nominaal be
drag, verminderd met 5 t. h., in aanmer
king mochten genomen worden : 

Overwegende dat in zijn hoger bedoelde 
conclusies eiser staande hield dat het be
drag van de belasting op het kapitaal van 
zijn vermogensaccressen diende te wor
den afgetrokken om reden dat « deze be
lasting het patrimonium op datum van 
9 October 1944 bezwaart; dat van dan af 
al de bestanddelen van het patrimonium 
van een belastingplichtige slechts op deze 
datum ten belope van 95 t. h. zijn eigen
dom waren en slechts ten belope van 
95 t. h. in de aangroei l'an zijn patrimo
nium clienden tussen te komen ll; 

Dat hij dan ook vorderde : « een som 
af te trekken, de 5 t. h. vertegenwoordi
gende der belasting op het eisbaar kapi
taal van de accressen van vermogen, 
vastgesteld in 1944 en die tussen gekomen 
zijn voor de raming der winsten belast
baar in de buitengewone belastingen li; 

Overwegende dat het arrest die conclu
sies verwerpt door namelijk te verklaren 
<< dat dergelijke belastingen geen uit
staans hebben met de inkomsten en nog 
veel minder met de bedrijfsinkomsten, 
doch een afname van een gedeelte van 
het kapitaal is ll; 

Overwegende dat voormelde conclusies 
op een verkeerd begrip van de extrabelas
ting steunden; dat het niet de vermogens
accressen zelf zijn die als zodanig onder 
de toepassing van cUe belasting vallen, 
doch, zoals blijkt nit artikel 2, para
graaf 3, van de wet van 16 October 1945, 
de inkomsten waarvan de in die wetsbe
paling bedoelde activa en sommen geacht 
worden voort te komen; 

Dat het arrest aldus. op passende wijze 
eisers conclusies beantwoordt en het af
wijzen ervan wettelijk rechtvaardigt; 

Over het derde middel : schending van 
de artikelen 97 en 112 van de Gromlwet, 
25, 26 en 55 van de wetten op de inkom
stenbelastingen, achtereenvolgens samen
geschakeld door de besluiten van 12 Sep
tember 1936, 16 Juni 1941 en 31 Juli 1943, 
1, 2 en 19 van de wet van 16 October 1945 
tot invoering van een extrabelasting op 
de in oorlogstijd behaalde inkomsten, 
winsten en baten, doordat, waar het be
streden arrest beslist dat, zowel met be
trekking tot de extrabelasting als tot de 
gewone belastingen over de dienstjaren 
19!1 tot 19!5, het stelsel van de admi
nistratie client bijgetreden te worden waar 
het ertoe strekt de door de administratie 
vastgestelde gezinsuitgaven te voegen 
bij de in October 1944 gekende ver
mogens, voor dewelke artikel 2, para
graaf 3, Yan de wet van 16 October 19!5 
aan de administratie een vermoeden ju-
1"is tan~mn toestaat terwijl de opsomming 

gegeven door het gezegde artikel 2, para
graaf 3, beperkend is en het bestreden ar
rest niet vaststelt dat de door de adminis
tratie ten titel van levensonderhoud be
paalde som een teken of indicie uitmaakt 
van een hogere gegoedheid dan deze wel
ke nit de aangegeven inkomsten blijkt : 

Wat betreft de beslissing aangaande 
de extrabelasting : 

Overwegende dat artikel 2, paragraaf 3 
littera o, van de wet van 16 October 1945: 
behoudens het tegenbewijs, vermoedt dat 
nit de in paragraaf 1 bepaalde belastbare 
inkomsten onder meer de sommen voort
komen die, hetzij rechtstreeks, hetzij on
rechtstreeks, tot het aankopen, de aan
leg en de transformatie van roerende en 
onroerende goecleren a cmgewend werden; 

Dat, opgevat in de meest algemene be
woorclingen, die wet:;bepaling onder meer 
de onderhouclskosten van het gezin be
cloelt welke, derhalve, in de in de extra
belasting belastbare grondslag dienen be
grepen te worden; 

Dat het middelnaar recht faalt; 
Wat betreft de beslissing over de ge

wone inkomstenbelastingen : 
Overwegende dat nit de stukken van de 

procedure blijkt dat de aanvullende aan
slagen in de gewone inkomstenbelastingen 
overeenkomstig artikel 55 van de samen
geschakelde wetten betreffende die belas
tingen gevestig·a werden; 

Dat daaruit volgt dat de raming van 
de belastbare grondslag door het beheer 
mocht worden gedaan volgens tekenen 
of indicH~n waaruit een hogere graad van 
gegoedheid dan nit de aangegeven inkom
sten blijkt; 

Dat, wanneer het beheer de belastbare 
grondslag door middel van die vermoe .. 
dens heeft geraamd, het voormeld arti
kel 55 de belastingplichtige de last oplegt 
van het tegenbewijs, dit is dat de hogere 
graad van gegoellheid niet bestaat of dat 
hij van geldmiddelen voorkomt die geen 
belastbare inkomsten uitmaken; 

Dat, om dit bewijs te leveren, de belas
tingplichtige zich niet vergenoegen mag 
te beweren of te ontkennen, maar dat 
hij positieve of controleerbare elementen 
moet overleg·gen; 

Overwegencle dat het vermogen op 9 Oc
tober 19!4 en de uitgaven voor het onder
houd van het gezin, welke van een levens
standaard doen blijken die buiten verhou
ding met de aangegeven inkomsten is als 
vermoedens van een hogere graad van ge
goedheid en van grotere inkomsten mogen 
worden ingeroepen; 

Overwegende llat die uitgaven, welke 
de belastingplichtige noodzakelijk voor 
zich zelf en voor zijn gezin heeft gedaan, 
een van de tekenen of indicien uitmaken 
die door het beheer mogen worden inge
roepen; dat het niet die uitgaven zijn 
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doch de inkomsten door middel derwelke 
zij gedekt werden die, in voorkomend ge
val, kunnen worden belast; 

Dat, derhalve, het beheer wettelijk het 
bedrag van die uitgaven bij. eisers ver
mogen op 9 October 1944 gevoegd heeft; 

Overwegende dat het arrest vaststelt : 
1 o dat eiser aangiften in de inkomsten 
over de dienstjaren 1941 tot en met 1945 
onderschreef, vermeldende respectieve
lijk een verlies van 36.726 frank, een 
winst van 3.641 frank, een verlies van 
21.761 frank, een winst van 30.925 frank 
en een winst van 15.129 frank; 2° dat het 
beheer, na onderzoek, eisers belastbare 
inkomsten voor gezegde c1ienstjaren op 
respectievelijk 217.000 frank, 161.000 fr., 
188.000 frank, 146.000 frank en 116.279 fr., 
dus in totaal 828.279 frank bepaald heeft, 
cijfers welke v66r het hof van beroep 
door eiser niet meer betwist werden; 

Dat het arrest aldus impliciet vaststelt, 
door vergelijking van de aangegeven in
komsten en van de door het beheer aan
genomen bedragen, waaronder volgens 
eisers conclusies v66r het hof van beroep 
een som van 180.000 frank vertegenwoor
digende de huishoudelijke uitgaven is be
grepen, dat die laatste som een teken 
uitmaakt van een hogere gegoedheid dan 
deze die uit de aangegeven inkomsten 
blijkt; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 

Om cUe redenen, verbreekt het bestre
den arrest doch enkel in zover het, 
bij bevestiging van de beslissing van de 
directeur, eisers referentiewinst op 
172.620 frank heeft vastgesteld voor de be
rekening van de belastbare grondslag van 
de extrabelasting; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt 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 vernietigde beslissing; veroordeelt 
ieder van de partijen tot de helft van de 
kosten van de aanleg in verbreking; ver
wijst de zaak, alzo beperkt, naar het Hof 
van beroep te Brussel. 

24 Maart 1953. - 26 kamer. - Voorzit
ter, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Vet·sl(Lggever, H. Bel
paire. Gelij lcl~tidende conclttsie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Pleitm·, H. Van Leynseele. 

1° KAMER. - 26 Maart 1953 

1o ARBEIDSONGEVALLEN.- 0PENBARE 
ORDE. - KOSTEN. - WET VAN 20 MAART 
1948. - BEPALING VAN OPENBARE ORDE. 

2o KOSTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. 

ARBEIDSONGEVALLEN. WET VAN 
20 l\IIAART 1948. - TOEPASSELIJK OP DE: 
HANGENDE GEDINGEN. 

3° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST). - ROEKE
Loos EN TERGEND GEDING. - BEOORDELING 
DIE UITGAAN KAN VAN EEN ANDEHE RECH1'EH 
DAN DEZE DIE DE VORDEHING ONGEGRONTh 
VERKLAARD HEEF1,. 

1° De wet van 20 JJ1aat·t 1948 tot aanmtl
linu van ae samengeoraenae wetten be
treffenae ae arbeiasongevallen is wat 
bett-ett de lcosten aer rechtspleging aeel
achtig aan het karalcter van openbat·e 
m·de van ae doot· ae wet bepaalae reue
len tot vcLststelling van de aan ae 
slaohtotters van cwbeidsongevallen ver
schnldigae vergoeaingen (1). 

2° De wet van 20 Maat·t 1948 tot aanvMl
ling van de samen.qeo·rdende wetten be
treffenae de at·beiasonuevallen is wat 
betrett ae kosten det• t·eohtspleging toe
passelijlc op de, op de flag zijnet· inwer
lcingtt·eding hangende gedingen. 

3° De beoordeling van het t·oekeloos en 
tergencl lcaralcter ener ongegrona ver
klaarae vo·rael"ing wm·dt doot· ae ~vet 
niet in alle uevallen voorbehmtaen aan 
de t·eohter alleen aie ae vonlering als 
ongegrona afgewezen heeft. 

(FRISQUE, 
T. GEi\illENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 November 1949 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van eer
ste aanleg te Charleroi; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 2 van 
het Burgerlijk Wetboek, 130 van het Wet
boek van burgerlijke rechtspleging en van 
het enig artikel van de wet van 20 Maart 
1948, tot aanvulling, wat betreft de kos
ten van de rechtspleging, van de samen
geschakelde wetten op de arbeidsongeval
len doordat het bestreden vonnis, zonder 
va;t te stellen dat de oorspronkelijke eis: 
roekeloos en tergend was, ten onrechte 
beslist da t het door aanlegger ingestelde 
hoger beroep, welks enig doel de wijzi
ging van de scheidsrechterlijke sententie 
van 13 Februari 1948 was voor zoveel en
kel aanlegger daarbij tot de kosten was 
veroordeeld geweest, niet gegrond is en 
cUt beroep aan aanlegger ontzegt, om de 

(1} Verbr., 23 September 1948 (An·. Verbr., 
1948, biz. 436; Bull. en PAsiC., 1948, I, 506); 
22 September 1949 (A1·r. V et·b,.., 1949, biz. 10; 
B·ull. en PASIC., 1950, I, 10). 
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reden, enerzijds, dat de wet van 20 Maart 
1948 niet van kracht was toen de beroepen 
sententie gewezen werd en anderzijds, 
dat het geschil definitief geregeld was 
mits aanlegger generlei grief tegen de 
beroepen sententie opwierp, dan wanneer 
de rechtspleging nog steeds han~e~de 
was vermits de bestreden beshssmg 
het hoger beroep van aanlegger ont
vangen heeft en vermits de wet va~ 
20 Maart 1948 tot wijziging van artl
kel 130 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging wat betreft de kosten van 
rechtsplegingen voortvloeiende uit de toe
passing van de samengescha~elde _-~etten 
op de arbeidsongevallen, onm1ddell1J~ toe
passelijk op de hang~nde re~htsplegm.gen 
was en, inzonderhe1d, beshste omtre~t 
de kosten verbonden aan de sententle 
waartegen aanlegger in hoger beroep had 
ingesteld hoger beroep welks ontvanke
lijkheid 'uitdrukkelijk door de bestred~~ 
beslissing erkend werd; dan wanneer J:.>IJ
o-evolg de beslissing de kosten van be1de 
~eding~n ten laste van verweerster had 
dienen te leggen : 

Overwegende dat uit de aan het hof on
derworpen stukken blijkt dat de eerste 
rechter, bij wie, ter uitvoering van de 
bij koninklijk besluit van 28 September 
19in samengeschakelde wetten, een vor
dering aanhangig werd gemaakt strek
kende tot herstel van de door een arbeids
ongeval aauaanlegger berokkende schade! 
verweerster, bij vonnis van 13 Februal'l 
19!8 veroordeelde om aan aanlegger, we
gen~ tijdelijke arbeidsongesch~~theid, de 
vergoeding te betalen welke ZIJ aanbood 
hem te betalen, de eis tot vergoeding we
gens een beweerde blijvende arbeidsonge
schiktheid niet gegrond verklaarde en alle 
kosten aanlegger ten laste legde; 

Overwegende dat aanlegger op 22 Fe
bruari 19:19 tegen deze beslissing hoger be
roep instelde, doch enkel voor zoveel 
daarbij uitspraak over de kosten werd 
o-edaan welk hoger beroep hij op de wet 
~an 20 'Maart 19!8 steunde, en dat het be
streden vonnis bedoeld hoger beroep ont
vankelijk doch niet gegrond verklaarde 
en bovendien · aanlegger tot de in hoger 
beroep gevallen kosten veroordeelde; 

Dat het vonnis op de overwegingen rust, 
aan de ene kant, dat de eerste rech
ter een wet welke niet van krac!J.t was 
toen hij uitspraak heeft gedaan met ver
mocht toe te passen en, aan de andere 
zijde, dat « nu het. geschil volkomen en 
definitief geregeld IS wat de grond be
treft de terugwerking van de wet van 
20 J\!iaart 19±8 onaannemelijk is >>; 

Overwegende dat de wet van 20 Maart 
19±8 aan de op 28 September 1931 samen
geschakelde wetten een bepaling toevoe~t 
welke luidt : « behalve wanneer de ms 
roekeloos en tergend is, vallen de kosten 

van alle vorderingen gesteund op deze wet 
ten laste van het bedrijfshoofd of van 
diens verzekeraar >>; 

Dat deze bepaling, welke de regelen 
aanvult ingevoerd bij de op 28 Septem
ber 1931 samengeschakelde wetten tot vast
stelling van de aan de door arbeidsonge
vallen getroffenen versclmldigde vergoe
dingen, het karakter van openbare orde 
van deze regelen deelt; dat zij derhalve, 
•vermits door de wetgever geen afwijking 
is ingevoerd, op de ten dage van haar 
inwerkingtreding hangend zijnde gedin
gen toepasselijk is; 

Overwegende dat de door aanlegger in
gestelde vordering te dien dage nog han
gende was, voor zoveel zij veroordeling 
van verweerster tot de kosten bedoelde; 

Dat het vonnis, zowel wat de in eerste 
aanleg gevallen kosten als wat de in ho
ger beroep gevallene betreft, de wet van 
20 Maart 1948 had dienen toe te pas sen; 

Overwegende dat verweerster ten on
rechte aanvoert dat, naardien aanlegger 
de beslissing van de eerste rechter over 
de gegrondheid van de eis tot vergoeding 
uit zijn hoger beroep had gesloten, de 
rechter in hoger beroep over het roeke
loos of tergend karakter van de eis niet 
vermocht uit te spreken, noch bijgevolg 
de wet van 20 Maart 1948 toe te passen; 

Overwegende dat, ook al diende de 
rechter, omwille van de in de akte van 
beroep bepaalde perken, het voor defini
tief gewezen te houden dat de vordering 
tot vergoeding enkel gegrond was in de 
mate waarin, zoals de eerste rechter had 
beslist, verweerster aangeboden had daar
aan te voldoen, hij op het door aanlegster 
ingestelde hoger beroep en overeenkom
stig de wet van 20 Maart 1948 behoorde 
na te gaan en te oordelen of aanlegger, 
door deze vordering in te stellen, al dan 
niet roekeloos en tergend gehandeld had; 

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

den vonnis; beveelt dat onderhavig arrest 
in de registers van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Charleroi zal worden 
overgeschreven en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van de ver
nietigde beslissing; veroordeelt verweer
ster tot de kosten van het geding tot ver
breking· verwijst de zaak naar de Recht
bank vdn eerst'e aanleg te Bergen, zitting 
houdend in hoger beroep. 

26 Maart 1953. - 1° kamer. - Voonl!it
ter H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Ve;slaggever, H. Piret. - c:J:elijlcluidend.e 
conclusie, H. Raoul Haymt de Term~
court, eerste advocaat-generaal: Ple~
ters, HH. Ansiaux en Delacrmx. 
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1" KAMER. - 26 Maart 1953 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
AHRES'J:EN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
BESLISSING IN DE KOLONIE GEWEZEN. -
VERWORPEN VERWEER. - GEBREK A;\N RE
WEEC1REDENEN. - SCHENDING VAN AR1'IKEL 20 
VAN DE WET VAN 18 0C'l'ORER 1908. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGEBLIJKE ZAKEN. -
BESLISSING VERWIJZEND NAAR DE CONCLU
SIES ENER PARTIJ WAARVAN ZIJ DE BEWOOR
DINGEN OVEBNEEM'l'. - CONCLUSIES DIE GEEN 
AN'l'WOORD OP DE CONCLUSIES DER ANDERE 
PAR'l'I.T BEVA'l"l'EN. - NIE'l' GEI\IOTIVEERDE BE
SLISSING. 

1 o Sohenclt het artil.;el 20 van rle wet van 
15 Ootobm· 1908 het a·rrest van een hot 
van beroep van Belg·isoh Oon_qo rlat een 
ve·rweer afwijst zonrle·r de m·irlclelen te 
beant·woonlen welke tot stav·ing van clit 
verwee·r in ·rerfOlrnctt(qe concl·us·ies voo?·
gestelcl werrlen (1). 

2° Inrlien het aan cle ?'echter niet verba
den wo·rdt naar de concl1ts·ies ene1· pa?·
Uj waa1·van hi,i de bewoonlingen ove·r
neemt te verwijzen (2), is zijne beslis
sing niettemin n·iet gemoUveerd wan
nee·r deze conclnsies geen .(fepast ant
woorcl op een door cle ftndere partij re
gelmatig voorgestelcl verwee1· bevatten. 

(PERSONENVENNOOTSCHAP ME'l' REPERKTE AAN
SPRAKELI.JKHEID « UNIAO COMMERCIAL ll, 1'. 

WECK.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 Apdl 1950 door het Hof 
van beroep te Leopoldstad gewezen; 

Over het eerste en het tweede middel, 
het eerste : schending van de artikelen 20 
van de wet van 18 October 1908 op het 
lleheer van Belgisch Congo, 23 en 57 van 
de wet van 14 Mei 1886 welke het Congo
l~es Wetlloek van burgerlijke rechtsple
gmg vormt, 197 van het decreet van de 
Koning-Souverein van 30 Juli 1888 gewij
zigd bij de decreten van 10 September 
1916 en 16 Juni 1947, boek III vormend 
van het Congolees Burgerlijk Wetboek, 
doordat, om het toekennen aan verweer
cler van de tloor hem als schadevergoeding 
gevorderde sommen te verantwoorden, het 
bestreden arrest zich erbij bepaalt te zeg
gen dat << appellants conclusies op feite
lijke en naar recht gegronde motieven ge
steund zijn, dat de cijfers welke hij naar 
voren brengt met betrekking tot de om
vang zijner schade op documenten der 
zaak steunen waartegen geen steekhou-

(1) Verbr., 25 September 1952 (A1·r. Ym·b1·., 
1953, blz. 16; Bull. en PASIC., 1953, I, 17). 

dende opwerping mogelijk is ll wat geeu 
vaststelling door de rechter van het be
staan of van de onlYang van het nadeel 
uitmaakt en derhalve geen genoegzame 
grond oplevert, dan wanneer ieder von
nis de gronden moet bevatten waarop· 
de rechter zijn overtuiging heeft ge
steund, zodat deze niet eenvoudig verwij
zen mag naa~·. een rechtsplegingsstuk 
welks termen hlJ niet aanhaalt vooral ten 
overstaan van de conclusies der verwe
rentle partij waarin de stellingen van de 
conclusies van de tegenstrever worden 
besproken en hetwist; het tweede : 
schending van de artikelen 20 van de 
wet van 18 October 1908 op het heheer 
van Belgisch Congo, 23 en 57 van de wet 
van 14 Mei 1886 welke het Congolees Wet
hoek van burgerlijke rechtspleging bevat, 
1, 33, 197, 199, 201, 202 van het decreet 
van de Koning-Souverein van 30 Juli 1888 
gewijzigd bij de decreten van 10 Septem~ 
her 1916 en 16 Juni 1947, boek III uitma
kend van het Congolees Burgerlijk Wet
boek, doorclat het hestreden arrest aan 
verweercler zijn eis toewijst, zonder op de 
conclusies van aanlegster nopens de 
hoofdvraag van het verschulcligd zijn 
van schmlevergoeding en dezer bedrag in 
te gaan en zonder daarop enig antwoorcl 
te verstrekken, dan wanneer aanlegger hij 
conclusies deed geld en, onder meer, 1 o « dat 
er grond is om aan appellant iedere eis 
te ontzeggen welke de som van 75.000 fr. 
te hoven gaat; dat immers appellant iu 
onderhavig geschil niet als verkoper doch 
als commissionnair voorkomt; dat, bij 
het bepalen van de prijs waarvoor appel
lant in deze hoedanigheid de koopwaar 
aanhoocl, het commissieloon van appellant 
is hesproken geweest evenals de korting 
waarop geintimeerde voor de operatie 
recht had, enz ... ll; 2° « dat de cijfers van 
appellant onaannemelijk zijn; dat hij 
twee onderscheiden nadelen inroept : 
1° winst op de verkoop : vermits hij in 
zijn huiclige berekening nalaat rekening 
te houden met de verscheidene kosten 
welke zij op 3 t. h. van de kostprijs, dit 
is op 42 centimes per zak, geraamd heeft; 
dat er grond is deze kosten op de bruto 
winst in mindering te hrengen... enz; 
2° commissieloon van de verkoper : 

Overwegende dat appellant Ol) gTond 
van het stuk 6 waarin hij een gewoon 
commissieloon inroept van 5 t. h., staan
de houtlt dat hij van de verkoper een 
commissieloon ontving van 5 t. h.; 

Overwegende evenwel clat geen der van 
de verkoper in Indie uitgaancle kabelte
legrammen hevestiging van een akkoord 
dienaangaande inhoudt; clat integendeel 
het stuk 3 van het dossier van appellant 

(2) Verbr., 23 Juli 1888 (Bull. en PAsrc., 
1888, I, 319). 
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sluit met de woorden « yours four » het
geen appellant vertaalt door « uwe >>, on
juiste vertaling, enz >> : 

Overwegende dat aanlegster, in haar 
conclusies nopens het bedrag der schade
vergoeding, er om verzocht dat aan ver
weerder elke eis welke de som van 
75.000 fr. te boven ging zou worden ont
zegd; dat zij ter bestrijding van de cij
fers van verweerder verscheidene juri
dische en feitelijke middelen deed gelden; 
dat zij onder meer tegen het bedrag van 
de op de brutowinst in mindering te 
brengen kosten opwerpingen voorbracht 
en betwistte dat gelet op het voornemen 
der partijen met door de verkopers uitge
keerde commissielonen rekening zou kun
nen gehouden worden; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de schadevergoeding op het door verweer
der geeiste bedrag van 1.034.581 frank 
vaststelt op grond van .de enige overwe
gingen dat « diens conclusies door feite
lijke en juridisch gegronde redenen ge
staafd worden en dat de door hem naar 
voren gebrachte cijfers gesteund zijn op 
documenten der zaak waartegen geen 
steekhoudende betwisting mogelijk is » ; 

Dat het .in dier voege de middelen noch 
door eigen gronden, noch door verwijzing 
naar verweerders conclusies beantwoordt, 
wijl deze zelf generlei antwoord op voren
aangehaalde middeleri van aanlegger be
vatten; dat het niet wettelijk met rede
nen omkleed is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel voor zoveel daar
bij het bedrag der schadevergoeding 
vastgesteld wonlt en over de kosten uit
spraak gedaan wordt; beveelt dat onder
havig arrest in de registers van het Hof 
van beroep te Leopoldstad zal overge
schreven worden en dat melding er van 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Elisabethstad. • 

26 Maart 1953. - 1• kamer. - Voorzit
tet·, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Vm·slaggever, H. Sohier. - Gelijlcluiden
de concl1t8ie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
tet·s, HH. della Faille d'Huysse en Si
mont. 

l" KAMER. - 26 Maart 1953 

1° VERBREKING.- BEVOEGDHEID.- MA
TERIELE VERGISSING IN DE VOORZIENING BE-

(1) Verbr., 22 Juni 1944 (Bttll. en PAsrc., 
1944, I, 401); 12 December 1950 (A 1"1'. 1' erbr., 

VERBR., 1953. - 33 

GAAN. - BEVOEGDHEID VAN HE'l' HOF Ol<I 
DEZE VERGISSING 'l'E VERBETEREN. 

2° VERDIOH'l'E AKTE. - ELEllfENTEN 
WAARUI'l' DE VERDICH'l'ING YAN EEN AK'l'E 
VOORTVLOEI'l'. 

3° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOHTER OVER DE GROND.
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERDICHTING VAN 
EEN AKTE. - BINDENDE BEOORDELING DOOH 
DE RECHTER OVER DE GROND. 

1° Het Hot van verbr'elc·ing ve-rmag een in 
de voo1·ziening begane -mate-rU!le vergis
sing te verbeteren en ondet· meet· een 
vergissing bet1·efjende de datmn de-r be
st·reden beslissing (1). 

2° Beho·u.dens het gevctl waar een vet·moe· 
rZen dam· de wet wo1·dt ingesteld, lean 
de verdichting van een alcte slechts uit 
feitelijlce elementen voortspr·witen (2). 

3° De rechter over de gt·ond oo1·deelt solt
verein in feite of een alcte al dan niet 
een verdichte alcte is (3). 

(VAN SCHEPDAEL, 
T. DIENST VAN HET SEQUESTER.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 Februari 1951 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over de exceptie van niet-ontvankelijk
heid, door verweerder afgeleid hieruit 
dat het verzoekschrift tot verbreking vier 
maal vermeldt dat de voorziening tegen 
een arrest van 1.4 Februari 1950 gericht 
is, dan wanneer aanleggers blijkbaar een 
arrest van 14 Februari 1951 hebben willen 
bestrij den; 

Overwegende dat, indien het verzoek
schrift gewag maakt van een arrest van 
14 Februari 1950, op welke datum geen 
arrest tussen partijen is gewezen geweest, 
het eveneens gewag maakt v-an het op 
14 Februari 1951 gewezen arrest; dat de 
uitgifte van het arrest van 14 Februari 
1951 trouwens overeenkomstig artikel 10 
van de wet van 25 Febrnari 1925 bij het 
verzoekschrift is gevoegd geweest; 

O'•erwegende dat bijgevolg de vermel
ding van de datum 14 Februari 1950 het 
gevolg is van een materH\le vergissing 
welke voor verweerder generlei twijfel 
omtrent de werkelijk aan het Hof van 
verbreking onderworpen beslissing heeft 
kunnen opleveren; 

Dat hieruit volgt dat de exceptie van 
niet-ontvankelijkheid niet kan aangeno
men worden; 

19"51, biz. 176; Bull. en PAsiC., 1951, I, 222); 
3 November 1952 (Bull. en PASIC., 1953, I, 131)-' 

(2) (3) Verbr., 7 October 1946 (Ar1'. 1'erb1:., 
1946, biz .. 323; Bnll. en PAsrc., 1946, I, 350). · 
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Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1134, 
1319, 1320 en 1321 van het Burgerlijk 
Wetboek, tot regeling van het aan de ak
ten verschuldigd geloof (ten deze die 
waarin de door ilanleggers v66r het Hof 
van beroep genomen conclusies vevat wa
ren), valse toe passing en gevolglijk schen
ding van de artikelen 7 en 8 van de hypo
theekwet van 16 December 1851, alsmede 
van artikel 1167 van het Burgerlijk Wet
boek, doordat, waar bij het Hof van be
roep te Brussel een vordering aanhangig 
was tot verdichtverklaring, welke ertoe 
strekte te doen vaststellen dat verschei
dene in de loop der bezettingsjaren on
derscheidenlijk door de echtgenote en de 
zoon van Nicolas Van Oampenhout (twee
de aanlegger in verbreking) aangekochte 
onroeremle goederen in werkelijkheid het 
eigendom van laatstgenoemde waren, en 
als zodanig als integrerend deel uitma
kend van zijn thans gesequestreerd patri
monium dienden te worden aangezien, 
voormeld hof van beroep bij het bestreden 
arrest de eis heeft ingewilligd en het fie
tie£ karakter der litigieuze aankopen van 
onroerende goederen, voor zoveel als zijn
de ten behoeve van de in de verkoopak
ten aangeduide kopers gedaan geweest, 
heeft aangenomen, door in hoofdzaak te 
steunen op het feit dat deze kopers toen
maals niet de nodige geldmiddelen zou
den hebben bezeten om persoonlijk be
doelde onroerende goederen aan te ko
pen; 

Doordat het bestreden arrest aldus na
gelaten heeft, al ware het impliciet, het 
middel te beantwoorden hetwelk door 
aanleggers werd afgeleid hieruit : 1° dat 
de litigieuze koopakten, in de bewoordin
gen waarin zij waren gesteld, nauwkeurig 
met de werkelijke wil der handelende 
partijen overeenstemmen, terwijl de ge
intimeerde, thans verweerder in verbre
king, in gebreke blijft onder meer te be
wijzen welke, naar zijn stelling, de draag
wijdte zou wezen van de geheime over
eenkomsten welke bewuste akten ten 
doel zouden hebben gehacl te verber
gen, ~en 2° dat, ten aanzien van ?-e over 
onderhavige vordering tot vercliChtver
klaring te vellen uitspraak, de oorsprong 
van de gelclen welke tot betaling van de 
prijs der litigieuze kopen geclien.cl hebben 
als onverschillig in juridisch opzlCht moet 
beschouwcl worden; 

Doorclat, in elke onderstelling, het ar
rest in zulke bewoorclingen gesteld is dat 
de vraag onzeker blijft of, naar de opvat
ting van de rechters over de grond, het 
kopen van onroerend goed client te wor
den beschouwd als « fictief ll enkel omclat 
de gelclen, welke tot het b€!talen van de 
prijs van bewust goecl gecliencl hebl1en, door 
een andere persoon dan de in de koop
akte aangeduide koper verschaft zouden 

geweest zijn, dan wel of, integendeel, dit 
feit ten deze enkel een element uit
maakt hetwel, gebeurlijk bij andere ge
voegd die het arrest trouwens nalaat te 
omschrijven, van aard zou wezen om te 
bewijzen dat, in strijd met de door aan
leggers voorgestane stelling, de echtge
note en de zoon van tweede aanlegger in 
verbreking in werkelijkheid zouden be
doeld hebben in naam en voor rekening 
van laatstgenoemde de litigieuze aanko
pen te doen: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de door de eerste rechter ingeroepen ver
moedens gewichtig, nauwkeurig en over
eenstemmend verklaart; dat het beroepen 
vonnis vaststelt dat aanlegster Van 
Schepdael, echtgenote van een gefailleer
de, gerechtelijk gescheiden van goederen, 
en die generlei terugneming uit te oefe
nen had gehad, sedert 1929 geen geldmid
delen van enig belang had verworven; 
dat aanlegger Willy Van Oampenhout, 
geboren in 1925, zijn studies tot in 1942 
voortgezet heeft; dat hij sedertdien een 
kleine hoeve in bedrijf heeft gehad; dat 
deze aanleggers tezamen of afzonderlijk 
een reeks mameuvres, bij fictieve akten 
van uitlening, lening en deponering van 
beurswaardeu gepoogd hebben te verwe
zenlijken of verwezenlijkt hebben ten 
einde een zeer aanzienlijk gedeelte van 
de goederen te verbergen welke alleen 
konden voortkomen van de misdadige be
drijvigheid wegens dewelke aanlegger 
Nicvlas Van Oampenhout veroordeeld 
werd; dat uit het geheel van de gegevens 
der zaak het bewijs voortvloeit dat de 
gecritiseerde akten fictief zijn voor zo
veel zij vermelding inhouden dat de goe
deren, welke het voorwerp er van zijn, 
door de echtgenote en de minderjarige 
zoon van Nicolas Van Oampenhout ge
kocht werdeR; dat deze goederen in wer
kelijkheid door Nicolas Van Oampenhout 
gekocht werden; 

Overwegende enerzijds, dat het arrest 
in dier voege vaststelt dat de litigieuze 
akten aankopen verbergen welke door Ni
colas Van Oampenhout zelf verricht wer
den; 

Overwegende anderzijds dat uit voren
aangehaalde gronden zonder dubbelzin
nigheid blijkt dat de rechter over de 
grond de omstandigheid dat de gelden 
welke tot het betalen van de prijs hebben 
gediend aan Nicolas Van Oampenhout toe
behoorden niet als bewijs doch als een 
aan de andere ingeroepen vermoedens toe
gevoegd bewijselement in aanmerking 
heeft genom en; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest, in de mate waarin het, 
ofschoon het ze ter zijde stelt wijl « ten 
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deze van aflloendheid ontbloot ll, zo het 
beweert, de bij conclusies door aanleg
gers aangevoerde overwegingen « rakende 
de verkoop en de verdichting ll als juist 
erkent, althans impliciet, de juistheicl 
naar recht heeft erkend van de stelling 
volgens welke het onverschillig is, waar 
het erom gaat de werkelijke koper te be
palen, welke de oorsprong is van de gel
den die tot het betalen van de prijs ge
dieml hebben, dan wanneer het ander
zijds bij verwijzing naar de gronclen van 
de eerste rechter aanneemt llat het 
fictieve karakter van de litigieuze kopen 
in hoofcle onder meer van de echtgenote 
en van de zoon van Nicolas Van Campen
hout, blijken zou nit het feit llat de gel
<len welke tot deze kopen gediend hebben 
in werkelijkheid door de vader verschaft 
zouden geweest zijn; doorllat alclus, ten 
aanzien van de rechtsvraag welke aan
leggers aan het hof ter beoordeling wil
den onderwerpen, in de gronden van de 
bestreden beslissing een radicale tegen
strijdigheid gesloten ligt hetgeen feite
lijk met een totaal ontbreken van gron
den gelijkstaat : 

Overwegende dat in hun conclusies v66r 
het hof van beroep, na voor vaststaand 
te hebllen gehouden dat aanlegster en 
derde aanlegger, << bij toe passing van het 
beginsel van de zelfstancligheicl van de 
wil, de eigendom der goederen gekocht ll 
hadclen, aanleggers erop wezen clat << de 
oorsprong cler gelclen welke tot het beta
len van de prijzen gecliend hebben onver
schillig is ll ; 

Overwegencle clat het arrest generhande 
tegenstrijdigheid behelst waar het beslist, 
eensdeels, dat, wanneer de wil om zelf te 
kopen vaststaand is, de oorsprong der 
gelden onverschillig is, en andercleels, dat 
in geval van betwisting over het werke
lijke voorwerp van de wil van een per
soon die zich in een akte koper verklaart, 
de oorsprong der gelden een gegeven kan 
wezen hetwelk,. bij andere gevoegd, het 
mogelijk maakt de werkelijke wil van de 
verschijnende te bepalen; 

Over het clerde middel : schending van 
de artikelen 1134, 1319, 1320 en· 1322 van 
het Burgerlijk Wetboelr, 1:lilll, 1237, 1582, 
1583, 1594 en 1650 van hetzelfde Wetboek, 
7 en 8 van de hypotheekwet van 16 De
cember 1851, 1167 van het Burgerlijk Wet
boek en 97 van de Grondwet, doordat, 
om tot het, zo het beweert, << fictief ll ka
rakter van de litigieuze kopen van onroe
rende goederen te besluiten voor zoveel 
deze ten bate onderscheidenlijk van de 
eerste en de derde aanlegger in verbre
king gedaan werden, het bestreclen arrest 
in hoofdzaak steunt op het feit clat de 
gelden die tot het betalen van de vel'koop
prijzen gecliend hebben in werkelijkheicl 
door Nicolas Van Campenhout zouclen 
verschaft zijn geweest, clan wanneer cleze 

omstancligheid, in de onderstelling dat zij 
z~lfs feitelijk uitgemaakt zou zijn, op 
z1ch zelf onvolcloende. was om te bewij
zen dat voormellle eerste en dercle aanleg
gers ten deze, in strijd met de vermelclin
gen van bedoelde akten van verkoop, be
cloeld zouclen hebben de litigieuze kopen 
uitsluitencl in naam en voor rekening 
van hun echtgenoot en vader te verrich
ten: 

Overwegencle clat uit het op cle eerste 
twee miclclelen verstrekte antwoord blijkt 
clat het arrest niet op cle enige omstanclig
heid waarvan in het clerde micldel mel
ding is gemaakt steunt, cloch op een ge
heel van gewichtige, nauwkeurige en 
overeenstemmende . vermoedens; 

Overwegende dat het fictieve karakter 
van een akte enkel kan blijken nit feite
lijke elementen waarvan de beoorcleling 
ter bevoegdheicl staan van de rechter 
over de grond; 

Dat het micldel niet kan worden aan
genomen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt aanlegger tot de kosc 
ten, met uitzonclering van de kosten van 
de memorie van weclerantwoord welke 
ten laste zijn van verweerder, alsmede 
tot de vergoecling van 150 frank jegens 
verweerder. 

26 JVIaart 1953. - 1° kamer. - Vo01·z-it
ter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggeve·r, H. Fettweis. - Gelijkhti
dende conclus·ie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste aclvocaat-generaal. - Ple·i
ters, HH. Simont en Resteau. 

le KAMER. - 26 Maart 1953 

1° WETTEN EN BESLUITEN.- VREEM
DE WET. - lNTERPRE'l'ATIE Ua'SLUITEND BE
HOREND AAN DE RECHTER OVER DE GROND: 

2° VERBREKING. - BEVOEGDHEID.- -
VREEMDE WE'l'. - lNTERPRETATIE DOOR DE 
RECHTER. OVER DE GROND. - HOF VAN VER
BREKING NIET BIJ MACH'l'E OM TOEZICH'l' Ell
OVER UI'l' TE OEFENEN_. 

1° De ·interzJreta.t·ie ·van een v1·eemde wet 
behoo·rt uitsl·witend aan de rechtet· ove1· 
de g1·ond (1). 

2° Het Hot van verbrelc·ing vennag _qeen 
toezicht n·it te oefenen ove1· de jttistheid 
·van rle inte·rpretatie van een vreernde 
wet clam· de 1·echtm· over de gt·ond (2). 

(1) (2) Verbr., 19 Maart 1931 (Httll. en 
PAsrc., 1931,. I, 122, en nota J, blz. 123); 
4 Juli 19•W (A>·>·. Ye>·b1·., 1949, biz. 456; Bull. 
en PASIC., ] 949,. !, 522). 



516-

(EYCK, 'l'. DIENST VAN HET SEQUES'l'ER.) 

ARREST. 

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

Over beide middelen, het eerste : scherr
ding van de artikelen 1, 2 en 3 van de be
sluitwet van 23 Augustus 1944 betreffende 
het sequester van vijandelijke goederen, 
1 van de besluitwet van 13 Januari 1947 
en 1 van de besluitwet van 1 Augustus 
1945, allebei betreffende hetzelfde voor
werp, en schending van de artikelen 2, 3, 
6, 7 en 11 van het Bm:gerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, doordat, uitspraak 
doende over conclusies waarbij aanlegger 
beweercle niet aan l1et sequester onder
worpen te zijn vermits hij als geexpa
trieerde Israeliet ingevolge de Hitleriaan
se wetgeving en inzonderheid ingevolge de 
verordening van het Reich van ~5 Novem
ber 19H de Duitse nationaliteit verloren 
had, het hof van !Jeroep hij het be
streden arrest beslist dat geen toepassing 
aan deze wetgeving in Belgie mocht 
worden gegeven om de bijzondere reden 
dat zij « uitgevaardigd was geweest met 
miskenning van de internationale over
eenkomsten, van het internationale ge
woonterecht en van de ter zake van na
tionaliteit algemeen erkende beginselen 
van internationaal recht ll, en dat derc 
halve aanlegger, die een Duits staatson
derdaan was gebleven, geldig onder se
quester was gesteld geweest, dan wanneer 
de Belgische wetgever voorzeker de uit
werkselen van voormelde rassenwetge
ving niet heeft bedoeld te miskennen in 
zover deze haar slachtoffers uitdreef nit 
de Duitse gemeensc:tJ.ap welke verant
woordelijk was voor de aan Belgie opge
drongen oorlog, welke tot het nemen van 
de besluitwet van 23 Augustus 19H aan
leiding gegeven heeft; het tweede, scherr
ding van dezelfde wetsbepalingen, door
dat het bestreden arrest, om, tegen de 
Duitse wet in, het voortbestaan van de 
Duitse nationaliteit bij aanlegger aan 
te nemen, verscheidene omstandigheden 
laat gelden waaruit · het afieidt dat 
aanlegger op een bepaald tijdstip door 
de Duitse overheid niet is behandeld 
geweest alsof hij van zijn nationaliteit 
ontzet was, dan wanneer het begrip 
<< Duits staatsonderdaan ll niet behoeft te 
worden beoordeeld naar de toevallige en 
concrete houding van enige overheid, 
maar naar het recht zelf hetwelk zijn na
tionaliteit beheerst, tenzij, hetgeen het 
arrest niet aanstipt, zodanige houding 
voor gevolg zou gehad hebben het verlies 
van nationaliteit nit te sluiten voor hem 
die het voorwerp er van was : 

Overwegende dat aanlegger in zijn 

tweede middel beweert de Duitse nationa
liteit te hebben verloren bij toepassing 
van de verordening van het Reich van 
25 November 1941 waarbij deze nationa
liteit wordt ontnomen aan alle Duitsers 
van Joodse ras wier gewone verblijfplaats 
in den vreemde is; dat hij aan het arrest 
verwijt «hem nit het verlies van de na
tionaliteit 

1
te hebben uitgesloten ll, met 

miskenning
1 

van deze verordening; 
Overwegende dat het bestreden arrest, 

de verordening vim 25 November 1941 in
terpreterend, nit verscheidene feitelijke 
vaststellingen af!eidt dat zij aanlegger 
niet van de Duitse nationaliteit heeft be
roofd; 

Overwegende dat, voor zoveel het 
staande houdt dat het arrest aanleggers 
nationaliteit niet volgens de Duitse wet
geving beoordeeld heeft, het middel feite
lijke grondslag mist; dat, voor zoveel het 
staande houdt dat het arrest van deze 
wetgeving een valse toepassing zou heb
ben gemaakt, het stuit tegen het sou
verein karakter van de interpretatie van 
de vreemde wet en de beoordeling van 
de feitelijke elementen door de rechter 
over de grond; 

Dat het tweede middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende clat, vermits het arrest al
dus wettelijk heeft beslist clat aanlegger 
bij de · verordening van het Reich van 
25 November 1941 niet van zijn nationali
teit is beroofd geweest, de gronden van 
het arrest welke het eerste middel be
strijdt als overtollig voorkomen; clat dit 
middel bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

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

26 Maart 1953. - 16 kamer. - Yoorzit
te?', H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Ye1·slaggevm·, H. Sohier. - Gelijlchtiden
de oonol7tsie, H. Raoul Hayoit de .Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Demeur. 

2• KAMER. - 30 Maart 1953 

1o BEVOEGDHEID EN AANLEG. ·
STRAFZAKEN.- 0VERTREDINGEN VAN DE WET
TEN EN VERORDENINGEN BETRE~"FENDE DE OPEN
BARE DIENSTEN VAN GEMEEN VERVOER. - BE
VOEGDHEID VAN DE VREDERECHTER. - VREDE
RECHTER ALS RECHTER VAN POLITIE KENNIS 
NEMEND VAN DEZE OVERTREDINGEN. 

2° GEMEENTEVERORDENING. - PoLI
TIEBEGLEMENT BETREFFENDE DE STATIONNE
RENDE AUTOVOERTUIGEN. - STANDPLAATS. -;

BEGRIP. 
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l o De vrederechter aan wie de wet be
voegdheid toelcent om de overtredingen 
van de wetten en verordeningen betret
tende de openba1·e diensten van gemeen 
vervoer te lande te beo01·delen neemt 
lcennis van deze overt1'edingen in hoeda
nigheid ·van politierechter; wannee·r der
halve een bijgevoegd m·edegerecht is op
gericht r;eweest waa1·van de t-itnlar·is 
~titshtitend met het waarnemen van de 
dienst van de poliUereohtbanlv is gelast, 
·is het deze reohte1· die be·voegd is om 
van voormelde ove1·tre(Ungen lcenn·is te 
nemen. (Wetboek van strafvordering, 
art. 137 en 138, 6°; besluitwet van 
30 December 1946, art. 30.) 

2° Waa1· de ?'eohte·r beslist heett dat in een 
gemeentevero1·dening betTeffende de sta
Uonnerende au.tovoe1·t·nigen, de woo1·den 
« standplnntsen )), de plnntsen bedoelen 
umnr de pu.bUeke voe1·tu.igen stilstnnn 
om de reizigers op te nemen, hij de.<:e 
woorden nnn1· hun yeb,·wilceUjlce zin ge
interpreteenl heett (1). 

{SAMENWERKENDE VENNOOTSCHAP « UNITAX )), 
T. COMELIAU.) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 November 1952 in huger be
roep gewezen door de Correctionele recht
bank te Luik; 

Overwegende dat 1\'J:I' Depoitier, pleitbe
zorger bij de Rechtbank van eerste aanleg 
te Luik, zonder van een bijzondere last
geving te doen blijken, op 3 Januari 1953 
ter griffie van dit rechtscollege, namens 
aanlegster verklaard heeft afstand te 
doen van de door hem voor aanlegster op 
5 December 1952 tegen het bestreden von
nis ingestelde voorziening; 

Overwegende dat deze afstand niet gel
dig is en dat het hof daarop geen acht ver · 
inag te slaan ; 

L Overwegende dat aanlegster, burger
lijke partij, niet ontvankelijk is om zich 
tegen het bestreden vonnis te voorzien, 
voor zoveel het, over de pulJlieke vorde
ring uitspraak duende, de vrijspraak van 
beklaagde Comeliau en de buitengeding
stelling van de als burgerlijk verantwoor
delijke gedaagde naamloze vennootschap 
Germay bevestigt; 

IL Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de beslissing welke aanlegster tot 
de kosten van de publieke en burgerlijke 
vordering veroordeelt en welke de straf-

(1) Verbr., 12 Juni 1952 (A?T. Ve,·b,·., 1952, 
blz. 580; Bull, en PAsrc., 1952, I, 664, en 
nota 1). 

rechtsmacht onbevoegd verklaart om van 
deze laatste vorclering kennis te nemen : 

Over het eerste midclel : schending van 
de besluitwet van 30 December 1946 hou
dende herziening en samenordening van de 
wetgeving betreffende het bezoldigde ver
voer der personen door middel van auto
voertuig·en, namelijk van artikel30 ervan, 
inzonderheid alinea's 2 en 9, doordat, 
door cle beslissing van de eerste rechter te 
bevestigen, die beklaagde zonder kosten 
van de rechtsvervolging ontslagen had en 
zich onbevoegd had verklaard om kennis 
te nemen van aanlegsters vordering, het 
bestreden vonnis impliciet heeft aangeno
men dat de rechtbank van politie be
voegd was om kennis te nemen van de 
inbreuk, dan wanneer het aan Comeliau 
ten laste gelegde feit, << aangestelde zijnde 
van een concessionaris van een standplaats 
voor taxi's, een andere stationneerplaats 
dan de in de concessie aangeduide inge
numen te hebben, de inbreuk uitmaakt 
voorzien bij artikel 29 van de gemeente
verordening cler stad Luik del. 21 Juni 
1948, gestraft overeenkomstig de besluit
wet van 30 December 1946, en dan wan
neer die beslnitwet in zijn artikel 30, ali
nea 2, voorziet dat de overtredingen van 
deze bepalingen of van die van de uitvoe
ringsbesluiten «met gevangenisstraf van 
acht dagen tot drie maan<len en met een 
geldboete van 26 tot 10.000 frank, of met 
een van clie straffen alleen, onverminderd 
de gebeurlijke schadevergoeding )) zullen 
gestraft worden en dan wanneer hetzelfde 
artikel, in zijn alinea 9 aan de vrederech
ter bevoegdheid voor het berechten van 
gezeg<le overtredingen toekent : 

Overwegende dat het aan verweerder 
Oomeliau ten laste gelegde feit was : te 
Luik het politiereglement der stad Luik 
van 21 J uni 1948 betreffeilcle de stationne
rencle autovoertuigen te hebben overti·e
den; 

Overwegende clat, naar luicl van artike
len 137 en 138, 6° en 8°, van het Wetboek 
van strafvordering, de vrederechters als 
politierechters van clergelijke overtredin
gen kennis nemen ; 

Overwegende dat, aangezien artikel 8 
der wet van 29 Maart 1929, te Luik een 
bijgevoegd vredegerecht heeft opgericht, 
waarvan de titularis uitsluiten<l met zijn 
plaatsvervangers gelast is de dienst van 
de politierechtbank, namelijk, voor de 
twee Luiker kantons, waar te nemen, deze 
titularis of een zijner plaatsvervangers 
het zijn die kennis moeten nemen van de 
zaken, welke, anders binnen de bevoegd
lwid van de vrederechter van elk van d'ie 
kantons in hoedanigheid van politierech
ter zouden gevallen zijn; 

Dat het midclel naar recht faalt; 
Over het tweede micldel : schencling. van 

artikel 29 van de gemeenteverordening 
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der stad Luik van 21 Juni 1948, doordat, 
hoewel vaststaat dat aanlegster concessio
naris is van de stanclplaats genoemd 
«Place des Guillemins >> in een enkele 
groep, waarvan achttien voertuigen naar 
de rue clu Plan Incline en zeven voertui
gen naar de rue Varin, en hoewel de 
tekst van de gemeenteverorclening ver
bieclt aan elke aangestelde van de conces
siehoucler van een standplaats, hoeclanig
heicl welke beklaagde had, een andere sta
tionneerplaats dan de in ~ijn inschrij
ving aangeduide in te nemen, het bestre
den vonnis aan de uitdrukking « stand
plaats >> en aan het woord « inneming >> 
een met de geest en het doel van het re
glement, zoals .met de tekst zelf, strijdige 
interpretatie verstrekt : 

Overwegende dat door te beslissen dat 
in artikel 29 van de politieverordening cler 
stad Luik, del. 21 Juni 1948, op de station
nerende autovoertuigen, de woorden 
« standplaatsen >> << de plaatsen bedoelen 
waar de publieke voertuigen stilstaan om 
de reizigers op te nemen >>, het bestreden 
vonnis aan de bewoordingen << standplaat
sen van stationnerende autovoertuigen >> 
hun gebruikelijke zin heeft gegeven; 

Dat nit geen element van gezegde ver
ordening blijkt dat de opstellers van deze 
verordening aan voormelde bewoorclingen 
een andere zin dan hun gewone zin zouden 
willen geven hebben; 

Overwegende dat, voor zoveel het het 
vonnis verwijt aan het woord << inne
ming >> door een begrip van opzet daarbij 
gevoegd te hebben « een onjuiste beteke
nis gegeven te hebben >>, het middel slechts 
een overbodig motief bestrijclt; 

Dat immers het vonnis bovenclien, vast
stelt dat beklaagde << niet heeft gestation
neerd >> en dat hij er zich toe beperkt 
heeft een ogenblik zijn voertuig tot stU
stand te brengen om zijn client te laten 
uitstappen; 

Dat deze vaststelling het dispositief van 
het vonnis rechtvaardigt; 

·waaruit volgt dat geen enkel cler onder
delen van het miclclel kan aarigenomen 
worden; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten 
en tot een vergoecling van 150 frank jegens 
de verweerders. 

30 Maart 1953. - 2• kamer. - Voonzit
te·r en verslaggeve·r, H. Wouters, voorzit
ter. - GeUjlclttiflenrle concl~tsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. 

2" KAMER. - 30 Maart 1953 

VERKEER.-AANRIJDING VAN VOER1'UIGEN.
VEROORDELING. VAN DE IJESTUURDER VAN EEN 

DER VOERTUIGEN UIT HOOFDE VAN OVERTRE
DING VAN ARTll(EL 57, 2°, VAN DE WEGCODE. 
- VEROORDELING VAN DE IJESTUURDEH VAN 
HET ANDER VOERTUIG UIT HOOFDE VAN OVEH
TREDING VAN HE'l' AHTIKEL 42 VAN DEZELFDE. 
CODE. - VONNIS VAS'l'STELLEND DAT DE 'l'WEEDE: 
BESTUURDER ER OP REKENEN MOCH'l' DA'l' DE 
EERSTE ZIJN VERKEERSVOORRANG ZOU EEHIJIE
DIGEN. - VONNIS VERVOLGENS VASTSTELLEND· 
DAT DE GEDRAGlNG VAN DE EERSTE llESTUURDEH 
KLAARBLIJKELI,JK DE OPENilARE WEG DREIGDE 
TE VERSPERREN. - VEROORDELING VAN DE 
TWEEDE BESTUURDER OM REDEN DAT HIJ OP 
DA'J' OUENBLIK ZIJN VAAR'l' VERSNELD HEEFT. 
- VONNIS DA'J' NJET .. MET TEGENSTRJ,JDIGHEID 
IS BEHEP'l'. 

Is met geen tegenst·l"ijcl·igheifl behept het 
vonnis flat, ·in geval van aa1wi.ifling va.n 
voertttigen op rle openbam weg een fle·r 
best·u.'ltnlers u.it hoofcle van overtreflin,q 
1Jan a1·tilcel 57, 2", van fle Wegcofle en 
rle anflem bestmwfler ·u.it hootfle van 
overt1·efling vrm a.1·tilcel 42 v1m flezelffle 
Oofle vemorfleelt en tevens er op wijst 
flat fle tweefle bestmwfler er op 1'elc~nen 
mocht fl1£t fie em·ste zijn ve1·kee1·svom·
·ran.q zmt ee1·biefligen, wnnnee·r het von
n·is bovenflien arwstipt flat fle gefl1·agin[! 
vwn fle ee1·ste best~mrfle1· 7claa1"blijlcelij7G 
een befl1·eig·ing vrm ve·rsper1'ing van fle 
openbare ·we,q ~tUmartkte en flat fle 
tweefle IJest'u.urrle-r niettemin zijn vaart 
versnelcl heeft. 

(VICTOR., '1'. DELSAU'l'.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, ov 18 December 1952 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Bergen; 

I. Voor zoveel cle voorziening gericht is 
tegen cle beslissing over de publieke vor-
clering : ' 

Over het enig miclclel : schending van de 
artikelen 42 en 57, 2°, van het algemeen 
reglement op cle verkeerspolitie en 97 van 
de Grondwet, cloordat, na beklaagde Del
cant veroordeelcl te hebben om, links wil
lencle zwenken, de clo01·gang ufgesneclen 
te hebben voor aanlegger die zijn weg 
vervolgde (art. 57, 2°) en erop te hebben 
gewezen clat aanlegger er mocht op reke
nen clat beklaagde Delsaut zijn voorrang 
zou eerl.liecligen, het bestreclen vonnis noch
tans rechtstreekse gedaagde veroorcleelcl 
heeft, om reden uat hij urtikel 42 van het 
Algemeen Reglement op de verkeerspoli
tie zou overtreclen hebben, door zijn weg 
te vervolgen en zijn snelheicl op te drijven 
v66r een klaarblijkencle manceuvre waar
door hem cle weg zou wor.clen versperd, 
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en doordat dergelijke tegenstrijdige gron- [ 
den gelijk staan met een gebrek aan gran
den: 

Overwegende dat, na erop gewezen t~ 
hebben dat aanlegger er mocht op rekenen 
dat verweerder, die links wilde afslaan, 
zijn verkeersvoorrang zou eerbiedigen, het 
bestreden vonnis vaststelt dat aanlegger 
« zijn vaart versneld heeft waar hem de 
weg klaarblijkelijk dreigde versperd te 
worden>>; 

Dat uit deze laatste vaststellingen blijkt 
dat wanneer hij zijn snelheid heeft opge
voerd het voertuig van verweercler voor 
hem geen onvoorzienbaar hindernis nieer 
uitmaakte en' dat, verre van zijn snelheffi 
te regelen zoals hem dit bij artikel 42 va.~ 
de Wegcocle voorgeschreven wonlt, hiJ 
deze reglementaire bepaling overtreclen 
heeft; 

Overwegende dienvolgens, dat. ~le. gr<;>~
den van het vonnis niet tegenstrrJdrg ZIJn 
en dat het midclel in feite niet opgaat; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslis.sing overeenkomstig de wet is ; 

II. Voor zoveel de voorziening geric~~ is 
tegen de beslissing over de burgerhJke 
vordering : 

Overwegende dat aanlegger tot. stavi;ng 
van zijn voorziening geen enkel mrddel m
roept en dat het hof er van ambtswege 
geen opwerpt ; . 

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

30 Maart 1953. - 2" kamer. - Voorz~t
ter en vet·slaggever,. H. Wout~rs, voorzrt
ter. - Gelijlcluidende conalusw, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - Pleitet·, H. Aubry (van de 
balie van Bergen.) 

2e KAMER. - 30 Maart 1953 

VERKEER. - OvERTREDING VAN ARTIKEL 42 
VAN DE WEGCODE. - 0NVOORZIENBARE HIN
DERNIS. - BEGRIP. 

Uit het feit dat de aanwezigheid van een 
voet·t1tig op de weg voor een andere weg
gebmilcet· niet enlcel een << om·e.gelma
tige » doch oolc nog een « plotse » hin
det·nis heeft uitgemaakt, heeft cle rech
ter over ae grana lctmnen ajteiclen flat 
die hinclernis onvoorzienbaar was (1). 

(1) Verbr., 6 October 1952 (A1T. T'e•·br., 
1953, . biz. 33; Bull. en PAsrc., 1953, I, 35 en 
nota). 

(FRENAY, T. DUFRASNE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 December 1952 in hoger 
beroep gewezen door de Oorrectionele 
Recht bank te Bergen; 

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

A. Over de tegen aanlegger ingestelde 
publieke vordering : 

Over het eerste middel : afgeleid hieruit 
dat het vonnis, alhoewel het de drie be
tichtingen bewezen verklaart, zijn beslis
sing enkel wat de betichting betreft aan
gaande het voorbijsteken gemotiveerd 
heeft, en doordat het, in dit opzicht, de 
font niet aanduidt welke aanlegger in 
verband met het ongeval zou begaan heb
ben: 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
beslist dat de aanlegger ten laste gelegde 
inbreuken, zo op artikelen 418 en 420 van 
het Strafwetboek als op artikelen 35 en 41 
van de Wegcode, alle drie door hetzelfde 
feit zijn uitgemaakt; 

Dat clit feit, volgens de bestreden beslis
sing, dit is hetwelk aanlegger begaan heeft 
door het door Dufrasne bestuurde in be
weging zijnde voertuig voorbijgestoken te 
zijn, dan wanneer de baan aan zijn linke:
zijde niet over een voldoende ruimte vnj 
was, om alle gevaar voor ongevallen te 
verhinderen, omdat de baan de gelijktij
<lige doorgang van drie voertuigen niet 
mogelijk maakte, en dat er, enerzijds, 
in de door hem gevolgde richting een rij 
voertuigen gestationneerd stond, en an
derzijds, in de tegenovergestelde richting 
een colonne motorvoertuigen in beweging 
~ras; 

Dat het vonnis het verband van deze 
font met het ongeval bepaalt, door vast 
te stellen dat het wegens deze stremming 
op de openbare weg is, omstandigheid 
waarvan aanlegger zich rekenschap kon 
geven, dat deze, onmiddellijk na ~~t o!I
wettelijk voorbijsteken hetwelk hiJ mt
voerde, plots v66r het voertuig van Du
frasne heeft moeten stilhouden, en dat het 
voertuig van Dufrasne de door aanlegger 
ui tgemaakte hindernis heeft aangereden; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het tweede middel : afgeleid hier

uit dat het vonnis de conclusies niet 
heeft beantwoord waarin aanlegger 
staande hield dat, op het ogenblik der 
aanrijding, zijn wagen op de rechterzijde 
van de baan en evenwijdig met deze stil
stond : 

Overwegende clat 'het bestreden vonnis 
vaststelt dat aanleggers auto het voertuig 
van Dufrasne voorbijstak en v66r dit 

.I 
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voertuig achter een rij stationnerende 
voertuigen stilhield, en dat aanlegger 
« door zijn voertuig onmicldellijk naar 
rechts te plaatsen, een voor het doorrij
den van weggebruiker Dufrasne onregel
matige hintlernis in de weg heeft gelegd; 

Dat het alzo de werkelijkheid van het 
door aanlegger beweerd feit aangenomen 
heeft en, dienvolgens, diens conclusies 
op dit punt heeft tegengesproken; 

Overwegende voor het overige, dat de 
substanWHe of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
tig de wet is ; 

B. Over de tegen Dufrasne ingestelde 
publieke vorclering : 

Overwegende dat aanlegger geen be
voegdheicl heeft om een voorziening in te 
stellen tegen de over de tegen zijn mede
beklaagde ingestelde publieke vordering 
gewezen beslissing; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 

II. Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de over de burgerlijke vorderingen 
gewezen beslissing : 

A. Over de burgerlijke vordering door 
aanlegger tegen Dufrasne ingesteld : 

Over het middel : afgeleid hieruit dat 
het bestreden von'nis het gebrek aan straf
baarheid in hoofde van beklaagde Du
frasne, en clienvolgens het rusten op aan
legger van de gehele verantwoorc]elijkheid 
voor het ongeval niet gemotiveerd heeft 
door te verklaren dat Dufrasne zich be
vonden heeft voor een « onregelmatige >> 
hindernis, wat geen onvoorzienbare hin
clernis is, en aanleggers conclusies niet 
heeft beantwoord welke staande hielcleli 
dat de aanrijding enkel door een snel
heidsopdrijving door Dufrasne kon uitge

_legd worden : 
Overwegende dat het bestreden vonnis 

er zich niet toe beperkt vast te stellen clat 
Dufrasne zich v66r een « onregelmatige » 
hindernis is komen te bevinden maar dat 
het al de omstandigheden van de aanrfj
cling aanllaalt, zoals daarop gewezen werd 
in de antwoorden gegeven op de ten aan
zien van de publieke vordering ingeroepen 
middelen ; 

Overwegende dat door tevens het plotse 
en onregelmatige karakter van de door 
aanlegger v66r de auto van Dufrasne uit
gemaakte hindernis vast te stellen, de 
rechter heeft kunnen oordelen dat derge
lijke hindernis voor Dufrasne onvoorzien
baar was; 

Overwegende anderzijds, dat, niet ai
leen door te beslissen dat de betichting van 

(1) Verbr., 20 Juli 1951 (An·. T'e1'b1·., 1951, 
biz. 689; Bull. en PAsrc., 1951, I, 792) ; 1 Octo
ber en 3 December 1951 (A1'1'. T' e1·b1·., 1952, 

overdreven snelheitl ten laste van Dufras
ne niet bewezen is, maar ook door vast 
te stellen dat het bewijs van enig ander 
feit van gebrek aan vooruitzicht of aan 
voorzorg in zijnen hooftle niet wordt voor
gebracht, het bestreden vonnis aanleggers 
conclusies beantwoordt voor zoveel zij 
staande hielden dat Dufrasne zich schul
dig had gemaakt, hetzij aanvankelijk aan 
het rijden met overdreven snelheid, het
zij aan een ongepaste snelheiclsopdrijving 
op het ogenblik van de aanrijding; 

Dat geen van beide onderdelen van het 
middel in feite opgaat; 

B. Over de door de echtgenoten Du
frasne-Suleau tegen Frenay ingestelde 
burgerlijke vorderingen : 

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

Om die redenei1, vcrwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot een vergoecling van 150 frank jegens 
verweerder Dufrasne. 

30 Maart 1953. - 2" kamer. - Voot·zit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Vet·slag
geve·r, H. Giroul. - Gel'ijklttidende con
cll~sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,. 
eerste advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 30 Maart 1953 
BEW'IJS. - STRAFZA'KEN. - BURGERLIJKE 

VORDERING. - BEKLAAGDE EEN GROND VAN 
RECHTVAARDIGING INROEPEND. - VEREIS'l'E: 
VOORWAARDEN OPDAT DE RECHTER ZIJN JlE
SLISSING ER OP MOGE STEUNEN. 

W anneeT een gmnd van Techtvaat·di[tinrr 
door de beJclaa,qde wm·dt ingemepen, 
mag de rechter een beslissing van vrij
szn-aa!G of vcwt onbevoer!dheid om van de 
vonre·r·ing va,n cle bu.rgerli.jlce pat·tij lcen
nis te nemen slechts op- d-it verweet
steunen, ind·ien de belclaagde z·ijn stel
ling met gegevens staatt wellce van aanl 
zijn deze gelootwaardig te malcen en 
het bewijs -ran de onjnistheid erva.n 
noch doot· het openbaar ministe1·ie noch 
doo-r de b·wrgerlijlce partij geleve-rr'l 
'WOt'dt (1). 

(DEHAN, 'L'. FORVILLY.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 December 1952 in . hoger 

biz. 31 en 154; Bull. en PAsrc., 1952, I, 34 en 
170) 29 . September 1952 en 19 J anuari 1953 
(A1·1·. T'e1·b1·., 1953, biz. 20 en 327; B1tll. en 
PAsrc., 1953, I, 22 en 354). 
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beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Brussel; 

Over het enig middel : schending van 
tie artikelen 97 van de Grondwet, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 1 van de 
wet van 1 Augustus 1899, gewijzigd bij 
-de wetten van 1 Augustus 1924 en van 
16 December 1935, houdende herziening 
van de wetgeving en ·de reglementen op 
de politie betreffende het vervoer, 50, 51, 
53, 53bis, 54 en 131 van het koninklijk 
besluit van 1 Februari 1934, gewijzigd 
bij het besluit van de Regent van 16 Oc
tober 1947, houdende Algemeen Reglement 
op de verkeerspolitie, doordat, na te 
hebben beslist dat << het teken (omge
keerde driehoek « welke niet cluidelijk 
zichtbaar noch gemakkelijk te begrijpen 
was )) ) niet doelmatig was en niet beant
woordde aan de vereisten om een aanwij
zing op te leveren waardoor aan de be
langhebb<"nden, en onder meer ann aan
legger, de maatregelen kenbaar zou
den kunnen worden gemaakt welke door 
de openbare overheid genomen werden 
om het 011enbaar verkeer te schorsen, 
te kanaliseren en te regelen aan en op het 
kruispunt waar het ongeval plaats greep )) 
en dat « wanneer zij niet in de lliJ arti
kel 1 van de wet van 1 Augustus 1899, 
gewijzigd bij de wet van 16 December 
1935, omschreven omstandigheden ter 
kennis van de belanghebllenden wonlen 
gebracht, bedoelde maatregelen niet bin
dend zijn voor llegenen die zoniet ertoe 
zouden zijn gehouden ze na te leven ll, 
het bestreden vonnis desniettemin ge
weigerd he eft ten cleze toepassing te ma
ken van de voorrangsregelen Welker toe
passing geboden was door het door de 
rechters over de grond vaststaand bevon
den feit namelijk dat aanlegger op een 
l'ijweg reed waarop spoorlijnen lopen en 
welke derhalve een « hoofdweg )) is ten 
opzichte van << het gedeelte van de Wa
verse steenweg hetwelk geen kenmerken 
van hoofdweg vertoont ll en waaruit ver
weerder kwam gereden en, na ver
weerder van de vervolging te hebben 
ontslagen, het llestreden vonnis de recht
bank onbevoegd heeft verklaard om ken
nis te nemen van de burgerlijke vordering 
van aanlegger tegen verweerder, om de 
reden « dat het desondanks mogelijk is 
geweest dat verweerder toch kennis zou 
hebben gehad van de door de plaatselijke 
overheid tijdelijk ingevoerde afwijkende 
maatregel, waarbij voorrang aan he~ _g~
lleelte van de openbare weg waar hlJ 1s 
komen uitgereden verleend werd en qat 
hij deugdelijke gronden had om erop te 
rekenen dat aanlegger voor hem de door
gang zou vrij laten ll, eerste onderdeel, 
dan wanneer het tegenstrijdig is, aan de 
ene zijde, te beslissen, dat de omgekeerde 
driehoek een wegteken « zonuer uoel-

matigheid ll uitmaakte, en dientengevolge 
op de normale regelen voor het verkee1· 
aan het kruispunt generlei invloed kon 
hebben, en, aan de andere zijde, deze 
regelen niet tot toepassing te brengen we
gens de kennis welke verweerder even
tueel van de door dit teken ingevoerde af
wijkende maatregel zou gedragen hebben; 
doordat de bestreden beslissing, door het 
litigieuze teken voor ondoelmatig te hou
den omdat het onvoldoende zichtbaar was, 
en door daaraan vervolgens opnieuw zijn 
volle doelmatigheid toe te kennen om re
den van de kennis welke een der wegge
bruikers van het bestaan van dit teken 
zou hebben gehad, zijn dispositief heeft 
doen rusten op tegenstrijdige of althans 
onzekere en dubbelzinnige gronden, welke 
met het volslagen ontbreken van gronden 
gelijkstaan, en bijgevolg de in het mid
del aangecluide wetsbepalingen geschon
den heeft, tweede onderdeel, dan wanneer, 
in de onderstelling dat er zelfs zou dienen 
te worden aangenomen dat de onzichtbare 
omgekeerde driehoek, ofschoon van doel· 
matigheicl ontbloot, ten minste een feit 
uitmaakte waarop de weggebruikers, ter 
wier kennis dit feit stond, zich zouden 
kunnen beroepen hebben om te hunnen 
voordele de normale verkeersregelen om te 
keren, dan nog de rechters over de grond 
ertoe gehouden waren, om het toekennen 
van de verkeersvoorrang aan verweerder 
te wettigen, vast te stellen dat hij metter
eland van het litigieuze teken kennis zou 
hellllen gehad; doordat de bestreden beslis
sing, door niet op die kennis in hoofde 
van verweerder te wijzen, doch door deze 
kennis in een louter hypothetische en du
bitatieve vorm te veronderstellen, en door 
hem desniettemin vervolgens verk<eers
voorrang op het kruispunt toe te ken
nen, onzeker laat of de rechters over de 
grond feitelijk het bestaan vastgesteld 
hebben van de voorwaarden waarvan zij
zelf de regel welke zij ten dezen hebben 
willen toepassen afhankelijk maakten; 
doordat deze onzekerheid het toezicht 
van het Hof van verbreking over de 
wettelijkheid van het bestreden vonnis 
onmogelijk maakt, en derhalve behoort 
aanleiding te geven tot verbreking ervan 
op grond van de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen : 

Overwegende dat het vonnis er op wijst: 
1 o dat de burgerlijke partij (hier aanleg
ster) de Souveraine laan volgde welke 
normaal ten opzichte van de door de be
klaagde (hier verweerder) gevolgde Wa
verse steenweg een hoofdweg uitmaakt; 
zo dat de weg waaruit de burgerlijke 
partij is gereden, ten tijcle van de fei
ten, in de nabijheid van de kruising voor
zien was van een teken << omgekeerde 
driehoek )}, hetwelk aanduidde dat de ge
volgde weg secundair was; 3° dat dit 
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teken, hetwelk binnen een behouwde kom 
was geplaatst, des nachts niet verlicht 
en moeilijk zichtbaar voor de weggebrui
kers was, zodat het niet bindend was 
voor de burgerlijke partij die des nachts 
reed en zich aldus met reden op een 
hoofdweg heeft kunnen wanen waarop 
zij ver keersvoorrang genoot; 

Overwegende dat het vonnis de tegen 
verweerder ingebrachte telastlegging van 
inbreuk op artikel 54, 1°, van de Weg
code bewezen verklaart en het strafge
recht onbevoegd verklaart om van de eis 
van de burgerlijke partij kennis te ne
men, om de reden « clat het clesondanks 
mogelijk is geweest clat de beklaagde-ap
pellant toch kennis zou hebben gedragen 
van de door de openbare overheid tijde
lijk ingevoerde afwijkende maatregel 
waarbij aan het gedeelte van de openbare 
weg welk hij is uitgereden voorrang werd 
verleend >>; 

Overwegende dat deze grond in het on
zeker laat of de rechter over de grond het 
kennis dragen, door verweerder, van voor
melde maatregel als 'een eenvoudige on
derstelling beschouwt, clan wel of hij in 
dier voege lweft willen vasts tell en da t ver
weerder deze grond van rechtvaardiging 
had ingeroepen, door zijn stelling met ge
gevens te staven, welke van aard waren 
om deze geloofwaardig te maken, en dat 
het bewijs van de onjuistheid ervan noch 
door het openbaar ministerie, noch door 
de burgerlijke partij was geleverd ge
weest; 

Dat deze dubbelzinnigheid in de gronden 
een schending van, artikel 97 van de 
Grondwet oplevert en dat het tweede on
derdeel van het middel gegrond is; 

Overwegende dat het onderzoek van het 
eerste onderdeel van het middel mitsdien 
geen belang meer heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis, doch enkel voor zoveel het over 
de vordering van de burgerlijke partij 
uitspraak gedaan heeft; beveelt dat 
onderhavig arrest zal overgeschreven wor
den in de registers van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel en dat melding 
ervan zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder tot de kosten ; ver
wijst de alclus beperkte zaak naar de 

(1) Verbr., 24 Juni 1940 (B"tll. en PASIC., 
1940, I, 176); GARQON, Tm-ite de d1·oit penal, 
bd. I, biz. 1057, n' 163; FuziER-HERMAN, Rep., 
v' Denonciation ectlomnie·use, n' 82. Zie oak 
verbr., 4 Februari 1952 (A1'1', Yerb1·., 1952, 
biz. 278; B"'ll. en PAsrc., 1952, I, 312) alsook 
verbr., 28 April 1915 (ibid., 1915-1916, I, 263, 
en nota 2); 12 November 1917 (ibid., 1918, I, 
129); 5 Maart 1928 (ibid., 1928, I, 99) en 

Correctionele Rechtbank te Nijvel, uit
spraak doende in hoger beroep. 

30 Maart 1953. - 2• kamer. - Voo1·zit· 
tm·, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
geve,·, H. Belpaire. - Gelijlclttidende con
cltwie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat- generaal. Pleiter, 
H. VanRyn. 

2• KAMER. - 30 Maart 1953 

1° LASTERLIJKE AANGIFTE.- VALS
HEID VAN HET AANGEGEVEN FElT OF DEWI.TS 
ERVAN NIE'l' KUNNENDE GELEVERD WORDEN. -
BESTANDDEEL VAN HE'f l\HSDRIJF, 

2° LASTERLIJKE AANGIFTE. - AAN
GEGEVEN FElT DAT ECH'l' IS DOOR GEPAAR!l 
GAAT MET AANGEHAALDE OUS'l'ANDIGHEDEN OF 
AANTIJGINGEN DIE VALS. ZIJN. - AANGIFTE DIE 
LAS'l'ERLIJK WEZEN RAN. 

1 o Laste'l'lijke aang·ltte bestctat slechts 
1vanneer het nange,qeven teit vals is of 
t'vanneM' het bew·ljs ervnn niet T•ctn ge
leverd wonlen (1). (Strafwetboek, arti
kel 445.) 

2° De aangifte van een te-it dett echt is 
lean niettemin lnsterlijlc zijn wa.nnee1· 
cle opgnve vnn · een echt feit met vnlse 
mnstnnclir;herlen ot actnU.jg·ingen r;epaa1·d 
gant (2). 

(DE JAEGHER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet Ol) het bestrede'n 
vonnis, op 24 December 1952 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Marche-en-Famenile; 

Overwegende dat aanlegger enkel als 
beklaagde yoorziening heeft ingesteld; 

Over het middel van ambtswege : scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet en 
van artikel 445 van het Strafwetboek : 

Overwegende dat krachtens een be
schikking van de Raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Marche
en-Famenne v66r het strafgerecht wer
den gedagvaard, enerzijds, aanlegger· De 
Jaegher «om, schriftelijk, bij de over
heid, een lasterlijke aangifte te hebben 
gedaan, namelijk door het indienen van 
een klacht tegen Nizet bij het parket te 

nota onder verbr., 30 Maart 1953 (ibhl., 1953, 
I, 588) .. 

(2) Zie GoEDSEELS, n' 2661; NYPELS en SER
VAIS, art. 445, n' 27; verbr. Fr., 20 Mei ·1899, 
Si1'ey, 1901, I, 107 en 2 Mei 1919, Sirey, 1920, 
I, 391; FuziER-HERMAN, v' Denonciation calom
nieuse, n' 84 en nota onder verbr., 30 Maart 
1953 (Bull. en PASIC., 1953, I, 588). 
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Marche · na<lat de rijkswacht van Bihain 
kort te voren over dezelfde feiten een 
eerste onderzoek had ingesteld ll, en, an
derzijds, Nizet, om de feiten te hebben 
gepleegd welke het voorwerp van het on
tlerzoek door de rijkswacht wuren en on
der meer om monumenten of andere tot 
het algemeen nut bestemde voorwerpen 
te hebben beschadigd, welke door de be
voegde overheid of met haar machtiging 
waren opgericht, dat aldus, volgens de 
bewoortlingen van de tegen aanlegger in
gebrachte telastlegging, de feiten welke 
door aanlegger bij de overheid zijn aan
gegeven geweest en die welke, reeds het 
voorwerp uitmaakten van een onderzoek 
door de rijkswacht en ten laste van Nizet 
werden gelegd, dezelfde feiten zijn: 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
tevens beslist tlat de tegen Nizet en de 
tegen aanlegger ingebrachte telastleggin
gen bewezen zijn; 

Overwegende dat de door aanlegger ge
tlane aangifte slechts een lasterlijke aan- · 
gifte nanr cle zin flier term en in arti
kel 4'45 van het Strafwetboek, Iron uitma
ken indien vastgesteld werd dat de aan
gegeven feiten vals waren of dat het be
wijs ervan niet kon geleverd worden; 

Overwegende gewis, dat deze aangifte, 
benevens ware feiten welke zouden vol
staan hebben om het aan Nizet ten laste 
gelegde te rechtvaarcligen, · omstandighe
den of aantijgingen kon vermelden welke 
van aarcl zouden zijn geweest om de in
brenk ten laste van aanlegger uit te ma
ken, doch dat het in clergelijk geval aan 
de rechter over de grond toebehoorde 
zulks te beoordelen en daarop te wijzen; 

Overwegende dat de gronden van het 
bestreden vonnis, door zich ertoe te be
perken de feiten In hun geheel te be
schouwen om ze tegelijk waar en vals 
te verklaren, als tegenstrijdig voor
komen; dat clerhalve de bestreden beslis
sing de in het middel aangeduide wets
bepalingen geschonclen heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch enkel voor zoveel het 
over de tegen De Jaegher ingestelcle pu
hlieke vordering uitsvraak heeft gedaan; 
beveelt dat onderhavig arrest zal wor
den overgeschreven in de registers van 
de Correctionele Rechtbank te Marche
en-Famenne en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; laat 
de kosten de Staat ten laste; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Con:ectio
nele Rechtbank te Neufchateau, nitspraak 
doende in hoger beroep. 

30 Maart 1953. - 26 kamer. - Voo·rzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1'slag
rrevm·, H. Giroul. - Gelijlcluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
Berste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 30 Maart 1953 

HOF VAN .A.SSISEN. - OvERHANDIGING 
VAN DE AAN DE JURY GESTELDE VRAGEN. -
VASTSTELLING IN HET PROCES-VERBAAL DER 
'fERECHTZI'fTING. - VERKLARING VAN DE 
JURY TWEE VRAGEN EN ''l'WEE ANTWOORDEN 
BEVA'l"l'END. - BEWIJS VAN HET OVERHANDI
GEN VAN '!'WEE VRAGEN AAN DE JURY. 

Wannee1· in het proccs-verbaal del'· te
l'echtzitUng van het hof van assisen 
1,oordt vastgesteld dat de voorzitte1· aan 
rle leden van de jury de m·agen waa1·op 
zij heblJen te antwoorden hecft over
gemaalct en wannec1· de vel'lclm·ing van 
(le j·u1·y twee vragen en twee antwoor
den bevnt, wo·rdt e1: 1·egelrnatig vast
gcstelrl clat twee vragen door rle voor
zittel' ann rle lerlen van cle jury werrlen 
gestelrl. 

(REYNDERS, 1'. FERON'l'.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 14 en op 15 October 1952 door 
het Assisenhof der provincie Brabant ge
wezen; 

vVat de tegen het arrest van 14 October 
1952 gerichte voorziening betreft : 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 372,en 348, 362, 364, 366 van 
het W etboek van strafvordering en 19 
van de wet van 15 Mei 1838 op de jury, 
doordat het proces-verbaal der terecht
zitting van het hof van assisen het niet 
mogelijk maakt na te gaan, enerzijds, 
of buiten de hoofdvraag andere vragen 
aan de jury gestelcl werden, anderzijds, 
of de oppergezworene aan het hof van 
assisen voorlezing heeft gedaan van het 
antwoord van cle jury op elke der ge
stelcle vragen : 

Overwegehcle dat het proces-verbaal der 
debatten v66r het hof van assisen ver-

. meldt clat de voorzitter van het hof « de 
vragen ll heeft gesteld, ze lweft voorgele
zen en « cle vragen ll waarop de gezwore
nen dienden te antwoorden aan dezen 
heeft overhandigd in de persoon van de 
oppergezworene; dat deze aan het hof 
voorlezing heeft gedaan van de door hem 
onderteken<le verklaring van de jury; dat 
voorlezing van dezelfde verklaring na on
dertekening door de voorzitter en de grif
fie van het hof van assisen, door de grif
fier gedaan is geweest in de aanwezig
heicl, namelijk, van de besclmldigden en 
van hun raadslieden; 

Overwegende dat de in het dossier be
rustende verklaring van de jury, wat 
aanlegster betreft, de tekst van een eer
ste aan de jury gestelde hoofdvraag, en 
anderzijds, een tweede vraag betreffende 
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de verzwarende omstancligheid van voor
beclachtheid bevat en dat op de kant 
van elk dezer vragen het bevestigende 
antwoord van de jury vermeld is; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
En overwegende dat de substantiele of 

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

Wat de tegen het ari:est van 15 October 
1952 gerichte voorziening betreft : 

Overwegende dat bij dit arrest enkel 
over de vordering van de burgerlijke par
tijen, uitspraak wordt gedaan; 

Overwegende dat aanlegster tot sta
ving van haar voorziening geen enkel 
middel inroept en dat het hof er van 
ambtswege geen opwerpt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

30 Maart 1953. - 2" kamer. - Voo·rzU
tet· en vet·slaggever, H. Wouters, voorzit
ter. - GeUjlcluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocuat
generaal. 

2• KAMER. - 30 Maart 1953 

VERKEER. - AANSLUITING. - VERONDER
S'l'ELT NIET NOODZAKELIJK DAT 'l'WEE RIJBA
NEN MET ELKANDER AANSLUITEN. 

Tot het bestawn van een aansl~titing naa·r 
de zin van de Wegcode wordt er niet 
vereist (lat de openbat·e wegen die met 
elkandet· aansluiten rijbanen wezen. 
(Wegcode, art. 3, 3°, 50 en 51,) 

(DAMBRAIN, T. DELRUE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 November 1952 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Doornik; 

Over de voorziening van eerste aanleg
ster, beklaagde : 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Gronclwet, 418 en 
420 van het Strafwetboek, 2, 3, 35, 36, 57, 
2°, 96 en 97 van het Algemeen Reglement 
op de verkeerspolitie, doordat het bestre
den vonnis, aanlegster verantwoordelijk 
verklaart voor het ongeval en haar ver
dediging gegrond op artikel 36 van het re
glement op de verkeerspolitie afwijst door 
te verklaren, « dat de laan welke aanleg
ster ging nemen niet kan aangezien wor
den als een aansluiting uitmakend daar 
zij niet het karakter van rijbaan heeft; 
dat inderdaad, het voetpad dat langs de 

rue du Centre is gelegen zonder onder
breking doorloopt en clut een onaanzien
lijke verlaging van de trottoirrand het 

- vo'orlopende karakter daarvan niet wij
zigt >> ; dan wanneer de W egcode : « de 
rijweg met inbegrip van de niet verhoog
de bermen >J als rijbaan aanziet en als 
rijweg << de gedeelten van de openbare 
weg, voorzien van een hard wegdek en 
bijzonder ingericht voor het voertuigen
verkeer », zonder te onllerscheiden of 
<leze rijweg die de rijbaan uitmaakt, 
slechts kan bereclen worden na het over
steken van een voetpacl, waarvan de rand 
een weinig verlaagcl is; clan wanneer 
aanleggers in verbreking bij conclusies 
deden gelclen clat de clwarscloorgang wel
ke de rue du Centre met de rue de la 
Place verbinclt « voor de voertuigen toe
gankelijk is en claaruit afleiden « dat de 
plaats van het ongeval het vereningspunt 
zijnde van twee openbare wegen al de 
kenmerken van een aansluiting ver
toonde » : 

Overwegende dat aanlegster wegens een 
gecontraventionaliseerd wanbeclrijf van 
het toebrengen van verwonclingen door 
onvoorzichtigheicl en wegens inbreuk op 
artikel 57, 2°, van de Wegcocle tot een 
enkele correctionele straf veroorcleelcl 
wercl; 

Overwegencle dat het bestreden vonnis 
deze veroordeling en het afwijzen van 
aanlegsters conclusies steunt op de be
schouwing dat de laan welke aanlegster 
« ging nemen niet kan aangezien worden 
als een aansluiting uitmakend (met de 
door haar en de ve_rweercler gevolgde 
weg), daar zij niet het karakter van een 
rijbaan heeft »; 

Overwegende dat, door alzo te beslissen 
dat er slechts .aansluiting bestaat, naar 
de zin van de Wegcode, indien beide open
bare wegen clie met elkaar aansluiten, 
het karakter van rijbanen hebben, het 
vonnis de artikelen 3, 36, 40, 50, 51 en 57, 
2°, van gezegde Code overtreden heeft; 

En overwegende dat de verbreking van 
de over de publieke vordering gewezen 
beslissing de verbreking medebrengt van 
de beslissing van veroordeling gewezen 
over de burgerlijke vordering van ver
weerder tegen aanlegster; 

Over de voorziening van tweede aan
legger, burgerlijk verantwoordelijke par
tij voor aanlegster; 

Overwegende dat deze voorziening, niet 
betekend geweest zijncle aan de partijen 
waartegen zij gericht is, niet ontvanke
Iijk is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis voor zoveel het uitspraak doet 
ten opzichte van aanlegster, de beslissing 
van het vonnis volgens welke aanlegger 
burgerlijk verantwoorclelijk is voor de te" 
gen aanlegster uitgesproken straf en bur
gerlijke veroordelingen geen voorwerp 
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meer hebbende; verwerpt aanleggers voor
ziening en laat de kosten van deze voor
ziening te zijnen laste; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
in de registers van de Correctionele 
Rechtbank te Doornik en dat melding er 
van zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt beweerder tot de kosten van 
aanlegsters voorziening; verwijst de zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Ber
gen, uitspraak doende in hoger beroep. 

30 Maart 1953. - 2° kamer. - Voor·zU
ter en verslag,qever·, H. ·wouters, voorzit
ter. - Gelijkluidende aonalusie, H. Ra
oul Hayoit de Termicourt, eerste advo
caat-generaal. - Pleiter·s, HH. della 
Faille d'Huysse en Simont. 

2° KAMER. - 30 Maart 1953 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
S·rnAFZAKEN. - BEVEL VAN DE RAADKAMER 
DE BEKLAAGDE NAAR DE COR.REC'l'IONELE 
RECH'l'BANK VERWIJZEND. - VONNIS VAN ON
BEVOEGDHEID « RA'l'IONE LOCI ll. - NEGA'l'IEF 
GESCHIL VAN RECH'l'SGEBIED. - CORREC'l'IO
NELE RECH'l'BANK EN RAADKAMER ONBEVOEGD 
(( R.Al'IONE LOCI ll. - VERNIE'l'IGING VAN HE'!' 
BEVEL VAN DE RAADKAMER, - VERWIJZING 
NAAR DE BEVOEGDE PROCUREUR DES KONINGS. 

1Vanneer, nadat een bevel van de r·aadl"a
mer een belclaagde ttit hoofde van een 
wanbedr·ijf naa·r de aorreationele reaht
banlc hnd ver-zonden, deze rechtbanlc 
ziah onbevoegd heeft verklnnrd ratione 
loci en beide beslissingen k·raaht van 
[!ewijsde hebben venvorven, vern·ieti[!t 
het hof, wnar·bij een ·ver·zoek tot r·e[Je
lin[J van reahts[Jebied aanhnn[Ji[J wenl 
gernaakt, het bevel van de r·aacllcnrner·, 
zo het vaststelt dnt de aor·reationele 
r·eahtbnnlc onbevoe{fd sahijnt, en incUen 
dU r·eahtsaolle{fe ins{felijlcs onbe·voe[!d 
was ratione loci, 1;er1.vijst het de znalc 
naar de bevoe{fde p·rocu·rew· des lea
nings (1). 

(PROCUREUR. DES KONINGS 'fE LUIK, 
'l'. Sl'ALMANS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het verzoek tot 
regeling van rechtsgebied door de procu
reur des konings bij de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik ingediend; 

Overwegende dat, bij beschikking del. 
3 Juli 1952, de Raa<lkamer van de Recht-

(1) Verbr., 31 Mei 1948 (Bull. en PASIC., 

1948, I, 345). 

bank van eerste aanleg te Luik de zoge
noemden Wilhem-Jacob Stalmans, op 
10 December 1922 te Eupen geboren, taxi
bestuurder, wonende te Eupen, rue Haas, 
37, en Alphonse-Joseph Stalmans, op 
19 October 1902 te Overpelt geboren, ar
beider, wonende te Eupen, rue Haas, 37, 
naar de Correctionele Rechtbank te Luik 
verwezen heeft om, te Durbach (Duits
land) en te Eupen, in December 1951, als 
daders, mededaders of medeplichtigen 
ten naclele van Guillaume Frenay goede
ren bedrieglijk verduisterd of verspild 
te hebben, te weten een hoeveelheid na
maakjuwelen, welke hun. overhandigd 
waren geweest op voorwaarde van ze te
rug te geven of er een bepaald gebruik 
van te maken; 

Overwegende dat bij vonnis del. 21 No
vember 1952, de Correctionele Rechtbank 
te Luik zich onbevoegd heeft verklaarcl 
rntione loci, om reden dat het aan be
klaagden verweten wanbe<lrijf geheel 
buiten het arrondissement Luik gepleegd 
werd, de beklaagden in gezegd arrondis
sement niet gevonden werden, en op het 
ogenblik der feiten, van de klacht en van 
het inspannen der vervolgingen, in het 
arrondissement Verviers verbleven; 

Overwegende dat beide voormelde be
slissingen in kracht van gewijsde zijn ge
gaan en dat uit hun strijdigheid een ne
gatief geschil van rechtsgebied is ont
staan dat de gang van het gerecht belem
mert; 

Overwegende dat uit de rechtspleging 
schijnt te blijken dat de feiten welke het 
aan beklaagden verweten wanbedrijf 
uitmaken zich te Durbach (Duitsland) en 
te Eupen, · rechterlijk arrondissement 
Verviers, voorgedaan hebben en dat be
klaagden niet in het gerechtelijk arron
dissement r_,uik vertoeven noch aldaar 
gevonden werden; 

Dat de Raadkamer van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Luik dienvolgens on
bevoegd was om beklaagden naar het 
rechtsprekend gerecht te verwijzen; 

Om die redenen, het rechtsgebied rege" 
lend, vernietigt de beschikking van de 
Raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik del. 3 Juli 1952, voor zo
veel zij in de zaal• van verweerders ge
veld werd; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven 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 gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; verwij st de zaak 
naar de procureur des konings bij de 
Rechtbank van eerste aanleg te Verviers. 

30 Maart 1953. - 26 kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Ver·slag
[Jever, H. Belpaire. - Gelijlclttiflenrle aon
clttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 
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2e KAMER. - 30 Maart 1953 

HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. - EEN
PARIGHEID VAN STEMMEN. - STRAF UITGE
SPROKEN DOOR EEN POLI'J'IERECH'l'BANK, -
VERZWARING VAN DE STRAF DOOR DE COR
REC'J'IONELE RECHTBANK. - EENPARIGHEID 
VAN STEMMEN NIET VEREIST. 

Om de dom· de poZitiereohtbanlc u.itgespt·o· 
lcen straf te verzwaren moet de oorreo
tionele reohtbanlc zetelencl in hoge1· be
t·oep niet rnet eenpat·igheicl van stem
men beslissen (1). (Wet van 4 Septem
ber 1891, art. 2.) 

(BODE'!'.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 December 1952 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Verviers; 

Over het eerste middel, afgeleid hieruit 
dat de rechtbank het voertuig verbeurd 
heeft verklaard hetwelk niet aan de be
klaagde maar aan een derde toebehoorde, 
dan wanneer niet bewezen is dat deze 
derde kennis ervan had dat een van het 
recht om een voertuig te besturen verval
lenverklaarde persoon, in onclerhavig ge
val de beklaagde, zich van bedoeld voer
tuig zou kunnen bedienen; dat het liti
gieuze voertuig het eigendom is gebleven 
van de << derde ll, de heer Gognay, cUe de 
gelden heeft voorgeschoten; dat, ook al 
had de heer Gognay kennis ervan dat 
de beklaagde vervallen was van het 
recht om een voertuig te besturen, hij, 
door alclus te handelen, in genen dele 
verantwoordelijk kon zijn, vermits het 
vaststaat dat de beklaagde zich door 
zijn chauffeur doet voeren (art. 2, de laat
ste drie alinea's van de wetten van l Au
gustus 1899, 1 Augustus 1.924 en 16 Decem
ber 1.935 op de politie van het vervoer en 
het verkeer) : 

Overwegencle dat de in !let middel voor
gebrachte stelling, volgens welke het ver
beurd verklaarde voertuig het eigendom 
was van een zogenoemde Gognay, noch in 
de bestreden beslissing, noch in enig stuk 
der rechtspleging waarop. het hof acht 
vermag te slaan, steun vindt; .dat het 
middel feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel : schending 
van artikel 2 van de wet van 4 September 
1891, tot wijziging van artikel 140 van de 
wet op de rechterlijke inrichting van 
18 Juni 1869, doordat het over de grond 
uitspraak doende rechtscollege op het 

(1) Verbr., 16 Juni 1947 (1lr"J'. T'e1·b1·., 1947, 
blz. 212; Bull. en PASIC., 1947, I, 281). 

door het openbaar ministerie ingestelde 
hoger beroep de straf verzwaard heeft 
zonder met eenparigheid van stemmell 
uitspraak te doen : 

Overwegende dat eenparigheid van 
stemmen van de correctionele rechtbank 
niet vereist is om in hoger beroep de door 
een rechtbank van politic uitgesproken 
straf te verzwaren, vermits het artikel 2 
van de wet van 4 September 1891 op de 
in hoger beroep uitspraak doende correc
tionele rechtbanken niet toepasselijk is; 
dat het middel naar recht faalt; 

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. 

30 Maart 1.953. - 28 kamer. - l'oorzit
tet· en ve·rsla.ggever, H. Wouters, voor
zitter. - Gelijlclu·idende oonol1tsie, H. Ra
oul Hayoit de Termicourt, eerste advo
caat-generaal. - Pleitet·, H. Leenaerts 
(van de balie van Verviers). 

2e KAMER. - 30 Maart 1953 

YERKEER. - BESTUREN VAN EEN VOERTUIG 
OP DE OPENBARE WE!l. - VERVALLENVERKLA
RING Ul'l'GESPROKEN BIJ WIJZE VAN STRAF. 
- TIJDPUN'l' WAAROP ZIJ AANVANG NEEMT. -

-YoNNIS EEN ANDER TIJDPUNT BEPALEND DAN 
DIT DOOR DE WET YOORZIEN. - 0NHERROE
PELIJK GEWORDEN VONNIS.- YERYALLENVER
KLARING AANYANGEND OP DE DOOR HE'J' YON
NIS BEPAALDE DATUM. 

Ofsohoon de stt·af van verval van het 
t·eoht een voertuig op de openbm·e weg 
te bestu.ren lcraohtens de wet aanvang 
neernt van de daturn af waarop het von
nis llat ze nitspreekt kmoht van ge
wijscle verwm·ven heeft, vangt zij u.it
zoncledijlc ann op cle dom· cle beslissing 
bepaalcle datum 1vannem· fleze clerge
U.ilce bepnUng bevftt en wegens gebrelc 
ann hager beroep onhen·oepelijlc ge
wm·aen is. 

(JACOBUS.) 

AHRES'l'. 

HET HOF; - Gelet ov het bestreden 
vonnis, op 8 Januari 1953 in hoger beroe11 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Charleroi; 

Qver het middel : schending van de 
grondbeginselen van het strafrecht en in
zonderheid van het principe clat er geen 
straf bestaat tenzij nit kracht van de wet, 
en van dat van het gezag van het gewijs· 
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de doordat de rechter over de grond de 
bepalingen van de bestreden beslissing 
welke enkel de tenuitvoerlegging der 
straf ten doel hebben als dit gezag bezit
tend aanziet, dan wanneer de vervallen
verklaring van het recht om een voer
tuig te besturen naar recht ingaat ten 
dage dat het vonnis waarbij zij wordt 
uitgesproken in kracht van gewijsde 
treedt, en dan wanneer dienvolgens, 
voormelde vervallenverklaring niet meer 
op Jacobus woog toen hij de strafbare 
feiteri beging : 

Overwegende uat de Rechtbank van po
litie te Charleroi, bij verstek uitspraak 
tloende op 4 October 1951, tegen aanlegger 
bij toepassing van artikel 3 van de wet 
van 1 Augustus 1924 de vervallenverkla
ring gedurencle een maand heeft uitge
sproken van het recht om een voertuig te 
besturen, en !Jeslist heeft dat !Jecloelde 
vervallenverklaring. « zal ingaan ten dage 
van het aanbrengen van de desbetreffen
cle vermelding op de itlentiteitskaart van 
de veroordeelde >> ; 

Overwegende dat dit vonnis op 29 De
cember 1951 betekend werd aan Jacobus, 
sprekende tot hemzelf; 

Overwegende dat tlit de vaststellingen 
van de !Jestreden beslissing blijkt clat 
noch verzet wercl aangetekend, noch ho
ger beroep ingesteld tegen het vonnis van 
4 October 1951; dat dit vonnis derhalve 
op 9 Januari 1952 definitief is geworden en 
in kracht van gewijsde is getreden, niet
tegenstaande om het even welk gebrek 
het zou kunnen aankleven; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing er bovendien op wijst dat op 7 Fe
bruari 1952 de vermelding van de verval
lenverklaring van het recht een voertuig 
te besturen op de identiteitskaart van 
aanlegger is aangebracht geweest; 

Dat het ten laste van .Jacobus voor be
wezen gehouden strafbaar feit op 24 Fe
bruari 1952 werd begaan, dit wil zeggen 
gedurende de termijn der vervallenver
klaring welke bij het vonnis van 4 Octo
her 1952 onherroepelijk was bepaald ge
weest; 

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

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

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

30 Maart 1953. - 2• kamer. - Voorzit
ter en vet·slaggever, H. Wouters, voor
zitter. - Gelijlcl·ttidende oonolttsie, H. Ra
oul Hayoit de Termicourt, eerste advo
caat-generaal. 

26 KAMER. - 30 Maart 1953 

1° STRAF. - GELDBOETE. - VERHOGING 
MEl' 190 DECIEMEN. - TOEPASSELIJK OP DE 
SEDERT .13 APRIL 1952 GEPLEEGDE MISDRIJ
VEN. 

2° VERVANGENDE GEVANGENISSl'RAF. - 00RREO
TIONELE GELDBOETE. - J\IIINIMUM AOHT DA
GEN. 

3° VERWIJZING NA VERBREKING. -
S'l'RAFZAKEN. - VERBREKING OM REDEN DAT 
DE REOH'l'ER OP ENE STRAFREOHTELIJKE 

. GELDBOE'l'E EEN MINDERE VERHOGING MET DE
OJEMEN HEEF'l' TOEGEPAST DAN DIE DOOR DE 
WET BEPAALD. - VERWIJZING BEPERK'l' TOT 
DE BESLISSING BETREFFENDE DE VERHOGING 
DER GELDBOETE. 

4° VERWIJZING NA VERBREKING.
STRAFZAKEN. - VERBREIGNG Ol\1 REDEN DA'l' 
DE REOH'l'ER EEN MINDERE VERVANGENDE GE
VANGENISSTRAF HEEFT UI'l'GESPROKEN DAN 
DIE DOOH DE WET BEP,\ALD. - TOT DIT PUN'l' 
BEPERKTE VERWIJZING. 

1 o De wet van 5 JJ1 a art 1952 hou.dende 
•ve·rhoging met 190 deoiemen van de 
straft·eohtelij Tee geldboeten is van toe
passinrJ op de strafreohteUjlce gelrlboe
ten ·ttitgespt·oTcen sedert en op 13 April 
1952. 

2° De aa1t een oor·r·eoUonele geldboete bij
Tcomstige vet·vcmgende qevangen·isstrat 
mag n·iet. rn·incle·r clan aoht dagen bed·m
gen (1). 

3° Wanneet' een vonnis verbrolcen wm·dt 
om de reden clat de t·echter over de 
(Jr·ond op een stratreohteUjke geldboe
te een -m·indere verhortin,q met deoiemen 
heeft toegepctst dan clie dOOt' de wet be
pactld, wat·at cle zaalc enlcel naar een 
reohter veT·wezen om ove·r de veThoging 
'/Jan de gelclboeten te wo·rden ·u:itgespro
Tcen (2). 

4° Wctnneer een vonn·is verbrolcen worat 
mn t·eden aat cle reohte·r een minaere 
ver·vangenae gevan.qenisstrat heett uit
gespt·oTcen dan clie aom· de wet bepaal'd, 
·wm·at ae zaalc enlcel tot uitspr·aalc over· 
ae ver·vangende gevangenisstntf naat· 
een reohter venvezen (3). 

(PROOUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
T. ANOION.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 Januari 1953 in hoger beroep 

(1) en (3) Verbr., 22 Januari 1951 (A7T. 
Verb,·., 1951, blz. 269; Bull. en PAsiC., 1951, I, 
322). 

(2) Verbr., 14 Februari 1949 (Arr. Jlerbr., 
1949, biz. 113; n,zz. en PAsrc., 1949, I, 124, eu 
nota's 1 en 2 onder dit arrest). 
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gewezen door de Correctionele Recht
bank te Luik; 

Over het eerste middel : schending van 
het artikel 1 van de wet van 5 Maart 
1952, cloordat het bestreclen vonnis de ten 
laste van verweercler uitgesproken gelcl
boete enkel met 90 decimes verhoogd 
heeft, clan wanneer de ten laste gelegcle 
feiten op 13 April 1952 zijnde gepleegcl 
gewee~t, er grond was om de wet van 
5 Maart 1952 toe te passen welke een 
verhoging met 190 decimes bepaalt; 

Overwegencle clat aanlegger uit hoofde 
van het wanbeclrijf van onvrijwillige sla
gen en inbreuk op de vVegcode is veroor
cleelcl geweest tot een enige straf van 
50 frank geldboete, verhoogcl met 90 cle
cimes; 

Overwegende dat, aangezien cle wet 
van 5 Maart 1952 betreffende de opdeci
mes op de strafrechtelijke gelclboeten in 
het Staatsblacl van 3 April 1952 wenl be
kend gemaakt, zij, cloor<lat geen andere 
termijn is bepaald geweest, de tiencle dag 
na clie harer bekendmaking, namelijk 
vanaf de 13 April 1952 bindend was; 

Dat derhalve, door van cleze wet geen 
toepassing te maken op een gelclboete
straf welke wegens op 13 April 1952 be
gane inbreuken wercl uitgesproken, het 
bestreclen vonnis lle in het milldel aan
gecluide wets be paling geschonclen hecft; 

Over het tweecle milldel : schenlling 
van de artikelen 38 en 40 van het Straf
wetboek, cloorclat het bestreclen vonnis cen 
vervangende gevangenisstraf van slechts 
clrie dagen lweft uitgesproken ter vervan
ging van een g·elclboetestraf van 50 frank: 

Overwegende clat de minimumcluur van 
cle in artikel 40 van het Strafwetboek 
voorziene vervangencle gevangenisstraf 
bij de artikelen 25 en 28 van hetzelfde 
Wetboek bepaald is; dat bijgevolg, wan
neer lle uitgesproken geldboete een cor
rectionele straf is, de vervangencle gevan
genisstraf. niet mincler dan acht clagen 
mag bedragen; 

Dat eruit volgt dat het bestreden von
nis door ter vervanging van een gelclboe
testraf van 50 frank een gevangenisstraf 
van clrie clagen uit te spreken, de in het 
midclel aangeduide wetsbepalingen ge
schonden heeft; 

Overwegende, voor het overige, clat de 
substantH~le of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen vonnis, cloch enkel voor zoveel daar
bij het bellrag worclt vastgesteld van de 
op cle uitgesproken geldboete toegepaste 
opdecimes en de duur van de vervangende 
gevangenisstraf bepaald worclt; beveelt 
dat onderhavig arrest zal worden overge
schreven in de registers van cle Correc
tionele Rechtbank te Luik en dat melding 

er van zal gemaakt worden. op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; 
verwijst de alclus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Hoei, uit
spraak docnde in hoger beroep. 

30 Maart 1953. - 2• kamer. - Voorzit
tel' .• H. vVouters, voorzitter. - Verslay
yever, H. Giroul. - Gelijlcl7tidende con
cl·usie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 30 Maart 1953 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. - S'l'RAF
ZAKEN. - POLI'L'IERECH'l'ER BJJ WIE EEN TEN 
LAS1'E VAN EEN BEKLAAGDE GELF.GD GECON'£RA
VEN'J'IONALISEERD WANBEDRI.m REGELMA'L'IG 
AANHANGIG GEMAAK'l' WERD. - DAGVAARDING 
VAN DEZELFDE BEKLAAGDE \YE(~ENS INBR.EUK 
OP DE vVEGCODE. - DAGVAAHDING VAN EEN 
'£WEEDE BEKLAAGDE \YEGENS INBR.EUK OP DE
ZELFDE CoDE. - l;AA'l'S'J'E INBREUK EEN BE
S'l'ANDDEEL UI'l'MAKEND VAN EEN WANBEDRIJ~' 
BEHOREND '1'0'1' DE BEVOEGDHEID VAN DE COR
R.ECTIONELE HEOH'l'BANK EN 'l'ER. KENNIS Y AN 
DIE RECH'l'BANK NIE'l' GEBRACH'l'. - POLI'l'IE
HECH'l'ER BEVOEGD BLIJVEND OM KENNIS 'l'E 
NEMEN VAN DE EERSTE 'L'WEE MISDRIJVEN ON
DANKS ZIJ HE~i BLI.JKEN MET EEN DERDE SA-
1\IENHANGEND TE ZJJN. 

TVnnneer de nuu/Jcarner, bij 1·eyelrnaUye 
annnem.i.ny van ve1·za.chtende om.stan
cliyheclen een belclac~yde 11.it hoofcle van 
venvonclinyen cloo1· onvoo1·zichtiyheid 
na.(t'l' cle politiemchte1· heett verwezen 
en cle ojficier vnn het OZJC1tbaa1· m.inis
terie lleze belclanrJd:e bovendien 1tit 
hootlle van inb1·enlc op cle W eycode 
heeft gedagvaard, blijft de politierech
tel' bevoeycl orn de beide m.isdrijven te 
beoo1·delen ondanlcs hern door een day-
1J(tcwd·iny betelcend ann een a.nde1·e be
lclaayde do01· de ojficieren van het open
b(tft!' rnin·istede een 1.nb!'e11.Tc op dezelfde 
1VerJcode te1· Tcennis wenl yebl'acht, 
weUce a.an Z'iin bevoeydheid ontsnapt orn
dat zi:i een · bestanddeel u.itrnaakt van 
een tot (le bevoerJ(lheirl van de correc
tionele 1·echtbanlc behorend wanbedrijf 
en ondnnlcs t,u.ssen de (~an beide be
Tclaayden te last yeleyde misdl'ijven sa
menhang bestaan lean (1). 

(1) Verbr., 1 December 1952 (An·. Verbr., 
1953, blz. 181; B"ll. en PAsrc., 1953, I, 201. Het 
ware anders indien de samenhang tussen de 
misdrijven niet door de politierechter, doch 
vroeger in de loop van rechtspleging in het 
bevel van de raadkamer was vastgesteld ge
weest (zie verbr., 1 December 1952, Ar1·. 
J1erbr., 1953, blz. 180; B"ll. en PASIC., 1953, I, 
199). 
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(PROCUREUR DES KONINGS 'l'E LUIK, 
('r, JANVIER.) 

ARRES'r. 

HET HOI!'; - Gelet op het bestreden 
-vonnis, ov 16 December 1952 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
balik te Luik; 

Over het enig middel : schending van 
Lle artikelen 4 en 5 van de wet van 4 Oc
tober 1867, 137, 138, 6°, en 161 van het 
w· etboek van strafvorclering, doordat bij 
het bestreden vonnis Lle correctionele 
rechtbank zich onbevoegd heeft ver
klaard om kennis te nemen van de te
gen Pierre Jan vier en Nicolas Jan vier in
gestelde vorclering en van de llaarmede 
samenlopende burgerlijke vorcleringen, 
llan wanneer deze vorderingen regelmatig 
l>ij de rechtbank aanhangig waren : 

Overwegende <lat de Raadkamer van de 
llechtbank van eerste aanleg te Luik, bij 
beschikking van 31 Mei 1952 waarin ver
zachtende omstancligheden worden aange
nomen, Pierre Janvier, wegens inbreuk 
ov ue artikelen 418 en 420 van het Straf
wetboek naar de bevoegde rechtbank van 
politic heeft verwezen; dat de ambtenaar 
van het openbaar ministerie, bij de 
Rechtbank van politic te Fleron Pierre 
~anvier gedagvaard heeft uit hoofde van 
vorenbedoelde telastlegging en ter zake 
van het begaan, op dezelfde plaats en de-
11elfde datum, van de in artikel 96 van 
Lle Wegcode omschreven inbreuk; dat hij 
tezelfdertijd Digoncelli gedagvaard heeft 
wegens overtreding·, op dezelfde plaats 
en dezelfde datum, van artikel 36 van de 
Wegcode; dat hij insgelijks Nicolas Jan
vier als burgerlijk verantwoordelijke 
voor de aan Pierre Janvier toegerekencle 
feiten heeft gedagvaard; 

Overwegende dat de rechtbank van po
litic, al de telastleggingen bewezen ver
klarend, elk der beklaagden tot een geld
boetestraf veroordeelde en Nicolas Jan
vier vom'· de ten laste van Pierre Janvier 
gelegde geldboete en kosten burgerlijk 
verantwoorclelijk verklaarde; 

Overwegende dat, nadat alle partijen 
van deze beslissing in hoger beroep wa
ren gekomen, de ColTectionele Rechtbank 
te Luik zich « voor alles onbevoegd >> ver
klaarde; dat zij vaststelt, eensdeels, dat 
de ten laste van Digoncelli aangestipte 
inbreuk op lle vVegcode het in artike
ien 418 en 420 van het Strafwetboek om
schreven wanbedrijf t1itmaakt, en clat, 
derhalve, aangezien geen beschikking van 
contraventionalisering was genomen ge
weest, de rechtbank van politie niet be
voegd was om van dit feit kennis te ne
men; dat, anderdeels ofschoon zij aan
neemt dat de aan Pierre Janvier verwe
ten feiten regelmatig bij het wijzend ge-

VERBR., 1953. - 34 

recht aanhangig waren, de rechtbank zich 
clesondanks onbevoegd verklaart om de 
reden dat deze feiten met het aan Digon
celli aangerekende feit samenhangend 
zijn; 

Overwegende clat, vermits laatstbedoeld 
feit niet aan een bevoegd rechter was on
derworpen, het bestreden vonnis niet ver

. mocht, ten einde de onbevoegclheid van 
de rechtbank ten aanzien van het aan 
Janvier ten laste gelegde te rechtvaardi
gen, zelf voor lle eerste maal op een ver
bancl van verknochtheid te wijzen tussen 
dit feit en die waarvan het regelmatig 
kennis cliencle te nemen; dat de recht
bank, zich zolloenlle met wat de vervol
ging betreft ingelaten heeft en zich heeft 
onttrokken aan de verplichtingen de fei
ten te berechten welke regelmatig bij 
haar aanhangig waren; 

Dat derhalve door zich onbevoegd te 
verklaren om uitspraak te doen over de 
tegen Pierre Janvier eri Nicolas Janvier 
ingestelcle publieke vordering, het bestre
den vonnis de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen · geschomlen heeft; 

Om cUe redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch enkel voor zoveel het 
de rechtbank onbevoegd verklaart om 
kennis te nemen van de tegen Pierre Jan
vier en Nicolas Janvier ingestelde vorde
ring en het over cle kosten in verband 
met deze vordering uitspraak doet; be
veelt dat onderhavig arrest in de regis
ters van de Correctionele Rechtbank te 
Luik zal worden overgeschreven en dat 
melding er van op de kant van de gedeel
telijk vernietigcle beslissing zal gemaakt 
worden; veroordeelt Yerweerders tot de 
kosten; verwijst de aldus bel)erkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Hoei, 
uitspraak doende in hoger beroep. 

30 J\IIaart 1953. - 2° kamer. - Voo1·zU
te1·, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, H. GirouL - Gelijlclnidende con
clu.sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 30 Maart 1953 

1° VERJAIUNG VAN DE PUBLIEKE 
VORDERING. - VERVALSING VAN EETWA
REN. - !NBREOK OP HE'l' KRAOHTENS AR'l'I
KEL 1 VAN DE WET VAN 4 AUGUSTUS 1890 
UI'l'GEVAARDIGD REGLEliiEN'l'. - AFWEZIGHEID 
VAN HERYALLING. - VERJARING NA ZES 
MAANDEN. 

2° MET HET ZEGEL GELIJKGESTEL
DE TAXES. - lNRREUK OP AR'l'IKEL 81 
YAN HET ALGEMEEN REGLEMEN'l'. - lVIISDRIJ~• 
ME'l' BEDRIEGLIJK OPZE'l' GEPLEEGD. - VER
VOLGING VOOR HE'l' S'l'RAFGERECHT. - VRIJ-
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SPRAAK. - FISCALE BOETE DOOR DE RECH
TER TOEGEPAST. - 0NWE1"l'IGHEID. 

1° Behottdens stuiting of schorsingsoor
zaak is de ·verjaring van de publielce 
vordering geg1·ond op een overtreding 
van een krachtens a1·tikel 1 ·van de wet 
van 4 Attgustus 1890 betreffende de ver
valsing van eetwaren ttitgevaar·digd r·e
glement van zes maanden wanneer het 
misdrijf niet in staat van herhaling 
gepleegd werd. (Wet van 4 Augustus 
1890, art. 6, al. 1; wet van 17 April 
1878, art. 21, 23 en 26.) 

2° Wannee·r de stt'afrechtelijlce 1'echts
macht waa1·bij de openbare vorder·ing 
tegen een beklaagde ingestehl wegens 
een met bedrieglijk opzet gepleegde in
bnmlc op artUcel 81 van het Algemeen 
.Reglement betreffende de met het ze,qel 
geUj lc{festelde taxes actnhangig werd ge
maalct, vrijspraalc vedeent, is zij n·iet 
gerechtigd om ten laste vctn de beklaag
rle de cloo·r voormeld ar·tilcel 81 voor
z·iene fiscale boete wit te sp1·elcen. (Wet
boek van de met het zegel gelijkge
stelde taxes, art. 207.) 

(NOIRHOMME.) 

ARRES1'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 15 Januari 1953 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

!· Wat de veroordeling aangaat uitge
sproken wegens inbreuk op het ministe
rieel besluit van 10 Juni 1948 (betichting 
III) : . 

Over het enig middel : scheliding van 
de artikelen 7, 28, 29 en 38 van het Straf
wetboek, 23 .en 24, 25 en 26 van de wet 
van 17 April 1878; doordat het bestreden 
arrest aanlegger tot zeven dagen gevan
genisstraf en tot een geldhoete van 
25 fr. heeft -veroordeeld wegens inbreuk 
op de artikelen 17 en 18 van het ministe
rieel besluit van 30 October 1937, gewij
zigd bij het ministerieel besluit van 
10 Juni 1948, dan wanneer de publieke 
vordering verjaarrl was, daar de feiten, 
ten gevolge van de toegepaste straf, 
slechts een overtreding uitmaakten en 
de veroordeling meer dan een j aar na ge
zegde overtreding uitgesproken is ge
weest : 

Overwegende dat l1et misdrijf, hetwelk 
het voorwerp van de in het middel be
doelde betichting uitmaakt, naar luid 
van de artikelen 23 van het koninklijk be
sluit van 23 :M:aart 1901 en 6, alinea 1, 
van de wet van 4 Augustus 1890, met een 
politiestraf beteugeld wordt, en clienvol
gens een overtrecling uitmaakt; 

Overwegende dat, dit misdrijf uiterlijk 
op 14 Juni 1951 gepleegd zijnde geweest, 

de publieke vorclering, bij gebrek aan een 
oorzaak van schorsing, naar luid van de 
artikelen 23 en 26 van de wet van 17 April 
1878 verjaard was, op 15 Januari 1953, da
tum waarop het bestreden arrest uitge
sproken is geweest; 

Dat het middel dus gegrond is; 

B. Wat betreft de beslissing van het 
arrest aangaande de inhreuk op artikel 81 
van het Algemeen Reglement ov de met 
het zegel gelijkgestelde taxes (betich
ting I) : 

Overwegende dat aanlegger niet ont
vankelijk is om tegen deze beslissing een 
voorziening in te stellen, voor zoveel deze 
beslissing de hetichting niet bewezen ver
klaart; 

Overwegende, echter, dat het Hof van 
beroep, aanlegger vrijsprekend, de macht 
niet had om hem, wegens dit feit, tot een 
fisc ale geldboete te veroordelen; 

Overwegende ten slotte, voor zoveel het 
arrest tegen aanlegger op de burgerlijke 
vorderingen van de Btaat andere veroor
delingen uitspreekt, .:lat geen enkel mid
del wordt ingeroepen en het hof er van 
ambtswege geen opwerpt; 

Om die retlenen, verbreekt het bestre
tlen arrest voor zoveel het aanlegger we
gens betichting II veroordeelt, ten laste 
van aanlegger een fiscale geldboete uit
spreekt uit hoofde van feit I en hem tot 
de kosten van de publieke vordering ver
oordeelt; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat onderhavig arrest 
in de registers van het Hof van beroep 
te Luik zal worden overgeschreven en dat 
melding er van zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; veroordeelt aanlegger tot een 
derde van de kosten, het overige ten laste 
van de Staat blijvend; zegt clat er geen 
aanleicling is tot verwijzing. 

30 iVlaart 1953. - 2" kamer. - Y oorzit
ter, H. ·wouters, voorzitter. - Yersla{f
gever, H. De Bersaques. - Gelijlcluiden
de concl·ttsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Ple-i
te·r, H. Collignon (van de balie bij het 
Hof van beroep te Luik). 

2" KAMER. - 30 Maart 1953 

1° MILITIE. - MILI'l'IERAAD. - VERZOEIC 
Ol\I UITSTEL. - AKTE WAAHDOOR HE'l' VEH
ZOEK BIJ DE RAAD AANHANGIG GEMAAK'l'. 
WORDT. 

2° MIDDELEN VAN VERBREKING. -
JHILITIE. - BESLISSING VAN DE HOGE MILI
TIERAAD. - :NliDDEL HIERUI'l' AFGELEID DA'l'. 
GEEN ANTWOORJ} OP EEN IN DE AK'l'E VAN BE
ROEP BEGREPEN AANVRAAG VERSTREKT WERD. 
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- VOORZIENING WELKE NOCH ARTIKEL 97 
VAN DE GRONDWET NOCH ARTIKEL 3S, PARA
GRAAF 4, VAN DE MILI'l'IEWET INROEPT. -
0NON'l'VANKELIJK MIDDEL. 

1 o De alcte cUe emi verzoelc om 11.itstel bij 
de miUUeraad aanhangig maakt, is de 
door de d·ienstpUchUge ingediende aan
vraag en niet de rnachtiging wellce zijn 
vade!· hem daa1·toe heett gemeend te 
moeten geven. ('Vet van 15 Juni 1951, 
art. 20 en 21; koiiinklijk besluit van 
30 October 1951, art. 9 tot 12.) 

2° Is niet ontvcmlcelijh; het tot stewing 
ener voorziening tegen ene beslissiny 
van de hoye rnilitientad aanyevoenl 
middel afgeleid wit een geb1"elc aan ant
woonl op een in de alcte van be1·oep 
begrepen acmvractg, wanneer cle voor
ziening noch de schencUng va.n arU
lcel 97 van de G1·ondwet noch deze van 
m·Ui"el 38, pa1·agraat 4, ·van de wet van 
15 J1mi 1951 irwoept. 

(ROBERT.) 

ARHEST. 

HET HOl!'; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op S Januari 1953 door de hoge 
militieraad gewezen; 

Over het enig midtlel : schending van 
nrtikel 10, paragraaf 2, so, van de wet 
van 15 Juni 1951, betreffende de dienst
IJlicht, cloordat, aanleggers aanvraag om 
uitstel afwijzencl enkel voor zoveel zij 
DP het bij het 7° van gezegcl artikel voor' 
ziene leerbelang gegroncl is, de bestre
den beslissing zich ervan onthoudt over 
de aanvrmig te beslissen Yoor zoveel zij 
op de bij het so van clezelfde bepaling 
voorziene reclen gegrond is, namelijk de 
onmisbare hulp welke aanlegger biedt 
voor een handelsbec1rijf dat hij voor re
kening van zijn vader drijft : 

Overwegencle, enerzijcls, tlat al heeft 
aanleggers vader, bij brief van 24 Ja
nuari 1952 tot het gemeentebestuur van 
de militiewoonplaats van aanlegger, ver
klaard aanlegger te machtigen een uit
stel aan te vragen om de reclenen· voor
zien :;:;o bij het 7° als bi.i het so van para
graaf 2 van artikel 10 van de wet van 
15 Juni 1951, cle vraag zelf, door aanleg
ger op dezelfcle tlag getekend en inge
diend, enkel op de hi.i het 7° van gezegcl 
artikel voorziene reden is gegrond; 

Overwegende, anderzijcls, dat, al heeft 
aanlegger in van na zijn aanvraag dag
tekenencle akten op het so van artikel 10, 
paragraaf 2, van de wet van 15 Juni 
1951 gesteund, de voorziening noch arti
kel 97 van de Grondwet, noch artikel 3S, 
paragraaf 4, van voormelde wet als door 
de bestreden beslissing geschonden bepa
ling aancluidt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

30 Maart 1953. - 2e kamer. - Voorzit
te!·, H. Wouters, voorzitter. - Ye!·slag
gever, H. DeliJaire. - Gelijlcl!tidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 30 Maart 1953 

MILITIE. - DESLISSING VAN DE HOGE MILI
'l'IERAAD. - lNKOMSTEN VAN DE MOEDER VAN 
DE DIENSTPLICH'l'IGE. - J\IIIDDEL DE BE
SLISSING VERWIJ'l'END EEN 'l'EGEN DE AANSLAG 
INGEDIENDE RECLAMA'l'IE NIE'l' 'l'E HEBBEN IN 
ACH'f GENOMEN. - DEWERING DIE GEEN S'l'EUN 
VINDT IN DE S'l'UKKEN VAN DE RECHTSPLE
GING. - MIDDJo;I. FEITELIJKE GRONDSLAG MIS
SEND. 

Jlf'ist feitelij ke y·rondslay het middel ge
T·icht tegen ene beslissing van de hoye 
miUUe·raad en hier'llit a.fgeleid dat 1J1,j 
het bepalen van het bed1·ag van de in
lwmsten V(Mt tle moetler van de dienst
pUchtige, de hoge rnilitiemad een tegen 
tle aanslag 1Jet1·ejfende die inlcomsten 
ingediende 1·eclamatie niet in acht go
nomen heeft, ~llannem· noch ni-t de be
st!·eden 1Je8lissiny noch 111-t tle ande1·e 
stnlclcen der 1'echtsplerting wanTop het 
hof acht ve1·ma.g te sla.an, blijlct dat 
cle1·gelijlce reclanw.tie ingetliend weril 
en tltlt de hoge m'iliUerttad geweigerd 
heeft e1·van 1·ekenin(f te hou.(len. 

(MATHY.) 

ARRES'l'. 

Hl!JT HOF; - Gelet op de llestreden 
beslissing, op 30 December 1952 door de 
hoge militieraad gewezen; 

Over het middel : schemling van arti
kel 10, paragraaf 2, 1 o, van de wet van 
15 Juni 1951, betreffende de dienstplicht, 
cloorclat, om te verklaren clat de inkom
sten van de moeder, voor het dienstjaar 
1.952, het door voormelde wetsbepaling 
voorziene maximum overschrijden, de be
streden beslissing geen rekening heeft ge
houden met de in de loop van het 
jaar 1951 ondergane bedrijfsverliezen noch 
met de uitgaven gedaan voor de maat
schappelijke zekerheicl, welk bedrag dat
g·ene overschrijdt dat als grondslag ge
cliend heeft voor een aanslag waartegen 
een regelmatige reclamatie werd inge
cliencl. reclamatie waarover tot nogtoe 
nog niet beslist wertl; 

Overwegencle dat het middel feitelijke 
elementen inroept, welke steun vinden 
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noch in tle bestreden beslissing noch in 
de stukken van de rechtspleging waarop 
bet hof acht vermag te slaan; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

30 Maart 19iJ1l. - 26 kamer. - Voorzit
tm·, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gevet·, H. Belpaire. - Gelijkluidende con
cl·usie, H. Raoul Hayoit de Termicourlj, 
eerste aclvocaat-generaal. 

2e KAMER. - 31 Maart 1953 

1° STAAT. - RECHTEN WELKE DE S'l'AA'J' 
VOOR HE'!' GERECH'l' DOE'!' GELDEN. - RECH
'J'EN WELKE DE S'l'AA'J' DOE'!' GELDEN DOOR 'J'US
SENKOMST VAN ZIJN ORGANEN, DE MINISTERS. 

2° BELASTING. - RECHTSPLEGING BE'l'REF
FENDE DE INNING EN DE INVORDERING VAN DE 
TEN BEHOEI'E VAN DE S'J'AA'l' GEHEVEN BELAS
'J'INGEN. - RECHTSPLEGING DOORGEVOERD 
DOOR DE l\1INISTER VAN FINANCIEN OP'l'RE
DEND ALS OFFICIEEL DAARTOE AANGESTELDE 
ORGAAN VAN DE STAAT. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EX'J'RABELAS'l'ING OP DE lN OORLOGS'l'IJD BE
HAALDE ECXEPTIONELE EATEN. - BELA STING 
UIE HE'!' EXCEDEN'l' THEFT VAN DE GEDURENDE 
HET BELASTBAAR 'l'I.TDPEHK BEIIAALDE IN
KOMS'l'EN OP DEZE VAN HE'!' REFEREN'l'IETI.JD
PERK. - Wr.JZE VAN BEREKENING. 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING OP DE IN OORLOGS'J'IJD BE
IIAALDE EXCEP'l'IONELE BA'l'EN. NIASSA 
DOOR DE CC BELAS'l'BARE INKOMSTEN Jl NAAR 
DE ZIN VAN ARTIKEL 2, PARAGRAAF 2, VAN 
DE WET VAN 16 OCTOBER 1945 SAMENGE
STELD. - BEWIJS VAN DE OMVANG DEZER 
MASSA. RECIITSTREEKS EN ONRECH'l'
STREEKS BEWIJS UI'J' DE VERRIJKING VAN DE 
BELASTINGPLICHTIGE AFGELEID. 

~ INKOMSTENBELASTINGER 
EXTRABELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEPTIONELE EATEN.- VERMOGENS
ACCRESSEN. - UITGAVEN MET AFSTAND VAN 
KAPI'l'AAL 'J'OT LEVENSONDERHOUD BESTEED. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTHABELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEPTIONELE EATEN. - BELASTBARE 
INKOMS'l'EN. - INKOMSTEN, BENEVENS DE 
VASTGESTELDE VERJ\IOGENSACCRESSEN, DE 80111-
MEN 01\IVATTEND WELKE AAN UITGAVEN MET 
AFS'l'AND VAN KAPITAAL EN ONDER MEER AAN 
NORMALE ZOWEL ALS AAN ABNORMALE UI'l'GA
VEN 'J'OT LEI'ENSONDERHOUD BESTEED WEHDEN. 

7° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTR.ABELAS'l'ING OP DE IN OORLOGS'l'IJD BE
HAALDE EXCEP'l'IONELJ~ EATEN. - WINSTEN 
VAN HE'J' REFEREN'J'IE'l'IJDPERK. - WINS'l'EN 
WELKE DE UITGAI'EN MET AFSTAND VAN KAPI
'l'AAL OMVATTEN. 

8° INKOMSTENBELASTINGEN. 

go 

BEDR.r.TFSBELASTING. - VER.MOEDENS INGE
STELD DOOR ARTIKEL 2, PAR.AGRAAF 3, VAN 
DE WET VAN 16 OCTOBER 1945. - VERMOE
DENS EIGEN AAN DE EX'J'RABELAS'l'ING. - ELE
MENTEN WAAROP DEZE VERMOEDENS WORDEN 
'J'OEGEPAS'l', MOGENDE NOCH'l'ANS, BIJ WIJZE 
VAN 'l'EKENEN OF INDICIEN VAN GEGOEDHEID, 
TO'!' VESTIGING VAN DE GEWONE BELASTINGEN 
EN NAMELIJK VAN DE BEDR.IJFSBELASTING IN 
ACHT GENOMEN WORDEN. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERBE'J'ERING DOOR HET BEHEER VAN EEN 
ONJUIST BEVONDEN AANGIF'l'E. - UI'l'GAVEN 
ME'J' AFS'l'AND VAN KAPITAAL AAN HET ONDER.
HOUD VAN HE'J' GEZIN BE$'l'EED.- ELEMENTEN 
WELKE '1'0'1' VES'l'IGING VAN DE BELASTING BIJ 
WIJZE VAN TEKENEN 0~' INDICIEN DOOR HE'l' 

BEHEER 1\IOGEN IN ACHT GENOMEN WORDEN ZO
WEL WANNEER. DEZE UITGAVEN DE SOMJIIEN NO
DIG '1'0'1' AANKOOP VAN '1'0'1' NORMAAL VER
BRUIK BESTEMDE VOORWERPEN OVERSCHRIJ
DEN, DAN WANNEER ZIJ DEZE BEDRAGEN NIE'J' 
'l'E BOVEN GAAN. 

10° INKOMSTENBELASTINGEN. -
VERBETERING DOOR. HET BEHEER VAN EEN ON
JUIS'l' BEI'ONDEN AANGIFTE. - RAMING OP 
GROND VAN SAMENGEVOEGDE 'l'EKENEN OF IN
DICIEN. 

11° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERBETERING DOOR HET BEHEER VAN EEN ON
JUIS'l' BEVONDEN AANGIF'l'E. - 'l'EKENEN EN 
INDICIEN 1\IE'l' BE'l'REKKING '1'0'1' HET GEHEEL 
DER IN OORLOGSTIJD BEHAALDE INKOMSTEN. 
- VERDELING VAN HE'!' GEHEEL DEZER IN-

. KOMSTEN IN GELIJKE DELEN 'l'USSEN DE 
BE'J'ROKKEN DIENSTJAREN. - GEEN MISKEN
NING VAN DE GRONDREGEL VAN EENJARIGHEID 
DER BELASTINGEN. 

1° De Belg·ische Staat doet Z~Jn rechten 
voor het gerecht gelden clom· bemiclcle
ling vnn zijn 01"[/nnen, cle ministers, 
hoofclen cler oncleTscheiclen ministe
'f'ies (1). 

2° In ctlle rechte1"Uj lee procetl·nren tot in
n·ing of invorcledng vnn cle ten behoeve 
vnn cle Stnat geheven belastingen tTeeclt 
cle Minister van fincmcien ex officio op 
als clcuwtoe anngestelcle oTgcwn vnn cle 
Stnat (2). 

3° De emtrabelnsUnu 011 cle in oorlogsU.j cl 
behnctlcle emcepUonele bctten worclt ber·e
lcend op een inlcornstenemceclent, ge-

(1) Verbr., 23 Januari.1905 (Bull. en PASIC., 

1905, I, 106). 
(2) Verbr., · 23 September 1929 (Bull. en 

PASIC., 1929, I, 309, A, 2' en 4'); 22 Januari 
1940 (ibid., 1940, I, 18) ; 6 Mei 1942 (ibid., 
1942, I, 105); 1 Maart 1949 (An·. Ve,·br., 1949, 
ibid., 1949, I, 174); nota 1 onder verbr., 10 Ja
nuari 1950 (ibid., 1950, I, 302). 
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noemd « emceptionele .baat ll en samen
gesteld uit het geheel der tijdens het 
belastbaat· tijdperlc behaalde inlcomsten 
in de mate waarin het het geheel der 
inlcomsten van het referentiet-ijdperlc 
te boven gaat, zodM, tot vaststel
ling van de in de emtrabelasting belast-

. ba1·e gronclslag, twee" massa's dienen te 
wor·den gevormd : deze de·r belastbaTe 
inlcomsten naa1· de zin van aTtilcel 2, 
paTagraaf 2, van de wet van 16 October 
1945, en deze der inlcomsten vnn het Te
fe,·entietijdpe·rlc nctar de z·in vnn nrt-i
lcel 4, pnTILU!'nM 1, litte·rn b, nlinen 2, 
deze1· wet. 

4° 'l'ot vnststell-ing vnn de u.it de belnst
bnTe inlcomsten nnM' de .zin van arti
lcel 2, paragraaf 2, van de wet van 
16 Octobe1· 1945 samenyestelrle massa, 
vooTziet de wet, benevens het !'echt
stTeelcs bewijs van het bestaan deze·r 
inlcomsten, een onrechtst·reelcs bew·ijs 
afgeleid ttit de verTi.i kiny vcm de be
lastingplichtiye, bewijs (lat namelijlc 
voortvloeit uit de veTgelij lcing van rle 
op 9 October 1944 opyenomen activa rnet 
deze bestaande op 10 Mei 1940. 

5° Indien het ve·rmoyensacc·ress dat aan 
de dag wor·at gebracht rloo1· rle ver·ye
Ujlcing van rle op 9 October 1944 opye
nomen activa met rleze bestaanrle op 
10 Mei 1940, het voor·tbr·enysel is van 
door rle belctstingplichtige op zijn in
Tcomsten gerlltne besparinyen, is een rleel 
ervan nochtans noodzalcel-ijlc aan le
vensonder·hottd besteea yeweest, d-it 
is tot rtitgaven met ntst(md van lcapi
taal wellce « ttitgave-n ·uoo·r het yezin 
genoemrl worden. 

6° Om de gezamenlijke inlcomsten van het 
belastbaar tijrlperlc wellce in de emtr"a
belasting belastbaar· zi_in samen te stel
len, rlienen bij lle vastgestelrle venno
gensaccressen de somnwn te wo1·den ye
voegd die acm ttUgaven met afstanrl 
·van lcapitaal besteerl wenlen, en name
lijlc onrler rleze uUgaven aan rleze rl·ie 
ttitgaven voo1· het gezin worrlen ge
noemrl, hetz·ij z·ij normaal of abnonnaal 
zijn yeweest (1). · 

7° De winsten van het r·ete,·entietijllperlc 
die met de ·inlcomsten van het belast
baar tijclper·lc moeten vergelelcen wor-

(1) Verbr., 6 en 20 Mei 1952 (AT!". Verb1·., 
1952, biz. 493 en 527; B·11ll. en PASIC., 1952, I, 
564 en 606). 

(2) Verbr., 10 April en 19 Juni 1951 (A·I'I'. 
Ve1'b1·., 1951, blz. 456 en 624; B1tll. en PASIC., 

1951, I, 545 en 721). 
(3) Zie nota onder verbr., 25 September 

1951 (Ar1·. Ve1·bT., 1952, biz. 24; Bull. en PASlQ., 

1952, I, 26); verbr., 6 November 1951 en 
4 Maart 1952 (A1'1'. VeTb1·., 1952, biz. 110 en 

(len, beg,·ijpen, hetzij wegens. hu-n we1'
Jcelij7cheid, hetzij wegens het wettelijk 
to·rfait, al de inkomsten, rleze die tot 
ttityaven met afstanrl van lcapitaal weT
den aangewenrl niet ttUgezonderrl. 

8° Indien rle cloo1· Mtilcel 2, pamgTaaf 3, 
van rle wet van 16 October 1945 ingestel
de vermoedens een ann rle emtrnbelas
tiny eigen bewijsmiddel uitrnaken, en 
rle1·halve op zich zelf ter· .zake vnn ge
wone belastiny niet toepctsselijlc z·ijn, 
vennag het beheer· niettem·in tot vesti
ging van de aanslngen in de gewone 
belnstingen zich bij wijze van te/cenen 
en inrliciiin te bemetJen op de el-emen
ten waamp die vermoedens vnn toepns
sing zijn (2). 

go De rtitgnven met nfstanrl van Tcnpitaal 
welke aan het onder·hourl van het yez·in 
besteed we1·rlen, moyen b·ij wijze vnn 
telcenen en inrlicien rloo1· het beheer in 
aanmerlcing yenomen tv01·den tot vast
stellin,q van rle belastbare gronrlsln,q, 
om het even of z·ij, a/, rlan niet, de tot 
aanlcoop van verli!"'u:ilcvoonver·pen no
rlige berlmgen oveTschreden hebben (3). 

10° De rmning welke het behee·r rJerech
tigcl is in de plnats te stellen vnn de 
aangi,fte vnn de belastingspl-icht-ige, een 
globnle nwning z·ijnrle naa-r het geheel 
rler verznmel(le te!Cenen en indicien, mo
yen rle telcenen en inrlicien wellce rle 
aan het onde·rhou.d vnn het gezin be
steele witgaven met afstarul van kapi
taal witmCLlcen niet atzonrler·Ujlc in acht 
tvonlen genomen, afgeZ'ien van rle an
rlere r·an1:ingen waa1·toe het li'eheer val
gens ande1·e tekenen en ·inclicii!n is over
gegaan (4). 

11 o W nnnee1·, tot ver·IJetering van een on
j'/l.ist bevonden 'anngifte het beheer· telce
nen en inrlicii!n van geyoedheid irwoept 
met betTelclci.ng tot de yezamenlijlce in
lcomsten van ae ool'logsjar·en, en tot 
vnststelling van de belastb(L!'e ymnrlslag, 
rle geznrnenlij lee inkomsten in gelij lee 
rlelen onde1· de vm·schillenrle lietrolclcen 
rlienstjctren verrleelt, mislcent het rle 
gronrl1·egel niet vnn de eenjar·ighe·id cle1-
belast-ing wellce rloor rle sarnengeonlen
rle wetten op rle inlcomstenbelastin!Jen 
gehnlrligrl wo1·dt (5). 

362; Bull. en PASIC., 1952, I, 120 en 412); 
verbr., 6 en 20 Mei 1952 (AlT. T'e1·bT., 1952, 
biz. 493 en 527; B1tll. en PASIC., 1952, I, 564 
en 606). 

(4) Zie nota onder verbr.; 4 Maart 1952 
(Bttll. en PASIC., 1952, I, 412). 

(5) Verbr., 6 Mei en 14 Juli 1952 (A1T. 
Ve•·b•·., 1952, biz. 493 en 653; Bull. en PAsrc., 

1952, I, 564 en 740; 4 November 1952 (Ar-r. 
Ve1"b1•., 1953, biz. 121; Bu.ll. en PASIC., 1953, 
I, 135). 
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{BELGISCHE S'l'AA'l', MINISTER VAN FINANCIEN, 
'l', PIETTE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
:arrest, op 15 Mei 1951 door het Hof van 
lleroep te Brussel gewezen; 

Over de groncl van niet-ontvankelijk
heicl, door verweerder opgeworpen en af
_geleid hieruit dat de voorziening aan ver
weercler ten verzoeke van de Minister 
van financien is betekencl geweest zon
der clat er is verklaarcl geweest clat de 
minister als vertegenwoorcliger van de 
Staat optracl, clan wanneer alle geclingen 
ter zake van belastingen namens de 
Staat, vertegenwoorcligcl door de Minister 
1·an financien, gevoercl worden : 

Overwegencle clat de Belgische Staat 
v66r het gerecht zijn rechten cloet gelclen 
door llemidcleling van zijn organen, de 
hoofclen der ministeriele departementen, 
en dat in al de procedures met lletrekl>ing 
tot de inning en cle invorclering van de 
ten behoeve van de Staat geheven be
lastingeri, de Minister van financien 
ambtshalve als officieel orgaan van de 
Staat optreeclt; 

Overwegencle clat de grond van niet-ont
vankelijkheicl mitsdien niet kan worden 
aangenomen; 

Over het enig midclel : schencling van 
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
2 en 19 van de wet van 1.6 October 1945 
tot invoering van een extrallelasting op 
de in oorlogstijd behaalde exceptionele 
llaten, van de artikelen 25, paragraaf 1, 
26, 32 en 55 van de wetten betreffencle 
de inkomstenbelastingen, samengescha
kelcl bij koninklijk besluit van 12 Septem
ber 1936, en, voor zoveel als noclig, llij 
de llesluiten van 3 Juni 1941 en 31 Juli 
1943, en llij samenhang, van artikel 2 
van de besluiten betreffende de nationale 
{;risisbelasting, samengeschakeld bij de 
besluiten van 16 .Juni 1941 en 31 Juli 
1943, cloordat het bestre<len arrest, 1° uit 
de in de extrabelasting belastbare grond
slag het beclrag der uitgaven voor het ge
zin weert, door te steunen op de feiten 
clat, ten cleze, becloeld beclrag geen uitga
ven aan het licht brengt welke de waar
de van voorwerpen voor het normaal ver
hruik of de omvang der aangegeven in
komsten zouden te hoven gaan, en clat 
uit de uitgaven van cleze aard geen ver
mogensaccres kan lllijken dat client (( ge
acllt voort te komen van llelasthare in
komsten ,, welke onder de extrabelas
ting vallen, dan wanneer artikel 2, para
graaf 3, c, van de wet van 16 October 
1945 tot invoering van een extrabelasting 
op de ·in oorlogstijcl behaalde exceptio
llele inkomsten, winsten en baten, llet 
vermoeden instelt dat, behoudens tegen-

bewijs, de rechtstreeks of onrechtstreeks 
tot het aankopen, de aanleg en de trail.s
formatie van roerende en onroerende goe
deren aangewende sonunen van belast
bare inkomsten voortkomen, en dan wan
neer cleze in de algemeenste termen ver
vatte bepaling de aan de uitgaven voor 
het huishouden bestede sommen aanziet 
als inkomsten welke, krachtens het in 
artikel 2, paragraaf 3, van de wet om
schreven vermoeden, in de onder de 
extrabelasting vallende belastbare grond
slag eli en en te worden begrepen; 2° uit 
de in de gewone belastingen voor 
aanslag vatbare inkomsten voormelde 
uitgaven voor llet gezin alsmede een 
som van 17.312 frank weert welke llet 
hof acllt inderdaad llet bedrag der 
verborgen lle<lrijfsinkomsten te vertegen
woorcligen, door te laten gelden, ener
zijds, clat voormelde willekeurig ·vastge
stelde uitgaven noch llet bestaan kunnen 
aan het licllt brengen van tekenen of 
inclicien waaruit een hogere graad van· 
gegoedheicl dan uit cle aangegeven inkom
sten blijkt, nocll een cler elementen kun
nen uitmaken welke vereist zijn om llet 
bewiis op te leveren van bijkomende in
komsten waarop cle aclministratie een 
aanvullencle aanslag zou vermogen te ves
tigen, en anderzijcls, clat. het principe v:;tn 
de annaliteit cler belastmg, hetwelk mt
clrukkelijk in artikel 32 cler samenge
schakeltle wetten is vastgelegd, zich ver
zet tegen het omslaan, bij gelijke ~elen, 
van clit beclrag over elk cler quaestleuze 
dienstjaren clan wanneer, aan de ene 
zijcle, artik~l 55, paragraaf 1, generlei ~n
derscheicl maakt tussen de tekenen of m
<licien mits claaruit een hogere graacl van 
gegoeclheid aan het licht kan k_omen clan 
die welke uit cle aangegeven mkomsten 
blijkt, en clan wanneer, naar luid van 
artikel 26, paragraaf 1::, cler samengescha
kelcle wetten, cle uitgaven voor het gezin 
nitgaven van persoonlijke aa~~l uitma~en 
welke van de onder de bedl'lJfS belastmg 
vallencle inkomsten niet mogen worden 
afgetrokken en clan wanneer, anclerzijcls, 
bij ontstentenis van enigerhancle boekhou
cling het cle aclministratie niet mogelijk 
is ~oals het hof van lleroep llet schijnt 
te' wensen, een wiskundige onderscheicling 
te maken tussen de voor elk der om·logs
jaren Yerhorgen inkomsten en clan wan
neer, in elke stand cler zaak, artikel 32 
cler samengeschakelcle wette1i clergelijke 
onclerscheicling niet oplegt vermits het 
lJepaalt clat de belastbare inkomsten mo
gen Yermoecl worden : 

Over llet eerste onderdeel yan het mid
del : 

0yerwegencle clat krachtens cle wet van 
16 October 1945, de extrabelasting· bere-· 
kend wordt op een inkomstenexceclent, in 
artikel 4, paragraaf 1, << exceptionele 
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winst ll genoemd, hetwelk wordt uitge
maakt door de gezamenlijke onder deze 
be-lasting vallende inkomsten welke gedu
rende het in artikel 1, paragraaf 1, om
schreven « belastbaar tijdperk ll behaald 
werden en hoger gaan dan de gezamen
lijke inkomsten over het referentietijd
perk; dat aldus, om de belastbare grand
slag te bepalen, vooraf twee massa's die
nen gevormd, namelijk die van de << be
lastbare inkomsten ll naar de zin van ar
tikel 2, paragraaf 2, en die van de in
komsten over het « referentietijdperk ll, 
naar de zin van artikel 4, paragraaf 1, 
littera b, aline-a 2; 

Overwegende dat, ten aanzien van de 
door de belastbare inkomsten samenge
stelde massa, de wetgever, ben evens het 
rechtstreeks bewijs van het bestaan dezer 
inkomsten, een onrechtstreeks bewijs 
heeft ingericht, hetwelk op de verrijking 
van de schatplichtige gegrond is; dat 
krachtens de besluitwetten van 6 October 
1944, waarbij aangifte van sommige ac
tiva wordt opgelegd, het bewijs van deze 
verrijking onder meer, uit het vergelij
ken van de op 9 October 1944 aangegeven 
met de op 10 Mei 1940 bestaande activa 
zal voortvloeien; 

Overwegende clat, al is tlit vermogens
accres de vrucht cler door de schatplich
tige op zijn inkomsten gedane besparin
gen, een ander gecleelte der inkomsten 
noodzakelijk is gebezigd geweest voor de 
levensbehoeften, dit wil zeggen aange
wend tot uitgaven met afstand van ka
pitaal welke de administratie « uitgaven 
voor het gezin ll heet; 

Overwegencle derhalve dat, om op deze 
onrechtstreekse wijze het geheel van de 
inkomsten over het belastbaar tijdperk 
weder samen te stellen, de tot uitgaven 
met afstancl van kapitaal aangewende 
sommen bij de vastgestelde vermogens
accressen dienen gevoegd te worden; dat 
zulks des te meer client te geschieden om
dat van de massa clezer inkomsten de re
ferentiewinsten zullen worden afgetrok
ken waarin, hetzij door hun werkelijk
heid, hetzij door het wettelijk forfait, 
alle inkomsten zijn begrepen, zonder dat 
rlaarvan de tot uitgaven met afstancl van 
kapitaal aangewende inkomsten uitge-
zonderd zijn; _ 

Dat hieruit volgt, vooreerst, clat alle 
uitgaven voor het gezin, hetzij normale 
of niet normale, bij de vermogensaccres
sen dienen te worden gevoegcl om de in
komsten over de belastbare periode we
der samen te stellen, _en vervolgens, clat 
cleze uitgaven met afstand van kapitaal, 
ook al kunnen zij eventneel beschouwd 
worden als op zich· zelve een teken van 
inkomsten opleverende, volgens de bij de 
wet van 16 October 1945 ingevoerde be
wijsregelen enkel een element zijn het
welk ertoe client op onrechtstreekse wijze 

de massa van de onder toepassing der
extrabelasting vallende inkomsten te· 
vormen; 

·waarnit volgt dat, door de nitgaven 
voor het · gezin te weren om de enige re
<len dat, aangezien zij .de tot het aan
schaffen van voorwerpen voor het nor
maul verbrnik nodige sommen niet zijn 
te hoven gegaan, deze uitgaven geen aan-· 
wijzing opleveren waarnit hogere inkom
sten clan de aangegevene blijken, het be
streden arrest de in het micldel aange
clnicle wetsbepalingen geschonden heeft, 
en inzonderheid artikel 2 van de wet van 
16 October 1945 hetwelk aanziet als onder 
toe-passing van de extrabelastfng vallend 
de tijdens het belastbaar tijdperk be
haalde inkomsten, clit wil zeggen, bniten 
het gedeelte dezer inkomsten hetwelk tot 
het vormen van vermogensaccressen ge
cliend heeft, het gedeel te dezer inkomsten 
hetwelk tot de nitgaven met afstand 
van kapitaal aangewend geweest is; 

Over het tweecle onderdeel van het mid
del: 

Overwegende dat, al maken de bij arti
kel 2, paragraaf 3, van de wet van 16 Oc
tober 1945 ingevoerde vermoedens een ter 
zake van de extrabelasting, bijzonclere 
wijze van bewijslevering uit, en al zijn 
zij deswege als zodanig niet in zaken van 
gewone belastingen toepasselijk, de ad

·ministratie niettemin nit de bepalingen 
van artikel 55 van de samengeschakelde 
wetten het recht haalt om zich, met het 
oog op het vestigen van de gewone belas
tingen, als tekenen en inclicien waaruit 
een hogere graacl van gegoedheicl blijkt 
dan nit de aangegeven inkomsten, op de 
elementen te beroepen ten aanzien waar
van bedoelde vermoedens toepasselijk 
zijn; 

Overwegende dat de door een schat
plichtige voor het onderhond van zijn 
gezin gedane nitgaven een teken nitma
ken van de inkomsten welke de schat
plichtige voor deze nitgaven gebezigd 
heeft; clat zij deswege, naar luid van 
artikel 55, paragraaf 1, der samenge
schakelde wetten, door de administratie 
als tekenen of indicien in aamnerking 
mogen genomen worden en als grondslag 
dienen ter raming van de belastbare 
grondslag, tot welke raming zij vermag 
over te gaan volgens tekenen of indicien 
waaruit een hogere graacl van gegoedheid 
blijkt dan uit de aangegeven inkomsten, 
en welke grondslag het haar geoorloofd 
is in de plaats te stellen van het bedrag 
cler evengenoemcle aangegeven inkomsten, 
wanneer uit de vergelijking van dit be
drag met het door de raming der admi
nistratie opgeleverde be-drag blijkt dat 
deze raming hoger is dan het bedrag der 
aangegeven inkomsten; 

Overwegende dat, evenwel, zo nit de 
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-tekst zelf van artikel 55, paragraaf 1, als 
nit het door de wetgever nagestreefde 
doel blijkt dat de raming welke de admi
nistratie in de plaats van de aangifte van 
de schatplichtige kan stellen een glo
llale raming is, volgens het geheel der 
·<loor de administratie in aanmerking ge
nomen tekenen en indicien, en dat, opdat 
het bewijs dat de administratie alclus ver
mocht te ·leveren zonder nitwerking blij
ve, het niet volstaat dat het bedrag der 
volgens elk der afzonderlijk genomen te
kenen of indicien gedane bijzonclere ra
ming lager zij dan het globaal bedrag der 
.aangegeven inkomsten, wanneer de glo
bale raming volgens het geheel der teke
IWn en imlicien dit bedrag overtreft; 

Overwegende derbalve dat, door uit de 
onder de gewone belastingen vallende be
lastbare grondslag, de inkomsten te we
Ten welke verweerder aan het onderhoud 
van zijn gezin besteed l1eeft om de enige 
redenen dat nit de raming ervan, afzon
derlijk genomen en onafhankelijk van de 
ramingen waartoe de administratie vol
gens andere tekenen of inclicien is over
gegaan, geen hogcre graad van gegoedheid 
dan nit de aangegeven inkomsten blijkt, 
·en clat, anderzijcls de raming ervan wil
lekenrig is geschiecl, het bestreden arrest 
·de draagwijdte van artikel 55, para
grnaf 1, van de samengeschakelde wet
ten miskend heeft en deze bepaling ge
schonden lweft; 

Over het clenle onderdeel van het mid
del: 

Overwegencle dat, door bij gelijke som
men over elk cler quaestienze dienstjaren 
het bedrag der inkomsten te verdelen 
waarvan. zij door middel van de bijzon
clere wijze van bewijslevering ingevoerd 
bij artikel 55, paragraaf 1, der samenge
schakelde wetten de verberging heeft ont
o!lekt, de atlministratie niets anders 
heeft gedaan dan bij vermoeden het deel 
verborgen inkomsten te bepalen hetwelk 
in het bij zonder met elk clienstj aar ver
b and houdt, en alclus op elk dienstjaar 
het in voormeld artikel 55 der samenge
.schakelcle wetten omschreven vernweden 
heeft toegepast; 

Overwegende dat cle aclministratie zo
doencle, in strijd met hetgeen het arrest 
beslist, het bij artikel 32, paragraaf 1, 
der. samengeschakelcle wetten bepaalde, 
niet heeft overschreden, vermits, luiclens 
dit artikel, de bedrijfsbelasting worclt ge
vestigd zowel op de vermoedelijke als op 
de vastgestelde inkomsten van het vorig 
jaar of van het tijclens het lopend jaar 
afgesloten jaarlijks boekjaar, naar ge
lang het belastingplichtigen geldt llie een 
boekhouding per burgerlijk jaar voeren 
of andere belastingplichtigen; 

Waaruit volgt dat al de onderdelen van 
het middel gegrond zijn; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, voor zoveel het de door ver
weercler voor zijn gezinsuitgaven gebe
zigde inkomsten weert uit de gronslag 
belastbaar zo in de gewone belastingen als 
in de extrabelasting op de in oorlogstijd 
behaalde exceptionele inkomsten, winsten 
en baten, het de aanslag in de extrabelas
ting vernietigt in de mate clat deze werd 
gevestigd op voet van een belastbaar ex
cedent dat 92.088 frank overtreft en het 
de aanslagen in de gewone belastingen 
vernietigt; beveelt dat onclerhavig arrest 
in de registers van het Hof van beroep 
te nrnssel zal overgeschreven worden en 
dat melding er van zal gemaakt worden 
op de kant van de gedeeltelijk vernietig
de beslissing; veroonleelt verweerder tot 
de kosten; verwijst de alclus beperkte 
zaak naar het I-Iof van beroep te Lnik. 

31 Maart 195P.. - 2e kamer. - TToorzU
te1', H. Giroul, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve·rslntmeve·r, I-I. Vander
mersch. Oelijlcl·wiclencle concllts·ie, 
H. Ganshof van cler Meersch, advocaat
generaal. - Pleiter, I-I. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 13 April 1953 
1° HOGER DEROEP. - lVIILI'J'IE. 

ECH'l'VERKLARING VAN DE HAND'l'EKENING VAN 
DE DI!j:NS'l'PLICH'l'IGE. - VOORWAARDE VAN 
DE ON'l'I'ANKELIJKHEID YAN HE'l' HOGER BE
ROEP. 

2° DEURW.AARDERSEXPLOOT. - NIE
'l'IGHEID. - SunsTAN'l'IELE nECH'I'SVORJIIEN 
DIE DE OPENBARE ORDE RAKEN. - AR'l'I
KEL 173 VAN HE'l' WE'J'BOEK VAN BURGER
LIJKE RECH'l'SPLEGING NIE'J' VAN 'l'OEPASSING. 

3° HOGER BEROEP. - MILI'l'IE. - NIE'l' 
ECH'l'VERKLAARDE HAND'l'EKENING VAN DE 
DIENS'l'PLICH'l'IGE, AANLEGGER IN HOGER BE
ROEP. - NIE'l'IGHEID YAN DE A;K'l'E VAN BE
ROE!'. 

1 o De echtverlcln1'ing vnn cle hnnclteke
ning vwn fle clienstpl·ichUue clie teuen 
ene beslissiny ·ucm cle miUUenwcl hoge·r 
beroep instelt is een voorwctn1·fle vnn 
cle ontvn_nkelijkheicl vcm het hoget· be
roep, tenzi.j cle beroepe1· onclernwn voor·
melcle nlGte vc~ststelle elM cle bevoegcle 
overheicl yeweiyercl heett tot cle echtve·r-
7vlar·in,rt ove·t' te ynnn (1). ('Wet van 
15 Jnni 1951, art. 33.) 

2° Het nrUkel 173 vnn het TVetboelc vnn 
b·twge'l'lijlce 1·echtspleyinr1 gewijzigcl 
clam· het c~rtilcel 10 ·va.n het lconinlc/.ijlc 

(1) Verbr., 27 October 1952 en 23 Maart 
1953 (A1'1'. VeTb1·., biz. 97; Bull. en PASIC., 

1953, I, 103, en nota 557). 



-537-

besl1tit w 300 van 30 M aa·rt 1936 is eigen 
aan de nietigherlen van exploten en ale
ten van ·rechtspleging d·ie private be
langen lcunnen schaden en 1Jreem.d aan 
de MtbstantUile Techtsvm·men die de 
openbat·e orde t·alcen (1). 

3° Het at·tilcel 173 van het Wetboelc van 
bu.rget·lijlce t·echtspleging gew·ijzigd door 
at·tilcel 10 van het lconinlclijlc beslnit 
n•· 300 van 30 !Jfaat·t 1936 dat vt·eernd is 
aan de S1tbstantii:ile t·echtsvo·rmen die 
de openbat·e ot·de t·alt:en, is niet toepas
selijlc in het geval wawr de hancztelce
ning van de dienstplichtige op de alcte 
van beroep tegen ene beslissing van de 
militiet·aad niet overeenlcomst'ig de be
palingen van a:rUlcel 33 van de wet van 
15 Juni 1951 echt vet·lclaat·d werd. 

(DE BEUCKEH.) 

AHHEST. 

HEJT HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 7 Januari 1953 door de hoge 
militieraad' gewezen; 

Over het e)lig middel : schending van 
de artikelen 33, paragraaf 1, 3°, van de 
wet van 15 Juni 1951 op de dienstplicht, 
en 173 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging, doordat de bestreden be
slissing de afwezigheid van voor echtver
klaring van het handteken van aanlegger 
onder de akte van be1·oep als een vol
strekte reden van onontvankelijkheid 
van het beroep aanziet, 1 o dan wanneer 
artikel 33 van de wet op de dienstplicht 
luidt dat om ontvankelijk te zijn de akte 
van beroep onder meer aan deze voor
waarde moet voldoen : voorzien zijn van 
de handtekening van de dienstplichtige 
die voor echt moet verklaard worden; 
doch dat niet uit de tekst, noch uit de 
geest van deze wet kan afgeleid worden 
dat de enkele afwezigheid van echtverkla
ring de onontvankelijkheid van het beroep 
kan medebrengen indien de echtverkla
ring, zoals ter zake, als overbodig voor
komt, omdat gans de behandeling der 
zaak bewijst dat het wel aanlegger 
was die de akte van beroep ondertekend 
had, 2° dan wanneer indien iemand door 
de afwezigheid van de echtverklaring van 
het handteken kan geschaad worden, dit 
derhalve krachtens artikel 173 van het 
Wetboek van lmrgerlijke rechtspleging 
geen volstrekte onontvankelijkheid kan 
medebrengen : 

Overwegende dat buiten het geval, 
vreemd aan de zaak, voorzien bij arti
kel 33, paragraaf 2,. van de wet van 
15 Juni 1951, waarin de bevoegde over
heicl weigert de handtekening van de 

(1) Verbr., 9 Maart 1944 (B1tll. en PAsrc., 
1944, I, 244); 25 September 1950 (A>'?'. Ye>·br., 
1950, biz. 21; Bull. en PASIC., 1951, I, 23). 

dienstplichtige op de akte van heroerl' 
voor echt te verklaren, die echtverklaring 
een suhstantii~le rechtsvorm uitmaakt· 
dat zij de openbare orde raakt, zodat dit 
voorschrift op straffe van volstrekte nie
tigheid van de akte van beroep moet in 
acht genom en worden; ' 

Dat de latere door een appellant voor-
, de hoge militieraad gedane erkenning van 
de handtekening het gebrek aan voor 
echtverklaring niet kan goedmaken; dat 
inderdaad, luidens artikel 33, de akte· 
van beroep, om ontvankelijk te zijn, 
vooraleer aan de Minister van hinnen
landse zaken te worden toegezonden, 
moet voorzien zijn hetzij van de voor 
echt verklaarde · handtekening van de· 
dienstplichtige, hetzij van de vaststelling 
door deze laatste, onderaan die akte, van 
de weigering van de hevoegde overheid; 

Overwegencle clat artikel 173 van het 
vVetboek van recht'lpleging in burgerlijke
zaken eigen aan de nietigheclen van de 
exploten of van de alden van rechtsple
ging <lie private belangen kunnen sella
den, vreemd is aan substantiele rechts
vormen die de openbare· orde raken; 

Waaruit volgt dat de twee onderdelen 
van het middel naa1' recht falen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie-
ning. · 

13 April 1953. - 2e kamer. - Vom·zit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Vet·slag
gevet·, H. de Olippele. - Gelijl~;luidende
concllr.sie, H. Mahaux, advocaat-gene--
raal. · 

2c KAMER. - 13 April 1953 

REJDENEJN VAN DEl VONNISSEN EN 
ARREJSTEJN. - l\1ILITIE. - HOGEH BE
HOEP VAN DE DIENSTPLICH'l'IGE GES'l'EUND OP· 
DE BEWEHING DA'l' HIJ KOSTWINNAAH VAN 
ZIJN VADEH IS. - BESLISSING VAN DE HOGE. 
MILITIEBAAD VASTS'l'ELLEND DAT DE BEDRIJFS
INKOMSTEN VAN IlEROEPER NIE'f ONMISBAAR 
ZIJN VOOR HET ONDERHOUD VAN ZIJN VADER .. 
- GEMO'fiVEEHDE IlESLISSING. 

Is gemotiveerd de besl-issing van de hoge
militiet·aad die, antwoordend op de be
wel'ing dnt bemeper de lcostwinnaa-1-
van zijn vacler was, vaststelt da.t de be
drijjsinlco·m.sten van beroepet· voot· het 
onderho1td van zi:in vader niet onmis
baar zijn (2). (Wet van 15 .T uni 1951, 
art. 38, paragraaf 4.) 

(2) Verbr., 10 November 1952 (A1'1'. Ve>·b1·., 
1953, biz. 138; Bull. en PASIC., 1953, I, 151, en 
nota 1); 1 December 1952 (A'"· J7 e>·b1·., 1953, 
biz. 190; Bull. en PASIC., 1953, I, 210, en 
nota 1). 
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(VAN DYCK.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 20 Januari 1953 door ·de 
hoge militieraad gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 38, 4°, van de wet van 15 Juni 
1.951, doordat de bestreden beslissing niet 
gemotiveeerd is : 

Overwegende dat het hoger beroep ge
steund was op de bewering dat aanleg
ger kostwinnaar van zijn vader is; 

Dat de beslissing vaststelt dat het be
drijfsinkomen van eiser niet onmisbaar 
is voor het onderhoud van zijn vader, en 
dus een passend antwoord op dat middel 
verstrekt· 

Dat het hof geen kennis vermag te ne
men van de feitelijke overwegingen die 
aanlegger inroept; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

13 April 1953. - 2° kamer. - Voorz-it
trw, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. de Bersaques. - Gelijlcl~tidende 
conclnsie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 13 April 1953 
VOORZIENING IN VERBREKING. 

VORM. - l\1ILITIE. - VOORZIENING AAN DE 

• VOORZU"l'ER VAN RET HOF VAN VERBREKING 
OPGESTUURD. - 0NONTI'ANKELI.JKHEID. 

Is niet ontvanlcelijlc de voot·zieninr; tegen 
ene beslissing van de hoge miliUeraacl 
die oncler bevolen omslag ctan cle voor
zitter en niet aan cle ,qrijfie van 
het H of van verbt·eking opgestmwd 
wenl (1). (Wet van 15 Juni, art. 52, 
par. 2 en 4.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 28 Januari 1953 door de 
hoge militieraad gewezen; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 52, paragrafen 2 en 4, van de wet 
van 15 Juni 1951 betreffende de dienst
plicht, de voorziening tegen de bestreden 
beslissing, op straffe van nietighej.d, aan 
de grifiie van het Hof van verbreking 
moest worden gezonden; 

(1) Verbr., 30 Juni, 7 Juli en 14 Juli 1952 
(Arr. F erbr., 1952, blz. 623 en 645; B"ll. en 
PASIC., 1952, I, 708, 731 en 742). 

Dat het aangetekend schrijven, hou
dende voorziening; « Aan de heer voorzit
ter van het Hof van verbreking )) werd 
gezonden; 

Om die redenen, yerwerpt de voorzie
ning. 

13 April 1953. - 2° kamer. - Voot•zit
ter, H. vVouters, voorzitter. - Verslag
gevet·, H. Belpaire. - Gelijklu.idende con
cl·usie; H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 13 April 1953 
BEROEPSGEHEIM. - SCHENDING. - ME

DEDELING AAN DERDEN ·VAN DOCUMENTEN DIE 
GEHEIME INLICH'l'INGEN INHOUDEN. - VAST
STELLING DA'f GEHEIME INLICHTINGEN AAN 
DERDEN KENBAAR GEMAAKT WERDEN. 

Doo1· et· 01J te w·ljzen dat de verdachtc 
geregelcl cum det·den mededeling heeft 
gegeven van· docnmenten d·ie bet·.Zchten 
inho~tden wellce voo1· een deel een ge
heim Tcaraktet· hebben, stelt rle t·echtet· 
over cle grand vast dnt de in deze 
docmnenten omvntte geheime inUchtin
get~ nnn deze denlen vet·openbnnnl wer
den. 

(DE WASCH.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 Januari 191!3 door het Hof 
van beroep te Gent gewezim; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet en 458 
van het Strafwetboek, doordat het be
streden arrest bepaalt dat het bewezen 
is dat eiser zich aan de hem ten laste 
gelegde feiten schuldig' maakte, en verder 
cleze beslissing motiveert door de overwe
gingen dat eiser verscheidene malen me
dedeling gaf van het centraal signalisa
tielmlletijn ,en inzage liet nemen van het 
register deli telefonische mededelingen en 
dat minstens een cleel van cle berichten 
welke in dit register en in het centraal 
signalisatiebulletijn voorkomen een ge
heim karakter hebben, zonder uitdruk
kelijk te bepalen en in feite vast te stel
len dat het mededelen of het ter inzage 
geven van die documenten (centraal si
gnalisatiebulletijn en register van de te
lefonische berichten) berichten betroffen 
die geheim waren, en dus zonder te be
wijzen dat er in die documenten voorko
mende geheime aantekeningen veropen
baard werden : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat eiser geregeld aan De Grijse 
mededeling van het centraal signalisatie
bulletijn gegeven heeft en hem in-
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zage liet nemen van het register der tele
fonische mededelingen der rijkswacht
brigade; dat het arrest verder aanstipt 
dat in hecloelde documenten berichten 
voorkomen die, ten minste voor een deel, 
een geheim karakter hebben; -

Overwegende dat het hof van beroep 
deswege vaststelt dat de geheime inlich
tingen, opgenomen in de aan De Grijse 
ter inzage gegeven docnmenten, door eiser 
veropenhaard zijn geweest, en aldus zijn 
beslissing wettelijk rechtvaanligt; 

En ovcrwegende dat cle snbstantiille of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is; 

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

13 April 1953. - 2e kamer. - Voon:i'it
te·r, H. Wouters, voorzitter. - TTerslag
geve1·, H. Bareel. - Gelijklltidende con
clusie, H. lVIahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 13 April 1953 
1° VOORZIENING IN VERBREKING. 

- BESLISSINGEN WAAR'l'EGEN VOORZIENING 
KAN WORDEN INGESTELD. - S•rRAFZAKEN. -
BESCHIKKINGEN WAARBI.J DE PUBLIEKE VOR
DERING 'l'E NIET '\VORDT GEDAAN OF WAAllBI.J 
DE VERDACHTE VRIJGESPROKEN WORD'!'. -
0NON'l'VANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING 
VAN DE BEKLAAGDE. 

2° lVIIDDELEN VAN VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - l\1IDDEL AFGELEID UIT EEN 
'J'E3ENS'l'RIJDIGHEID IN DE MO'l'IEVEN WELKE 
DE BESLISSING NIET VERTOON'J'. - l\1IDDEL 
FEITELIJKE GRONDSLAG MISSEND. 

1° Is 1Degcns gcbt'elc aan l!elang niet ont
vankelijk de voo1·ziening door de be
Tclaagde ingesteld tegen l!eschiTcTcingen 
waat·lJ·ij de pttblieTce vorclering te niet 
wordt gedaan of Wfta1··1!ij de l!eklaagde 
·vr-i,igesprolven wordt (1). 

2o Mist jeitelijTce grondslng het middel 
afgeleid wit een tegenstrijdigheid in de 
rnotieven wellce fle l!esliss·ing niet ve-r
toont (2). 

(VROMAN, T. DIENST VAN HET SEKWESTER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Verbr., 19 Januari, 9 Februari en 
2 Maart 1953 (An·. V eTb?'., 1953, biz. 323 en 
445; Bull. en PAsrc., 1953, I,. 350, 441, 501 en 
502). 

(2) Verbr., 17 November 1952; Bull. en 
PASIC., 1953, I, 159) en 19 .Januari 1953 (A1'1'. 
Ve?'b1·., 1953, biz. 317; Bull. en PASIC., 1953, I, 
342). 

arrest, op 9 lVIei 1952 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de publieke vor
tlering : 

Overwegende, met betrekking tot de ten 
laste van eiser gelegde betichtingen onder 
litter a A, 1 o, 2°, 3°, en onder littera B. 
1°, dat het arrest, wat betreft de fei~ 
ten onder littera A, 1° en 2°, en B, 1o, de 
publieke vordering verjaard verklaart en 
eiser wegens het feit A, 3°, vrijsvreekt; 
dat eruit volgt dat de voorziening desaan
gaande, bij gebrek aan belang voor eiser, 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende, met betrekking tot de 
beslissing betreffende de betichtingen B. 
2°, en a, dat de substantHHe of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men werden nageleefd en dat de !JesUs
sing overeenkomstig de wet is; 

II. In zover de voorziening gerieht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering : 

Over het enig micldel ': schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1, 3, 4, 
21, 22, 25, 26 van de wet van 17 April 
1878, clit laatste artikel gewijzigd bi.f 
artikel 1 van de wet van 30 l\1aart 
1891; 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, doordat het bestreden arrest aan
neemt clat, wat de hetichting B, 1°, be
tl·eft, de niet-verklaring door eiser aan 
de Dienst van het sekwester van een 
huis, gelegen te Watermaal-Bosvoorde en 
afhangende van het sekwester van zeke
re VanDoorne, zich voordeed nadat eiser 
in Augustus 1945, kennis van het bestaan 
van dat huis zou hebben gekregen, en dat 
derhalve de verjaring op 28 ,Juli 1948 
door het kantschrift van de heer procu
reur des konings te Brussel gestuit werd, 
zodat, toen de Dienst van het sekwester 
zich ov 14 April 1951 v66r de heer onder
zoeksrechter burgerlijke partij stelde, de 
verjaring nog niet ingetreden. was, -
met als gevolg dat de burgerlijke vor
clering, tot de eindbeslissing toe, aan de 
verjaring onttrokken is gebleven, - dan 
wanneer nit de vaststellingen zelf van 
de rechters over de grond blijkt dat 
eiser, v66r Augustus en namelijk v66r 
28 Juli 1945, :het bestaan van kwestieus 
huis heeft gekend, vermits het arrest 
vaststelt dat de vrouw Van Doorne 
zich tot eiser gericht heeft om het huis 
te Bosvoorde aan het sekwester te ont
trekken; dat zij op 1 Augustus 1945 haar 
zuster Maria Mispelaere verzocht als 
eigenaarster op te treden, en dat eiser 
aan de echtgenoten Luyckx een bezoek 
bracht om ze ertoe te bewegen de in 
Augustus 1944 opgemaakte verkoovakte 
te vernietigen en een nieuwe akte op 
naam van Maria :Wiispelaere, weduwe 
Oanepeel, op te stellen, - vaststellingen_ 
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die de conclusie van het hof volgens 
welke eiser slechts in Augustus 1945 het 
bestaan van 't kwestieus huis zou gekend 
hebben tegenspreken, vermits het bezoek 
van de vrouw Van Doorne aan haar zus
ter noodzakelijk, volgens het stelsel van 
het arrest, het gevolg blijkt te zijn 1•an 
de raadgevingen die eiser aan echtgenote 
Van Doorne gegeven heeft en die onder 
betichting 0 te zijnen laste aangenomen 
werden, zodat de verjaring op 28 Juli 
1948 ingetreden was - wat de verjaring 
der burgerlijke vordering medebrengt, 
met als gevolg dat de vordering van ver
weerster onontvankelijk diende verklaard 
te worden : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
er op wijst dat Alice Mispelaere, in Au
gustus 19!5, haar zuster Maria aangezocht 
heeft als eigenares van het kwestieus 
huis op te treden, en cUt opzettelijk deed 
om het huis aan het sekwester te onttrek
ken; dat Alice l\!lispelaere zich daartoe 
tot eiser gericht heeft, dat eiser de echt
genoten Luyckx er toe bewogen heeft cle 
in 1944 opgemaakte verkoopakte te ver
nietigen en een nieuwe op te stellen, dit
maal op naam van Maria l\1ispelaere; 

Dat het bezoek van eiser aan de echt
genoten Luyckx zich voordeed op een tijd
stip waarop Maria Mispelaere door haar 
zuster Alice, echtgenote Van Doorne, ver
zocht was geweest als eigenares op te tre
den, namelijk in Augustus 19!5; dat tdt 
geen bestanddeel blijkt dat Alice .Mispe
laere v66r Augustus 19!5 kennis van de 
sekwestermaatregel had verkregen; 

Overwegende dat het arrest, waar het, 
na voormelde omstandigheden uiteenge
zet te hebben, eruit afieidt dat niet geble
ken is dat eiser, v66r Augustus 19!5, ken
nis van het bestaan van het kwestieus 
huis had verkregen, en dat de burgerlijke 
vordering tijdig ingediencl werd, zijne 
beslissing steunt op motieven die geens
zins tegenstrijclig zijn; 

Dat het miadel in feite niet opgaat; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt eiser tot de kosten. 

13 April 1953. - 26 kamer. - Voo1-zit
te1·, H. Wouters, voorzitter. - Ver·slag
gever, H. Bareel. - Gelijlclttidende con
clu.sie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 13 April 1953 

1° VALSHEID EN GEBRUIKMAKING 
VAN VALSHEID. 0NDERSCHEIDEN 
MISDRIJVEN. - PUBLIEKE VORDERING UIT 
HOOFDE VAN VALSHEID VERVALLEN VER
KLAARD BIJ VER.JARING. - VEROORDELING 
WEGENS GEBRUIK VAN VALSHEin. - GEEN 
TEGENSTRIJDIGHEID. 

2° l\1IDDELEN VAN VERBREKING.
STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN DE BE
KLAAGDE. - l\1IDDEL GERICHT TEGEN ENE BE
SCHIKKING W AARBIJ DE PUBLIEKE VORDE
RING VERJAARD WERD VERKI.AARD. - l\!Im
DEL ONONTVANKE!.IJK. 

3° lVIIDDELEN VAN VERBREKING. -
S'l'llAFZAKEN. - l\!IIDDEL EEN GEBREK AAN 
ANTWOORD OP DE CONCI.USlES AANKLAGEND. 
- ZoNDER NADERE BEPALING. - l\1IDDEL 
NIET ONTVANKELIJK. 

4° V ALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VAI~SHEID. - VALSHEID IN PRIVATE GE
SCHlliFTEN. - VALSHEID DOOR TOEI'OEGING 
0~' VERVALSING VAN BEDINGEN, VERKLARINGEN 
OF FElTEN. - AKTE TOT DOEL HEBBENDE 
TOEGEVOEGDE OJ!' VERVALSTE BEDINGEN, VER

KLARINGEN OF FEI'l'EN OP 'l'E NEMEN OF VAST 
'l'E STELLEN. - VASTS'l'ELLING VAN HE'l' MA
'l'ERIEEL BES'l'ANDDEEL VAN HE'J' MISDRIJF. 

5° l\!IIDDELEN VAN VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - l\!IIDDEL ENE BESLISSING BE
DOELENDE W AAR'l'EGEN GEEN VOORZIENING 
INGES'l'EI.D WERD. - l\1IDDEL WEGENS GEBREK 
AAN VOORWERP NIET ONTI'ANKELIJK. 

6° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
S'l'RAFZAKEN. - BEWIJSELEMENTEN. - BE
KEN'l'ENIS. - DRAAGWIJD'l'E EN BETROUW
BAARHEID. - BINDENDE BEOORDELING .. 

7° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
S'L'RAFZAKEN. - GEPASTHEID VAN AANVUL
LENDE ONDERZOEKSI'ERRICHTINGEN. 

go SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN.
VOORTDUREND MISDRIJF. - ENKELE STRAF. 
- TOEGEPAS'l'E WETSBEPALINGEN. . 

9° l\HDDELEN VAN VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - l\!IIDDE!.EN AFGELEID UIT DE 
SCHENDING VAN WE'l'SBEPALINGEN DIE NIET 
'l'OE3EPAS'l' WERDEN EN VREEMD AAN DE ZAAK 
ZIJN. - l\!IIDDELEN ZONDER VOORWERP. 

1° Vermits valsheid en gebnrMc van vals
heid twee onder·scheiden misdrijven 
ttitmalcen, rnag ae rechte1- zonder zich 
tegen te sp1-e1cen het .riebntilc van vals
heid aannernen wijl hij cle telastlegging 
van valsheid afwijst (1). 

2° Is onontvanlceliilc het ·middel waardoor 
de belclaagde ene beschilclc-ing aanlclaagt 
die cle openbare vor·dering· verjaard 
ver lclaart (2) . 

3° Is onontvankelijlc het rniddel afgeleid 

(1) Verbr., 16 Juli 1888 (Bttll. en PASIC., 
1888, I, 298); 23 Januari 1911 (ibid., 1911, I, 
97); 29 Januari 1923 (ibi.d., 1923, I, 175); 
12 Maart 1940 (ibid., 1940, I, 90). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie verbr., 19 Ja
nuari, 2 Maart en 13 April 1953 (A•~·. Verbr., 
1953, biz. 323 en 445; Bttll. en PAsrc., 1953, I, 
350, 502 en 607). 
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uit een gebrelc nan nntwoord op de oon
olusies, wnnneer de vorde1·ing, het ver
weer at de exoeptie niet worden nnnge
wezen wnnrop geen nntwoord verstrelct 
werd (1). 

4° De valsheid in privnte gesohritten dam· 
toevoeying, of vervnlsing vnn bedingen, 
verklnringen of teiten is sleohts st?·at
banr in zove1· de nlcte tot doel had, de 
toegevoegde of ve1·vnlste bedingen, ve?·
klnrin,qen of feiten op te nemen of vnst 
te stellen. H et bestnnn vnn dit bestand
deel vnn het misa1··ijf wm·dt voldoende 
vnstgestela wnnnee1· ontwijfelbaar ttit 
de zin van ae bestrerlen beslissing wo1·dt 
uitgemnnlct ant het gebntik vnn het 
voegwoo1·a « of )) in plnats van het 
voegwoord « en >) in cle bepaling vnn het 
1Joorwe1·p van de alcte aan een rnaterUile 
vergissing is toe te wijten (2). (Straf
wetboek, art. 196.) 

5° Is onontvnnkelijlc wegens gebrelc nan 
voorwe1·p het mirlrlel clnt ene beslissing 
berloelt waarterten geen voorziening 
ingestelcl wera (3). 

6° Behouaens bijzoncle1·e wetsbepaling, 
beooraeelt ae reohte1· over ae gmna 
souverein cle waa1·ae van ae hern oncle1·
worpen bewijselernenten en namelijlc ae 
rlraagtvijclte en ae bet1·ouwbaa1·heicl 
ener bekentenis (4). 

7° De straj1·eohter beoo1·deelt sou.ve1·ein 
in feite ten aanzien van cle 1·eeas inge" 
wonnen bewijselernenten de gepastheia 
van aanmr.llencle onaerzoelcsve?'Piohtin
flen (5). 

go De reohter clie ttit hoofcle van onrle1·
soheiclen n~isclPijven rlie een voortau-
1'ena wanbea1·iJf uitrnalcen sleohts een 
enlcele strat ttitspreelct, past aerwijze 
ae wetsbepalingen toe rlie ellceen aer 
verrnengae rnisr11"ijven omsohr·ijven en 
ae straffen bepalen a·ie op ellceen toe
pnsselij lc zijn (6) .. 

(1) Vaste rechtspraak. Zie verbr., 14 Ja
nuari, 31 Maart en 23 Juni 1952 (A,~·. Ye,-b,·., 
1952, biz. 230, 430 en 602; Bull. en PAsrc., 
1952, I, 256, 495 en 686). 

(2) Verbr., 2 October 1886 (B-ull. en PAsrc., 
1886, I, 335). 

(3) Vaste rechtspraak. Zie verbr., 16 Juni 
1952 (A1-r. Ye?·b1·., 1952, biz. 590; Bull. en 
PAsrc., 1952, I, 674); 29 September en 22 De
cember 1952 (B,ll. en PAsrc., 1953, I, 19 en 
277). 

(4) Vaste rechtspraak. Zie verbr., 24 Maart 
en 7 Juli 1952 (A1~-. Ye,·b?-., 1952, biz. 640; 
B1tll. en PAsrc., 1952, I, 458 en 725); 2 en 
23 Maart 1953 (B,ll. en PAsrc., 1953, I, 499 en 
568). 

(5) Verbr., 27 October 1952 (A,.,-. Ye1-b1·., 
1953, biz. 96; Bull. en PASIC., 1953, I, 101, en 
nota.), 

(6) Zie volgend arrest. 

9° Zijn zoncler voorwerp ae midrlelen at
geleia ttit cle sohenaing van wetsbepa
lingen die niet toegepnst werclen en 
v1·eema nan ae zaalc zijn (7). 

(KIMPE, T. HOLLEVOET.) 

ARREST. 

HET H011';. - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 .Tuli 1952 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 196 en 197 van het Strafwet
boek, doordat de valsheid van het gebruik, 
te stuk niet vastgesteld werd en zelfs te
gengesproken wordt, door de vaststelling 
dat de publieke vordering wegens het op
maken van het valse stuk verjaard was, 
vermits het opmaken van het vals stuk 
en het gebruik er van een doorlopend
voortdurend misdrijf uitmaken ten aan
zien waarvan de verjaring van de publie
ke vordering slechts vanaf de laatste daad 
van gebruik begint te !open, waaruit 
volgt dat de veroordeling van aanlegger 
wegens gebruik van een vals stuk, niet
tegenstaande hij van de vervolgingen we
gens het opmaken van hetzelfde beweer
de valse stuk outlast werd, niet wette
lijk gerechtvaardigd is : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
dat aanlegger in de bewoordingen van de 
wet wegens gebruik van het in de betich
ting omschreven vals stuk veroordeeld 
heeft, de valsheid van dit stuk vaststelt 
door op de feitelijke omstandigheden te 
wijzen welke << de stelling van de burger
lijke partij, als zou de verdachte mis
bruik hebben gemaakt van een blanco 
handtekening, bevestigen )) ; 

Overwegende dat valsheid en gebruik. 
van valsheid · twee onderscheidene mis
drijven uitmaken en dat de rechter der
halve de betichting van valsheid mag af
wijzen en het gebruik van valsheill be
houden; 

Overwegende dat aanlegger geen be
lang er bij heeft om de beslissing te be
strijden waarbij het hof van beroep de 
strafvordering wegens het plegen van 
valsheid in geschriften door verjaring 
vervallen verklaard heeft · 

Dat het middel niet k~n aangenomen 
worden; 

Over het tweede, het derde, het vijfde, 
het twintigste en het een-en-twintigste 
middel : schending van de artikelen 42, 
65, 193, 196, 197 van het Strafwetboek, 
1134 en 1319 van het Burgerlijk Wetboek 
doordat het bestreden arrest dat aanleg
ger wegens inbreuk op de artikelen 193 en 

(7) Verbr., 29 November 1948 (Bull. en 
PASIC., 1948, I, 681). 
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196 van het Strafwethoek vrijspreekt 
hierdoor noodzakelijk vaststelt clat noel:;_ 
het zeclelijk, noch het materieel hestand
cleel van het misclrijf hestaat en dat hij
gevolg de in de hetichting vermelde over
eenkomst het voorthrengsel van valsheid 
in geschriften niet is, waaruit volgt dat 
het gehruik er van geen aanleiding tot 
strafrechtelijke vervolgingen kan g·even : 

Overwegencle dat het hestreclen ai'rest 
cle strafvordering wegens het plegen van 
valsheid in geschriften door verjaring 
vervallen verldaartl heeft· dat hieruit 
niet voortvloeit dat het in 'cue hetichting 
bedoelde stuk geenszins · door vervalsing· 
aan?etast zou geweest zijn en dat geen ge
hrmk er van met hedrieglijk opzet of met 
het oogmerk om te schaden zou kunnen 
gemaakt worden zoals artikel 213 van het 
Strafwethoek het voorziet voor de toe
passing· van de straffen, gesteld tegen 
hen die van vervalste geschriften gehruik 
maken; 

Overwegende dat de middelen, nit een 
onjuiste uitlegging van cle hestreden he
slissing afgeleicl, niet kunnen aangeno
men worden; 

Over het vierde micldel : schencling van 
artikel 97 van de Grontlwet, doordat het 
hof van heroep geen voldoend antwoord 
op de conclusies van aanlegger heeft ver
strekt: 

Overwegencle dat aanlegger niet hepaalt 
op welke punten het hestreden arrest zijn 
conclusies op onvoldoende wijze zou he
antwoord hehhen; 

Dat, bij gebrek aan nauwkeurigheid, 
het micldel niet ontvankelijk is; 

Over het zesde middel : schending van 
artikel 196 van het Strafwethoek doordat 
in de omschrijving van de hetichting 
vermelcl wercl, zoncler clat een enkel cler 
rechtscollegen waarhij cle vervolgingen 
aanhangig werclen gemaakt, deze vermel~ 
cling verheterd heeft, dat de vervalste 
akte tot doel had de hedingen, de ver
klaringen of de feiten op te nemen of 
vast te stellen alhoewel het wettelijk 
vereist wordt dat ze tot doel zou hebhen 
cleze op te nemen en vast te stellen : 

Overwegende dat het hier om een ver
gissing gaat die in de tekst zelf van de 
wet voorkomt; dat de zin van de hestre
den heslissing zowel, als de aard van het 
vervalste stuk, naar de vaststellingen van 
de rechter over de grond alle twijfel weg
nemen en opleggen het voegwoord « en >> 
in de plaats van « of » te lezen; 

Dat het bestreden arrest het hestaan 
van de wettelijke hestanddelen van het 
misdrijf klaar en cluidelijk vastgesteld 
heeft; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 

Over het zevende middel : schending 
van de artikelen 193 en 196 van het. Straf-

wethoek doordat de raaclkamer der recht
hank van eerste aanleg de verwijzing 
van aanlegger naar de correctionele recht
!Jank onwettelijk heeft hevolen : 

Overwegenrle dat het middel hetwelk 
een heslissing betreft waarteger{ de voor
~iening niet gericht is, zonder voorwerp 
IS; 

Over . het achtste midtlel : schending· 
van art1kel 13[)0 van het Burgerlijk Wet
b~~k, doordat het hestreden arrest de be
WIJSkracht heeft miskend welke de wet 
aan de bekentenis van een der partijen of 
aan cl_erzelver eed toekent, waar het de 

· bewermg van aanlegger naar luid waar
van cle burgerlijke partij zich aan het 
speculeren op vreemde tleviezen heeft toe
gegeven, van elke grond ontbloot heeft 
v~_rklaard, alhoewel deze !Jurgerlijke par
tlJ onder eed bevestigd heeft de som van 
70 dollars uitgewisseld te hebben : 

Overwegende tlat het !Jestreden arrest 
souverein heeft kunnen beslissen zonder 
de bewijskracht van de bekenteni~ van de 
belanghebbende partij te miskennen dat 
de handeling aangaande die 70 dollars 
niet als aanwijzing kon aangezien worden 
van het feit dat de burgerlijke partij aan 
« speculaties op vreemde munten » geld 
zou besteed heb!Jen; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 

Over het negende, het tiende en het 
elfcle midclel samengevoegd, schending 
van cle regelen betreffende de eed van 
de artikelen 1350 van het Burg~rlijk 
vVetboek en 6 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest de klager, later bur
gerlijke parti.i, als geloofwaardig aan
ziet, alhoewel deze op heterdaad met leu
gentaal betrapt werd en bijgevolg het 
arrest tegen het wettelijk vermoeden in
gaat en qe gelijkheitl der burgers v66r 
de wet schendt : 

Overwegende dat de middelen enkel ge
grond zijn op louter feitelijke bewerin
gen die steun vinden noch in het bestre
den arrest noch in de stukken der rechts
vleging waarop het hof acht vermag te 
slaan; 

Over het twaalftle micldel : schending 
der regelen betreffencle de interpretatie, 
zijnde de artikelen 1156, 1157, 1158, 1161, 
1162 enz. van het Burgerlijk Wetboek 
doordat het hestreden arrest de betekenis 
van de bewoorclingen « gelezen en goed
gekeurd >> miskent door te beweren dat 
de burgerlijke partij toen zij ze geschre
ven heeft en haar hancltekening er onder 
heeft geplaatst door de handelingen van 
aanlegger heeft kunnen beclrogen zijn : 

Overwegencle dat buiten de gevallen 
waarin de wet er anclers over beschikt 
de strafrechter naar zijn geweten de be: 
stancltlelen beoorcleelt tlie hem onder
worpen worden; 
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Overwegende dat de in het middel aan
geduide wetteksten de uitlegging der wet
telijk gesloten overeenkomsten betreft; 

Dat de vorderingen waarover het be
streden arrest uitspraak gedaan l1eeft de 
uitlegging van de betwiste overeenkomst 
niet ter · sprake brachten doch wel de 
(!Chtheid van het geschrift waarbij zij 
wordt vastgesteld; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het dertiende middel : schending 

van artikel 408 van het Wetboek van 
strafvordering en van de rechten der ver
dediging doordat niet werd ingegaan op 
het verzoek van aanlegger om een onder
zoek Dij de Hypothecaire Bank te Oosten
de en bij de Spaarkas in te stellen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
t!r op wijst dat de verzoeken van aan
legger om aanvnllende · onderzoeken be
trekking hebben « op feiten welke vreemd 
aan de zaak zi.in ll of niet van aard 
schijnen << meer licht in de zaak te wer
pen ll; 

Overwegende· dat in strafzaken, bui
ten de gevallen waarin de wet er anders 
over beschikt, de rechter over de grond 
souverein de waarde van de bewijsgron
den beoordeelt evenals de gepastheid van 
aanvullende onderzoeksverrichtingen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het veertieude middel : schending 
van artikel 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest in zijn motieven de 
fei ten heeft verdraaid : 

Overwegende dat het middel dat op 
feitelijke beweringen gegrond is, welke 
steun vinden noch in de bestreden beslis
sing, noch in de stukken der rechtsple
ging waarop het hof acht vermag te slaan, 
niet ontvankelijk is; 

Over het vijftiende en het zestiende 
middel : schending van de artikelen 213 
en 214 van het Strafwetboek doordat er 
voor de eerste rechter geen aanleiding 
bestond om deze wettelijke bepalingen 
toe te passen vermits de eerste rechter 
aanlegger zowel wegens · valsheid in ge
schriften als wegens gebruik van het 
vervalste stuk tot een enkele straf ver
oordeeld heeft en dat in zulkdanig geval 
het een voortgezet-voortdurend misdrijf 
geldt bedoeld door de artikelen 193 en 
196 van het Strafwetboek, en doordat de 
rechter in hoger beroep door het disposi
tief van het beroepen vonnis over te ne
men, eveneens dezelfde onwettelijkheid 
begaan heeft : 

Over,wegende dat wanneer verscheidene 
misdrijven een voortgezet misdrijf uit
maken, de rechter die slechts een straf 
uitspreekt nochtans noodzakelijk de wet
telijke bepalingen toepast die ieder der 
samengevoegde misdrijven omschrijven 

en die de straf bepalen welke elk dezer 
misdrijven bestraft; 

Dat het bestreden arrest, dat overigens 
het beschikkend gedeelte van het beroe
pene vorinis slechts overgenomen heeft 
in de mate waarin het dit vonnis niet 
hervormd heeft, niet door een onbestaan
de onwettelijkheid kan worden aange
tast; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het zeventiende, het achttiende, 
het negentiende, het twee-en-twintigste 
en het drie-en-twlntigste middel : scherr
ding van de artikelen 162, 194, 195, 190, 
182, 184 en 189 van het Strafwetboek : 

Overwegende dat de ingeroepene wette
lijke bepalingen noch door het beroepen 
vonnis noch door het bestreden arrest 
vermeld worden; dat zij vreemd zijn a an 
de zaak en dat er geen toepassing van 
gemaakt werd; 

Dat de middelen dus zonder voorwerp 
zijn; 

En overwegende, voor het overige, dat, 
in zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing over de publieke vordering, 
de substantHHe of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de uitgesproken straf over
eenkomstig de wet is; 

Dat, in zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering, aanlegger geen bijzonder mid
del inroept en dat het hof er geen van 
ambtswege opwerpt; 

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

13 April 1953. - 2" kamer. - Voorz-it
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. van Beirs. - Gelijlcl1tidende 
conclnsie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 13 April 1953 

1° MIDDELEN VAN VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - l\1IDDEL DA'l' EEN OVERBO
DIGE BEWEEGREDEN BESTRIJD'l'. - l\1IDDEL 
ONONTVANKELIJK. 

2° V ALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSHEID. - VALSHEID IN GESCHRIF
l'EN. - GEBRUIK DOOR DE VERYALSER. -
ENKEL MISDRIJF. 

3° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN.
VALSHEID EN GEBRUIK YAN YALSHEID. -
ENKELE STRAF. - TOEGEPASTE WETSBEPA
LINGEN. 

4° V ALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSHEID. - 0NDERSCHEIDEN MISDRIJ
VEN. - VRIJSPRAAK UI'l' HOOFDE YAN YALS-
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HElD. - VEROORDELlNG WEGENS GEBRUIK 
VAN VALSHEID. - GEEN TEGENSTRIJDIGHEID. 

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
VERPLICHTING DE MIDDELEN 'l'E BEAN'l'WOOR
DEN. - GEEN VERPLIOH'riNG AN'l'WOORD OP 
DE ARGUMENTEN 'l'E VERS'l'REKKEN. 

6" BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
STRA~'ZAKEN. - BEWIJSELEMENTEN. 

7° GETUIGENISSEN. - .KLAGER OP HE
TERDAAD MET LEUGEN'J'AAL BETRAPT TIJDENS 
HE'J' ONDERZOEK. - GEEN ONTZE'l'TING VAN 
HET RECHT VOOR DE STRA~'REOH'l'ER GE'l'UI
GENIS AF TE LEGGEN. 

go MIDDELEN VAN VERBREKING. -
MIDDEL EEN GEBREK AAN ANTWOORD OP DE 
OONOLUSIES AANVOEHEND. - GEEN NADERE 
BEPALING. -- NliDDEL ONON'J'VANKELIJK. 

9° KOS'J'EN. - S'l'RAFZAKEN. - BEKLAAGDE 
WEGENS VALSHEID EN GEllRUIK VAN VALSHEID 
'l'OT EEN ENKELE STRAE' VEROORDEELD. -
MEDEBEKLAAGDE DOOR HE'J'ZELFDE ARRES'l' 
WEGENS DEELNEI.HNG AAN HE'l' GEBRUIK VAN 
VALSHEID VEROORDEELD. - SOLIDAIRE VER
OORDELING VAN DE BEKLAAGDEN 'l'OT DE KOS
'l'EN EN DE SOHADEVERGOEDING. - WET'l'E
LJ.JKHEID. 

1° Is wegens geb1'e7c, aan belang onont
·vanJcelij k het midclel clnt sleahts een 
der beweegredenen vnn het nPrest be
stf'ijdt, wanneer de besahilclcing wette
lij k _dom· een anclere bmveeg1·eclen ge
~·ech tvnanlig c( is (1) . 

2° De vctlsheicl en het gebrnik vnn vnls
he·id door de vervnlse·r met eenzel.fde 
bedrie{flijk opzet en eenzel[cle oogme1·1c 
om te sahaden {!epleegd rnnnkt eenzelf
de misdndig feit nit wnn1·van cle 1t:it·voe-
1'ing het plegen vnn twee onclm·sahoiclen 
miscl·rijven be{f·rijpt (2). 

go De reahte·r clie nit hoofde vnn vnlshe·id 
en gebr·nik vnn vnlslzeid een enlcele 
stretf ttitspree7ct, past cle wetsbepnl-in
{fen toe die de Vftlsheia en het _qebr·wilc 
•vnn vnlsheicl vom·zien en strnfbnn·r 
stellen, nlhoewel hij sleahts een enlcele 
stretf nit spree let (3). 

4° Doorflett fle vnlsheid en het geb!'wilc 
van vnlsheifl oncle1·saheiflen misflr·ij-ven 
ttitmetTcen, en wit de v1·-ij sprnnlc ttit 
hoofde vnn vnlshe-icl niet nooclzakel-i:Pc 
ketn wm·den etfgeleicl ant het in cle te
lnstlegg·ing befloela st·uk echt is, mng fle 
1·eahter zoncler ziah tegen te sprelcen 

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
2 en 23 Maart 1953 (A1·r. T'e1·b?·., 1953, blz. 451; 
B·ttll. en PASIC., 1953, blz. 508 en 560). 

(2) Verbr., 7 Maart 1949 (A1T. Ye·rb1·., 1949, 
blz. 163; Bull. en PAsrc., 1949, I, 184, en nota). 

(3) (4) Zie vorig arrest. 

·wit hoofde ·van {feb·r·ui'Jc van valsheicl 
veroo·rdelen en tevens- wegens valsheicl 
vrijsp1·elcen ( 4). 

5° De ve1·plicht-ing de vonnissen en arres- · 
ten te motive·ren en cle 1·egelmatig voor·
.tJestelde venveennillflelen te beantwoor
llen sl1t-it de verpl-iahtiny n·iet 1.n op ell.:
een de1· tot stewing aeze1· miflflelen aan
uevoenle a1'{f'ltmenten nntwoonl te ve·r
strelclcen (5). 

6° Behondens bijzonfle,re wetsbepaling, 
beo.onleelt ae 1·eahteT ove·r lle groncl 
so·uver·e-in lle waa.1·ae der· hem vom·ge
stelcle bew·i,iselementen (6). 

7° Het feit llat cle lclage·r tijdens het on
am·zoelc op heterllnftll van lmtgentant 
we·rd betrapt brengt zijn ontzetting 
n·iet merle vnn het 1·echt in de za,n/c ge
tni{fen·is af te terf{fen. 

go Is onontvanlcel-ijk het m·iddel afgeleicl 
·wit een gebrelc nnn antwoonl op lle 
concl,u.sies, wnnnee1· het noah cle vm·de
Ting noah het 1Jm·weer· of de emaeptie 
nandn·illt ·wnnrop geen nnt-wom·cl zou 
1Jerst,relct ueweest Z'ijn (7). 

9° De soliclaire ve1·oorlleUng van twee be
lclaagclen tot cle lcosten en de sahacle
veTgoecl·in,q is wettel-ijk, wnnneer· Z'i:i 
beicle llom· eenzelflle a.-r-rest tot een en
lcele strnf veroonZeelcl wenlen, de ene 
-nit hoofcle van vnlsheirl en gebrwilc van 
valsheid, cle ctnder·e wegens deelneminrt 
a(tn het gebr·uilc vnn 1Ja1-sheid.' (Straf
wetboek, art. 50.) 

(KIMPE, T. BOUCQUET.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 Juli 1952 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 196 van het Strafwetboek, door
dat tot omschrijving van de ten laste van 
aanlegger gelegde valsheicl in geschriften, 
zowel de dagvaarding v66r de Correctio
nele Uechtbank te Brugge als het beroe
pen vonnis bepalen dat het misdrijf ge
pleegd werd door toevoeging of verval
sing van bedingen; van verklaringen of 
van feiten welke de bedoelde akte tot 
doel had op te nemen of vast te stellen, 
dan wanneer de wet vereist dat de ver
valste aide tot doel hebbe deze op te ne
men en vast te stellen, en cloordat het be
streclen arrest, na vastgestelcl te hebben 
dat « kwestig kwijtschrift tot doel had 
een betaling van 10.000 frank op te ne-

(5) Verbr., 2 Maart 1953 (Bull. en PASIC., 
1953, I, 499). 

(6) (7) Zie vorig arrest. 
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men en vast te stellen n verklaart dat 
« het van geen belang is dat in de dag
vaarding of in het vonnis het voegwoord 
« of ll verkeenl gebrnikt is geweest ll en 
aldns de begane onwettelijkheid over
neemt: 

Overwegende dat, zoals blijkt nit de 
tekst zelve van het middel, het bestreden 
arrest vaststelt dat het betwiste stnk wel 
aan de wettelijke voorwaarden beant
woordt opdat zijn vervalsing het mate
rieel bestanddeel van de betichting van 
valsheid in geschriften zon nitmaken; 

Dat, de toepassing van artikel 196 van 
het Strafwetboek ge~·echtvaardigd zijmle, 
het oordeel dat het bestreden arrest nit
brengt aangaande de in de rechtspleging 
in eerste aanleg begane vergissing, zon
der invloed op de regelmatigheid van de 
beslissing is; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede, het derde, het zeven
tiende en het achttiende middel : schen
ding van de artikelen 197, 213 en 214 van 
het Strafwetboek, doordat deze wettelijke 
bepalingen niet van toepassing zijri ten 
aanzien van de dader, mededaders en 
medeplichtigen van valsheid in geschrif
ten en doordat, alhoewel het bestreden 
arrest, door de beslissing van de eerste 
rechter te bevestigen, aanneemt « dat de 
valsheid in geschriften en het gebrnik 
er van zich versmelten l>, het nochtans 
twee straffen ni tgesproken heeft: 
· Overwegende tlat het opmaken van een 

vals stnk en het gebrnik van clit vals 
stnk door dezelfde dader, handelende met 
hetzelfde bedrieglijk opzet of met het
zelfde oogmerk om te schaden, slechts 
eenzelfde misdadig feit nitmaken waar
van de nitvoering het plegen van twee 
onderscheiden misdrijven omvat; 

Dat in dergelijk geval, de verscheidene 
wetsbepalingeri die de onderscheidene mis
drijven voorzien en bestraffen, worden 
toegepast, niettegenstaande een enkele 
straf ll'lag nitgesproken worden; 

Overwegende dat, in strijd met de in 
het derde middel aangehaalde bewering 
een enkele straf wegens valsheid en ge
brnik van het vervalste stnk tegen aan
legger uitgesproken werd; 

Dat de middelen niet knnnen aangeno
men worden; 

Over het vierde, het zestiende en het 
twee-en-twintigste middel : schending van 
de artikelen 42, 43 en 196 van het Straf
wetboek doordat het bestreden arrest 
een medebeklaagde van een inbreuk op 
artikel 196 van het Strafwetboek heeft 
vrijgesproken, waaruit volgt dat het in 
deze betichting bedoeld stnk geen vals 
stnk is en tlat bijgevolg clit stnk geen 
aanleiding kan geven tot vervolgingen 

VER!lR., 1!.153. - 35 

en maatregelen die op de valsheid van 
het geschrift gegrond zijn : 

Overwegemle dat nit de vrijspraak nit 
hoofde van het opmaken van een vals 
stuk niet kan afgeleid worden dat het in 
deze betichting bedoeld stnk noodzakelijk 
echt is; 

Dat de middelen niet knnnen aangeno
men worden; 

Over het vijfde middel : schending van 
artikel 1350 van· het .Burgerlijk Wetboek 
doordat, in strijd met de door klager on
der eed afgelegde verklaring, het bestre
den arrest aanneemt dat de woorden 
<< A venue Henri Kimpe ll op het· betwist 
kwijtschrift naderhand werden toege
voegd en dus in de vm'valsing van dit 
stuk begrepen zijn : 

Overwegende dat, ware het middel in 
rechte gegrond, het niettemin zonder 
belang voor aanlegger zon zijn, daar de 
uitgesproken veroordeling gerechtvaar
digd zon blijven, vermits het bestreden 
arrest bovendien vaststelt dat andere es
sentH\le vermeldingen aangaande verkla
ringen of feiten welke het kwijtschrift 
tot doel had op te nemen en vast te stel
len, vervalst werden; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het zesde middel : schending van 
artikel 1319 en volgende van het Bnrger
lijk Wetboek doordat het bestreden ar
rest de argumenten veronachtzaamt, wel
ke in de conclnsies van eiser en zijn aan
vragen, voornamelijk in alinea 5, omvat 
zijn; 

Overwegende dat het middel, voor zo
ver het tegen het bestreden arrest het 
verwijt richt het aan de besluiten van 
aanlegger verschuldigd geloof geschonden 
te hebben, niet op voldoende wijze opdat 
het middel zou knnnen begrepen worden, 
bepaalt op welk punt het bestreden ar
rest aan de conclnsies een zin zou toege
kend hebben of een element er nit zou 
afgeleid hebben, welke in strijd met de 
bewoordingen er van zou zijn; . 

Dat de rechter die gehouden is de door 
de partijen regelmatig voorgestelde mid
delen te beantwoorden, niet verplicht is 
antwoord te verstrekken op ieder der tot 
staving van deze middelen aangevoerde 
argumenten; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het zevende middel : schending 
van de artikelen 1134, 1319 en volgende 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
hof het aan het << verso ll van het ten 
laste gelegde geschrift van 29 Januari 
1949 verschuldigd geloof schendt : 

Overwegende dat geen geloof verschul
tligd is aan de vermeldingen van het ge
schrift, waarvan de vervalsing aanleiding 
geeft tot de vervolgingen; 
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Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het achtste middel : schending 
van de artikelen 1162, 1158, 1157 en 1156 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden arrest geen rekening heeft ge
houden met eisers beroep op de door ver
melde wetteksten bepaalde regelen van 
interpretatie : 

Overwegende dat buiten de gevallen 
waarin de wet er anders over beschikt, 
de strafrechter naar geweten cle elemen
ten beoordeelt die hem onclerworpen zijn; 

Overwegende dat de in het middel aan
gehaalde wetsbepalingen de uitlegging der 
wettelijk gesloten overeenkomsten be
treft; 

Dat de vorclering waarover het bestre
den arrest uitspraak gedaan heeft, de 
uitlegging van een betwist heeling niet ter 
sprake bracht maar wel de echtheid van 
een g·eschrift dat een juridische hande
ling vaststelt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het negende middel : schending 
van de artikelen 1330 van het Burgerlijk 
vVetboek en 16 en volgende van het Han
delswetboek, doorclat het bestreden arrest 
verklaart dat geen argument kan worden 
afgeleid uit de « onjuistheclen )) der 
verklaringen van de lmrgerlijke partij en 
nit het gemis aan inschrijving in haar 
handelsboeken : 

Overwegende dat in strafzaken, wan
neer de wet geen bijzonder bewijsmiddel 
oplegt, de rechter over de grond, de be
wijskracht der elementen die hem onder
worpen zijn naar geweten beoordeelt; 

Dat het middel in recht faalt; 
Over het tiende middel : schending van 

artikel 1326 van het Burgerlijk Wet
hoek, doordat het bestreden arrest ver
klaard heeft dat het betwiste geschrift 
een kwijting was en niet een aan het 
voorschrift van 1326 van het Burgerlijk 
Wetboek onderworpen geschrift : 

Overwegende dat het middel zonder be
lang voorkomt vermits, zelfs inclien. het 
door het geschrift uitgemaakt bewijs on
volmaakt is, de bestreden beslissing ge
grond is; 

Over het elfde en dertiende middel : 
schending van artikel 196 van het Straf
wetboek, doordat het bestaan van het ge
schrift waarvan cle beweerde vervalsing 
aanleiding tot de vervolgingen heeft ge
geven, niet vastgestelcl is, en schending 
van de wet wegens verdraaiing der fei
ten: 

Overwegende dat cleze middelen ge
grond zijn op feitelijke beweringen die 
door het bestreden arrest tegengesproken 
worden of die steun vinden noch in dit 
arrest noch in de stukken der rechtsple-

ging waarop het hof acht vermag te · 
slaan; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 

Over het twaalfde middel : schencling 
van de regelen betreffende de eed, ' door
dat de klag~r voor <le Correctionele Recht
bank te B1;ugge onder eed werd gehoord 
niettegenstaande hij tij tlens het onder
zoek op heterdaacl van leugentaal be
trapt werd : 

Overwegende dat dit feit, ware het be
wezen, de ontzetting niet zou medebren
g·en van het recht getuigenis af te leg
gen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het veertiende middel : schending 
van de artikelen 1133 en 1131 van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat het bestreden ar
rest verklaart dat aanlegger aan de bur
gerlijke partij geld schuldig was ter beta
ling van de werken van oprichting van 
gebouwen, welke door deze burgerlijke 
partij uitgevoerd waren geweest en dit 
niettegenstaande de toelating om deze 
werken nit te voeren door de diensten van 
de stedebouw geweigerd was geweest, 
met het gevolg dat de werken verboden 
waren: 

Overwegende dat het middel, gericht 
tegen een overbodig motief, zonder be
lang voor aanlegger en dus niet ontvan
kelijk is; 

Over het vijftiende midclel : schending 
van artikel 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest geen antwoord ver
strekt heeft op de voornaamste argumen
ten van de conclusies van eiser en van· 
deze van zijn raadsman M:•r Verthe, be
treffende elementen die onmiddellijk met 
de inbreuk betrekking hebben : 

Overwegende dat aanlegger niet duide
lijk bepaalt op welke puilten het bestre
den arrest bedoelde conclusies zonder 
antwoord zou g·elaten hebben; 

Over het drie-en-twintigste middel : 
schending van artikel 50 van het Straf
wetboek, cloordat, ondanks het feit dat 
cle medebeklaagde, wat de betichting be
treft van medeclader van valsheicl, vrijge
sproken werd, het bestreclen arrest noch
tans de soliclaire veroordeling tot al de 
kosten der rechtspleging en tot beta
ling van cle schadevergoeding jegens de 
burgerlijke partij, uitgesproken heeft : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanlegger wegens valsheid en gebruik 
van het vervalste stuk tot een enkele 
straf veroordeeld heeft, en tevens bedoel
de medebeklaagde wegens deelneming als 
mededader aan de tweede betichting ver
oordeeld heeft; 

Dat, door wat betreft de veroordeling 
tot d\C) kosten en tot de schadevergoeding 
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de solidariteit· uit te spreken, ten aanzien 
van twee beklaagden tegen welke bij bij 
betzelfde arrest uitspraak doet de recb
ter over de grond artikel 50 van bet 
Strafwetboek overeenkomstig de wet toe
gepast beeft; 

Dat bet midclel in recbt faalt; 

Over net negentiende, het twintigste, 
bet een-en-twintigste, bet vier-en-twintig
ste en bet vijf-en-twintigste middel : 
scbending van de artikelen 162, 180, 182, 
184, 186, 189, 190, 191, 194 en 195 van bet 
Strafwetboek : 

Overwegende dat aanlegger niet aan
duidt op welke wijze de ingeroepene wet
telijke bepalingen, die vreemd zijn aan 
de zaak en niet in de procedure werden 
vermeld, gescbonden zouden geweest zijn; 

Dat de middelen niet kunnen aangeno
men worden; 

En overwegende voor het overige, dat, 
in zover de voorziening· gericht is tegen 
de beslissing over cle publieke vordering, 
de substantiele of op straf van nietigheid 
voorgescbreven rechtsvormen werden na
geleefd en de beslissing overeenkomstig 
lle wet is; 

Dat in zover de voorziening gericbt is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering geen bijzonder midclel voorge
steld worclt en dat het hof er geen van 
ambtswege opwerpt; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de memorie overgelegd door Lu
cie Thone die geen voorziening in verbre
king ingesteld heeft; verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

13 April 1953. 26 kamer. - Voo·rzit-
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
ge·vet·, H. Van Beirs. - Gelijkl-ltidende 
conclttsie, H. Mabaux, advocaat-gene
raal. 

le KAMER. - 16 April 1953 
1° OVEREENKOMST. - BELGISCH CoN

GO. - DADING. - BEGRIP. 

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND.
BURGERLIJKE ZAKEN.- 0VEREENKOMS'f,
INTERPRE'l'A'l'IE ME'l' DE DEWOORDINGEN VER
ENIGBAAR. - SOUVEREINE INTERPRETA'fiE. 

3° VRIJWARING. - EENVOUDIGE VRIJWA
RING. - BELGISCH CONGO. - VORDERING 
'l'OT VRIJWARING BIJ WIJZE VAN 'fUSSENGE
SOIDL INGESTELD VOOR DE RECHTER W AARBIJ 
DE HOOI"DVORDERING AANHANGIG GEMAAKT 
WERD. - VERBANO VAN AFHANKELIJKHEID 
EN ONDERGESCHIK'l'REID 'J'USSEN DE EIS TOT 
VRIJWARING EN DE HOOFDEIS. 

4° VRIJWARING. - EENVOUDIGE VRIJWA
RING. - BELGISCH CONGO. - VORDERiNG 

TOT VRIJWARING BlJ WIJZE VAN TUSSENGE
SCHIL INGES'l'ELD. - VERBANO VAN AFHAN
KELIJKHEID EN ONDERGESCHIKTHEID TUB
SEN DE EIS 'l'O'J' VRIJWARING EN DE HOOFD
EIS. VERBAND BES'l'AANDE WANNEER 
IEMAND GEHOUDEN IS EEN ANDER VRIJ 'l'E 
HOUDEN VAN DE GEVOLGEN VAN EEN DAAD 
WAAROP DE HOOFDVORDERING GEGROND IS. 

5° VERBREKING. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN. - VERBE'l'ERING VAN EEN MA
'l'ERIELE VERHISSING VAN DE BESTREDEN BE
SLISSING. 

1 o De dacling is een overeenlcomst waa·r
bij de pat·Ujen aan een bestcumd ge
schil een einde malcen of een toelwmstig 
geschil voorlcomen (1). (Congo lees Bur
gerlijk Wetboek, art. 583.) 

2°. De inter)JretaUe doo1· de rechtet· ovet· 
de g·rond ·van de awrd ener ovm·een
lcomst is so·uverein wanneet· zii met de 
bewoonlinoen fler ovet·eenlcomst ver
eni(fbaar is (2). 

3° Het b·ttt·oerlijk oet·echt mag de bij 
wijze vnn t1tssenueschil inrtestelcle vot·
flerino tot eenvottd·ioe vrijwnr·ing ge
grona verlcltwen, wannem· t·ussen cleze 
·vot·derin(f en cle hoofdvo·rder·ino een 
verband vnn nfhanlcelijlcheid en ondet·
geschilctheicl bestnat, zondet· flat daar
toe vereist ·wonlt dnt de vot·dering tot 
v·rijwa-r·ing in de.zelfde oorzaalc als cle 
hoofdvorcler·ing oot·s1Jt'ong vinde (3) (4). 
(Koninklijk besluit van 22 December 
1934 tot samenvatting van cle bepalin
gen betreffende de recbterlijke inrichc 
ting en de bevoegbeid in· Belgisch Con
go, art. 117.) 

4° Het vm·bnnd van afhanlcelijlcheicl en 
onderueschikthe·icl htssen ae hoofdvo·r
clm·ino en de vo·rclet"ing tot eenvondige 
vrijwnring inoestelcl bij wijze van t~ts
senoeschil voo·r de rechtet' bi.i wien de 
hoofclvorcle·rin(f annhang·io oernaakt 
wer·d, bestaat tvanneet· iernand gehon
de-n is een nnile-r vrij te honclen vnn de 
rtevoloen van een dctacl wnaro1J de 
hoofclvot·der-in(f geot·ond is. (Koninklijk 
besluit van 22 December 1934 tot sa-

(1) Te recht wordt door de rechtspraak · er 
op gewezen da t, benevens de in artikel 583 van 
het Burgerlijk Wetboek vermelde elementen, 
een derde client te worden gevoegd opdat er 
dading zou bestaan : het aanwezen van we
derzijdse geldelijke toegevingen (DE PAGE, 
bd. V, 2' uitg. n' 483, en de schrijvers aan
geduid in nota 1, onder blz. 472 en 474). 

(2) Verbr., 8 November en 20 December 1951 
(A1't'. T'erb1'., 1952, blz. 113 en 194; B-ull. en 
PAsrc., 1952, I, 123 en 211) ; 3 en 22 J anuari 
1952 (An·. Ye1·b1'., 1952, blz. 203 en 256; B·ull. 
.en PASIC., 1952, I, 222 en 283). 

(3) (4) Zie nota onder verbr ., 16 April 1953 
(B-ull. en PASIC., 1953, I, 614). 
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menvatting van de bepalingen betref
fende de rechterlijke inrichting en de 
bevoegdheid in Belgisch Congo, arti
kel 117.) 

5o Bij het beoordelen van een middel van 
verbrelcing is het hot uereohtigd een 
materiele vergissing van de bestreden 
beslissing te verbeteren (1). 

(CONGOLESE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « SOCIETE IMMOBILIERE 
ET HYPOTHECAIRE AFRICAINE 11\IMOAF >>, T. 
GUERILLOT EN D'HOND1'.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 Juli 1949 door het Hof van 
beroep te Elisabethstad gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 33, 201, 202, 204, 529, 530, 
583 van boek III van het Congolees Bur
gerlijk Wetboek, van het geloof dat client 
gehecht aan de overeenkomst van 19 Fe
bruari 1916, welke, volgens de daarin ver
vatte vermeldingen, gesloten werd tussen 
aanlegster, vertegenwoordigd door twee
de verweerder, en eerste verweerder, en 
aan de overeenkomst van onderopdracht 
van bevoegdheid op 28 .April 1945 tot 
stand gekomen tussen de lasthebber van 
aanlegster, de zogenoemde Willy Pitzele, 
en tweede verweerder, van artikel 20 van 
de wet van 18 October 1908 op het beheer 
van Belgisch Congo, gewijzigd bij ver
scheidene latere wetten, doordat het be
streden arrest, ofschoon althans impli
ciet aannemend dat tweede verweerder 
geen volmacht had om namens aanlegster 
een dading aan te gaan, beslist heeft dat 
hij, door, namens aanlegster, het contract 
van 19 October 1948 te sluiten, de- be
voegdheid niet is te buiten gegaan welke 
hem was verleend geweest bij het con
tract van onderopdracht van bevoegdheid 
van 28 .April 1945, om reden dat het con
tract van 19 Februari 1946 geen dading 
uitmaakte, naardien het niet beoogde een 
einde te maken aan een bestaand geschil 
omtrent een twijfelachtig of voor betwis
ting vatbaar recht of een zodanig toe
komstig geschil te voorkomen, doch een 
nieuw akkoord in de plaats van een vroe
gere niet betwiste overeenkomst stelde 
waarvan eerste verweerder afstand deed; 
dan wanneer blijkens de vermeldingen 
van het contract van 19 Februari 1946, 
daar aanlegster een vroegere overeen
komst niet had kunnen uitvoeren, eerste 
verweerder verklaarde afstand te doen van 

(1) Verbr., 26 Mei en 9 Juni 1952 (A1-r. 
Ve,·b,·., 1952, biz. 545 en 567; B•tll. en PAsiO., 
1952, I, 625 en 648) ; 3 November 1952 (Bull. 
en PAsrc., 1953, I, 131). 

de schadeloosstelling welke hem wegens 
dit in gebreke blijven zou kunnen worden 
toegekend, dan wanneer aanlegl;lter zich 
in ruil daarvoor ertoe verbinde immer 
over eerste verweerder een voorkeursbe
handeling aan te wenden en dan wanneer 
de vroegere overeenkomst dienvolgens 
vernietigd en door een nieuwe overeen
komst vervangen werd, dan wanneer deze 
bedingen ondubbelzinnig het bewijs leve
ren van de wil der partijen om door we
derzijdse toegevingen aan een bestaand 
geschil een einde te maken of althans om 
een toekomstig geschil te voorkomen, het
geen in het wezen zelf ligt van de dading, 
zoals zij in artikel 583 omschreven is;· 
dan wanneer het arrest dus zowel het 
aan het contract van 19 Februari 1946 te 
hechten geloof en de voor de partijen 
bindende kracht dam·van heeft miskend, 
evenals aan het contract van onderopdracht 
van bevoegdheid van 28 .April 1945, waar
bij aan tweede verweerder geen volmacht 
verleend werd om namens aanlegster een 
dading aan te gaan; dan wanneer het.ar
rest geen antwoord heeft verstrekt op de 
conclusies van aanlegster voor zoveel deze 
daarin aanvoerde dat het litigieuze con
tract een dading was omdat zij tot doel 
had een vordering in rechte wegens niet
levering van materieel te vermijden; 
dan wanneer het mitsdien naar recht niet 
genoegzaam met redenen is omkleed; dan 
wanneer het arrest althans in het onze
kere heeft gelaten of het feitelijk heeft 
willen beslissen dat de partijen het liti
gieuze contract niet hadden gesloten « om 
een vordering in rechte te vermijden », 
dan wei naar recht heeft willen beslissen 
dat, bijaldien zulks ook hun voornemen 
ware geweest, het feit alleen dat zij een 
nieuw contract in de plaats van een vroe
ger stelden volstond om aan het tweede 
contract zijn karakter van dading te ont
nemen; dan wanneer deze dubbelzinnig
heid in de motivering van het arrest. aan 
het hof geen mogelijkheid laat zijn toe
zicht over de wettelijkheid er van uit te 
oefenen en met het ontbreken van moti
vering gelijkstaat : 

Overwegende dat de tegen het bestreden 
arrest opgeworpen grief niet is te hebben 
aangenomen dat het op 19 Februari 1946 
gesloten contract tussen eerste en tweede 
verweerder, laatstgenoemde als lastheb
ber van aanlegster, een dading uitmaakte, 
overeenkomst welke, volgens het middel, 
niet binnen de aan tweede verweerder 
bij de opdracht van 28 .April 1945 ver
leende bevoegdheid viel; 

Overwegende dat artikel 583 van het 
Congolees Burgerlijk Wetboek luidt als 
volgt : « de dading is een contract, waar
bij partijen aan een bestaande geschil 
een einde maken, of een toekomstig ge
schil voorkomen »; 

Overwegende dat, waar het arrest de 
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draagwijdte van het litigieuze contract 
beoordeelt, het erop wijst « dat het niet 
beoogt aan een bestaande geschil om
trent een twijfelachtig of voor betwisting 
vatbaar recht een einde te makeri of 
een zodanig toekomstig geschil te voor
komen · dat dit contract een nieuw ak
koord in de plaats van een vroegere niet 
betwiste overeenkomst stelt van welke 
Guerillot afstand deed >>; 

Overwegende dat deze vaststellingen 
niet onvere11igbaar zijn met de bewoor
dingen van het contract en dat bijgevolg, 
de beoordeling van de rechter over de 
grond · om trent de aard er van souverein 
is; 

Dat anderdeels de in dier voege tot 
uiting gebrachte gronden een passend en 
ondubbelzinnig antwoord op de dienaan

. gaande door aanlegster genomen conclu-
sies verstrekt; . 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel schending 
van artikel 20 van de wet van 18 October 
1908 op het beheer van Belgisch Congo, 
doordat het bestreden arrest beslist heeft 
clat de bij akte van 28 April i945 aan 
tweede verweerder verleende volmacht 
hem althans schijnbaar last gaf om na
mens aanlegster het litigieuze contract 
van 19 Februari 19!6 te sluiten, zonder 
de conclusies van aanlegster te beant
woorden voor zoveel deze daarin aanvoer
de dat hoe ruim men de aan tweede ver
weerd~r verleende bevoegdheid ook mocht 
interpreteren, zij voor hem enkel mach
tiging inhield om handelingen te verrich
ten welke enig verband met het dagelijks 
beheer van het bedrijf hielclen; clan 
wanneer om wettelijk met redenen te 
zijn omkleed, iedere rechterlijke .. besli~~ 
sing alle regelmatig door de partlJen b!J 
conclusies voorgebrachte middelen en ex
cepties client te beantwoorden : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat de op 28 April 19:!5 door aanlegster 
aan tweede verweerder gegeven last om 
koopovereenkomsten aan te gaan betl:ef
fende leveringen bestemd tot het voorz1en 
van huidige en later in te richten werk
plaatsen, in dusdanig ruime termen was 
gesteld dat Guerillot daardoor te goeder 
trouw heeft kunnen geloven dat D'Hondt 
de macht had om het litigieuze contract 
te sluiten; 

Dat het aldus de conclusies van aanleg
ster beantwoorclt die staancle hield dat 
de aan haar lasthebber verleende be
voegdheicl voor cleze enkel machtiging in
hield om hanclelingen te verrichten welke 
enig verbancl met het dagelijks beheer 
van het beclrijf hielden; 

Dat het micldel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het clerde middel : schending van 

artikel 20 van de wet van 18 October 
1908 · op het beheer van Belgisch Congo, 
doordat het · bestreclen arrest, ofschoon 
het als bewezen beschouwt dat tweecle 
verweerder het litigieuze contract van 
19 Februari 1946 verborgen heeft gehou
den voor aanlegster die claarvan eerst 
door een latere verklaring van eerste ver
weercler kennis kreeg, en door aan te ne
men clat « het verclachte stilzwijgen » 
van tweecle verweerder en « meer nog het 
feit op leugenachtige wijze een vroeger 
contract als een eenvouclig ontwerp voor
gestelcl te hebben » wel schijnen in te 
sluiten dat tweede verweercler, hetzij 
bewust was zijn bevoegclheicl te bui
ten te zijn gegaan, hetzij althanfi zijn 
volmacht om deze contracten aan te gaan 
sterk betwijfelde, en na te hebben beslist 
dat « bij ontstentenis van andere bepaal
de elementen welke nanwkeurige en over
eenstemmende vermoedens van de be
weerde verstandhouding opleverden » deze 
omstandigheden als bewijs van verstand
houding tussen tweede en eerste verweer
der mochten worden ingeroepen, des
niettemin, zonder gronden daartoe op te 
geven, het bij conclusies door aanlegster 
gedane aanbod heeft afgewezen om van 
deze verstandhouding te doen blijken door 
te bewijzen bij middel van getuigen dat 
op 15 September 1946 eerste verweerder 
aan de afgevaardigde bestuurder van 
aanlegster ten overstaan van een derde 
vel·klaard heeft dat hij hem op de hoogte 
van het bestaan van het contract van 
19 Februari 1946 wUde brengen, dan wan
neer de rechters over de grond de wette
lijke verplichting hadden de afwijzing 
van dit aanbod van bewijs te motiveren, 
dan wanneer het bovendien tegenstrijdig 
was, enerzijcls, te beslissen dat, bij ont
stentenis van andere bepaalde elementen 
welke nauwkeurige en overeenstemmende 
vermoedens opleveren, de verstandhouding 
tussen beide verweerders niet genoegzaam 
naar recht was bewezen door wat in de 
loop der debatten uitgemaakt is gebleken 
en anderzijds, een bewijsaanbod, af te 
wijzen hetwelk ertoe strekte het bewijs 
van deze verstandhouding bij te brengen, 
dan wanneer deze tegenstrijdigheid met 
het ontbreken van de bij artikel 20 van 
de wet op het beheer van Belgisch Congo 
vereiste gronden gelijkstaat : 

Overwegencle dat aanlegster, ten einde 
te · bewijzen clat eerste en tweede ver
weerder hij het sluiten van het litigieuze 
contract verstanclhouding hadden begaan, 
v66r de rechter over de grond aanboud 
door getuigen te bewijzen dat eerste ver
weercler op 15 September 1946 aan de af
gevaardigde bestuurder van aanlegster 
verklaard heeft « dat hij hem wilde op de 
hoogte brengen van het bestaan van het 
contract », hetgeen er klaarblijkelijk in 
de geest van aanlegster toe strekte aan 
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te tonen dat haar lasthebber haar dit 
contract niet ter kennis had gebracht; 

Overwegende dat het arrest om impli
ciete gronden dit aanbod van bewijs af
wijst, door te beslissen dat de omstandig
heden welke aanlegster deed gelden, en 
onder meer de door D'Hondt als vast
staand erkende omstancligheid dat deze 
<< het litigieuze contract verborgen heeft 
gehouden voor zijn bestuur, hetwelk 
daarvnn eerst door· een latere verklaring 
van Gllerillot kennis kreeg >> niet mochten 
ingeroepen worden << als bewijs van ver
standhouding tussen hem en D'Hondt, bif 
on:tstentenis van andere bepaalde elemen
ten welke nauwkeurige en overeenstem
meride vermoedens opleveren >>; 

Overwegende dat clie gronden het af
wijzen van de conclusies van aanlegster 
rechtvaarcligen en clat generlei tegenstrij
digheid daarin ligt gesloten; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde middel : schending van 
de artikelen 34 van het Congolees Wet
boek van burgerlijke rechtspleging, 201, 
202, 204, 258 van boek III van het Congo
lees Burgerlijk vVetboek, 105 van het ko
ninklijk besluit van 22 December 1934, 
tot samenvatting van de bepalingen over 
de rechterlijke inrichting in Belgisch 
Congo, van het geloof dat client gehecht 
aan de door aanlegster aan tweede ver
weerder op 29 Augustus 1947 betekende 
dagvaarding tot vrijwaring en aan de 
door aanlegster in hoger beroep zo tegen 
eerste als tegen tweede verweerder geno
men conclusies, alsook van de rechten der 
verdediging, doordat de rechters over de 
grond, bij welke de vordering aanhang'ig 
was die door aanlegster tegen tweede ver
weerder werd ingesteld ten einde hem te 
lwren veroordelen om haar te· vrijwaren 
en schadeloos te stellen voor de veroor
delirigen welke te haren laste op de door 
eerste. verweerder tegen haar gerichte 
vordering zouden uitgesproken worden, 
na bij het bestreden arrest te hebben 
beslist, of althans zonder betwist te 
hebben dat tweede verweerder door 
met eerste verweerder het litigieuze con
tract van 19 Februari 1946 te sluiten de 
hem door aanlegster verleende bevoegd
heicl te . buiten was gegaan, en zonder 
te hebben betwist dat hij deswege 
een fout had begaan welke van aard was 
hem aansprakelijk te stellen, aan aanleg
ster haar vordering tot vrijwaring hebben 
ontzegd om de enige reden dat, aangezien 
het litigieuze contract aanlegster gelclig 
ten opzichte van eerste verweerder ver
bonden had, cle foutieve niet-nakoming 
van het contract cloor aanlegster zonder 
verband van gevolg tot oorzaak was met 
de aan tweede verweerder aangerekende 
bevoegdheidsoverschrijcling, en dat de 

oproeping tot vrijwaring van tweede ver
weerder in het geding tot schadevergoe
ding van eerste verweerder dus geen 
wettelijke grondslag had, dan wanneer, 
naar luid van de dagvaarcling tot vrijwa
ring en van de conclusi~s ·van aanlegstel:, 
de vraag, om welker berechting de rech
ters over de grond werden verzocht, niet 
was of de fout welke tweede verweercler 
had begaan door zijn bevoegdheicl te over
schrijden, de niet-naleving van het con
tract doo~· aanlegster ten gevolge had 
gehad, maar wel of deze fout voor aan
legster lle verplichting met zich had ge
bracht aan eerste verweerder schadever
goecling te betalen, dan wanneer het ar
rest, door zich er toe te beperken vast te 
stellen dat er geen verband van oorzaak 
tot gevolg tussen de bevoegdheidsover
schrijcling en het niet-naleven van het 
contract ·bestond, het vraagpunt waarover 
het diende te beslissen onbeantwoord heeft 
gelaten en llet dus niet wettelijk met re
denen is omkleed, dan wanneer het ar
rest, door aan aanlegster haar oproeping 
tot vrijwaring te ontzeggen om de reden 
dat deze oproeping tot vrijwaring haar 
wettelijke grondslag in de hoofdvorde
ring niet had, het recht heeft miskend van 
iedere verweerder tegen een hoofdvorde
ring om diegene tot vrijwaring op te roe
pen die, krachtens een recht of krachtens 
een overeenkomst ertoe gehouden is hem 
voor het door hem ondergane nadeel scha
deloos te stellen, zonder dat dit. recht 
of deze overeenkomst noodzakelijkerwijzeo 
hun gronslag in de hoofdvordering behoe
ven te vinden; dan wanneer het aldus 
de rechten der verdediging heeft mis
kend welke het recht insluiten om tot 
vrijwaring op te roepen; dat ten slotte 
wanneer, door a an aanlegster haar vor
dering te ontzeggen zonder de font van de 
tot vrijwaring opgeroepen tweede ver
weerder te betwisten - in C<LB1t de .be
voegdheidsoverschrijding - noch het door 
aanlegster ondergane nadeel - in caw 
de veroordeling tot schadevergoeding ten 
behoeve van eerste verweerder - of het 
verband van oorzaak tot gevolg tussen 
deze font en het nadeel, het arrest de 
wetsbepalingen ter zake van delictuele 
of quasi-delictuele aansprakelijkheid 
miskend heeft : 

Overwegende dat de hoofdvordering ge
grond is op het niet naleven van het li
tigieuze contract, welk niet naleven, vol
gens het · bestreden arrest, ami aanlegster 
aan te rekenen is en aanleicling geeft tot 
schadevergoecling; dat uit de termen van 
het vonnis van 14 Februari 1947 en van 
het bestreden arrest blijkt dat de vorde
ring tot vrijwaring ertoe strekte aanleg
ster vrij van elke veroordeling tot zoda
nige schadevergoeding te doen houden en 
gegrond if? op. de fout door aanlegster 
aangerekej:ld aan D'Hondt die zijn be-
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voegdheicl zou te buiten gegaan zijn door 
dit contract te sluiten; 

Dat de verhaalsvordering welke als 
tusseneis wordt aangebracht bij de rech
ter die van de tegen de gevrijwaarcle 
partij gerichte eis kennis neemt, niet 
nooclzakelijk uit dezelfde oorzaak als de 
hoofcleis behoeft voort te spruiten; dat het 
verbancl van afhankelijkheicl en onderge
schiktheicl hetwelk tussen cleze twee ei
sen client' te bestaan, voorhanden is wan
neer een persoon ertoe gehouden is een 
andere persoon voor de gevolgen van een 
daacl te vrijwaren; 

Dat, door de oproeping tot vrijwaring 
ongegroncl te verklaren en aan aan
legster · cleze vordering te ontzeggen op 
groncl clat aanlegster niet heeft laten blij
ken van enig verband van gevolg tot oor
zaak tussen het niet nakomen door haar 
van het bedoeld contract en de be
voegdheidsoverschrijding 'welke zij aan 
D'Honclt aanrekent, en door te verzuimen 
na te vorsen of er een verbancl van af
hankelijkheicl en onclergeschiktheid be
staat tussen een door de tot vrijwaring 
opgeroepene begane font en de uit de ver
oordeling van aanlegster voortvloeiende 
schade en of, bijgevolg, de tot vrijwaring 
opgeroepene ertoe gehouden is aanlegster 
van cleze schade vrij te houden, het ar
rest het in het middel aangeduide arti
kel 258 van boek III van het Congolees 
Burgerlijk Wetboek geschonden heeft; 

Over het vijfde middel : schending van 
artikel 20 van de wet van 18 October 1908 
op het beheer van Belgisch Congo, door
dat het bestreden arrest aan aanlegster 
haar vordering tot vrijwaring tegen twee
de verweerder heeft ontzegd en desniet
temin een terechtzitting heeft aangeduid 
waarop over de gegrondheid en het be
drag van de bij deze vordering gevraagde 
schadevergoeding zal worden gepleit en 
geconcludeerd, hetgeen een tegenstrij
digheid uitmaakt welke gelijkstaat met 
het ontbreken van de door de ingeroepen 
wetsbepaling vereiste gronden : 

Overwegende dat het arrest door een 
materH\le vergissing, na de oproeping tot 
vrijwaring van aanlegster niet gegrond 
te hebben verklaard, een terechtzitting 
aanduidt waarop over de door Immoaf 
van D'Hondt gevorderde schadevergoe
ding zal worden gepleit en geconcludeerd; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel voor zoveel het 
aan aanlegster haar vordering tot vrij
waring tegen tweede verweerder ontzegt 
en een terechtzitting aanduidt waarop 
over de door Immoaf van D'Hondt gevor
,derde schadevergoeding zal worden ge
pleit en geconcludeerd; beveelt dat _onder
havig arrest zal worden overgeschreven 
in de registers van het Hof van beroep te 
Elisabethstad en dat melding er van zal 

gemaakt worden op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; veroor
deelt aanlegster tot de helft van de kos
ten en tweede verweerder tot de weder
helft; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Leopoldstad. 

16 April 1953. - 1e kamer. - Voorzit
ter, H. Bail, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Huybrechts. 
- Gelijklt~.idende conclusie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. -
PleUers, HH. Struye, Veldekens en Van 
Leynseele. 

l" KAMER. - 16 April 1953 

1° VERZEKERINGEN. - ZEEVAARTVER
ZEKERINGEN. - DADEN YAN KOOPHANDEL. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
I-IANDELSZAKEN. -. BETWISTINGEN BETREF
FENDE DE VERRICH'l'INGEN VAN ZEEVAARTVER
ZEKERING DOOR DE ONDERNEMINGEN VAN ON
DERLINGE VERZEKERING. - BEVOEGDHEID 
VAN HE'l' HANDELSGERECH'l'. 

3° VERZEKERINGEN. - Rrsrco DAT RET 
VOORWERP VAN ENE OVEREENKOMS'l' VAN ZEE
VAARTVERZEKERING UITMAKEN KAN. - ZE
KERHEID VAN IEDER GELDELIJK BELANG DA'l' 
AAN ZEERISICO'S ZOU KUNNEN WORDEN 
BLOOTGES'l'ELD. 

4° VERZEKERINGEN. - ZEEVAARTVER
ZEKERING. - PERSONEN DIE GERECHTIGD 
ZIJN OM EEN OVEREENKOMST VAN ZEEVAART
VERZEKERING TE SLUITEN. 

5° JVIIDDELEN VAN. VERBREKING. -
lVIIDDEL DAT EEN OVER'JCOLLIGE BEWEEGREDEN 
BESTRIJD'f. - J\IIIDDEL ONON'l'VANKELIJK. 

1° Verrichtingen van zeevaa1·tverzekering 
zijn ~titeraa1·d handelsdaden. (Wet van 
15 December 1872, art. 3.) 

2° H et handelsgerecht neemt kennis van 
alle betwistingen betrejfende de do01· 
de ondernemin,qen V(tn onderlinge ver
zelceringen gedane ve·rrichtingen van 
zeevaartve1·ze1ce1·ing. (Wet van 15 De
cember 1872, art. 3; wet van 11 Juni 
1874, art. 2 en 3.) 

3° De zelcerhe·id van iede1· geldelij lc be
lang dat aan zeel'isico's kan wo1·den 
blootgesteld lean het voorwerp ene1· 
overeenlcomst van zeevaartverzelcering 
~titmalcen. (I-Iandelswetboek, art. 191.) 

4° Niet enlcel de persoon d·ie over de aan 
zeer·isico' s onderhevige lichamelijlce za
/c( n een eigendomsrecht of een ande1· 
zalcelijk recht bezit, of die voor het be
ho~ul er van verantwoo1·delijlc is maar 
oolc de personen rlie tot zekm·heid van het 
sohip of van de lcoopwaa1· om het even 
weUce sch7tldvo1·dering of economisch 
belang hebben, zifn gerechtigd om een 
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oveTeenlwrnst ,;an zeevaa1·tverzekering 
te sluiten (Handelswetboek, art. 191.) 

5° Is wegens gebrek aan belang niet ont
vankelijk het rniddel dat een ovm·tol
lige beweegreden van de bestreden be
slissing best1·ijdt (1). 

(VERENIGING VOOR ONDERLINGE ZEEVERZEKERING, 
T, N. V. DOSSIN.) 

AR.REST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 Maart 1950 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
ue artikelen 8, en in het bijzonder 8, ali
nea 1, 12, en in 't bijzonder 12, 1 o, 13 
van de wet van 25 Maart 1876, de eerste 
titel bevattende van het voorafgaandelijk 
boek van het Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging (gezegd artikel 8 gewijzigd 
door artikel 1 van de wet van 15 Maart 
1932, en gezegd artikel 12 gewijzigd door 
artikel 4 van het koninklijk besluit nr 63 
van 13 Januari 1935), 473, en in 't bij
zonder 473, alinea 2, van het Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging (gezegd ar
tikel 473 gewijzigd door artikel 13 van 
de wet van 15 Maart 1932) , 2, en in 
het bijzonder 2, alinea 4 en laatste alinea, 
3, en in het bijzonder 3, alinea 6, van de 
wet van 15 December 1872 bevattende ti
tels I tot IV van boek I van het Wet
hoek van koophanclel, 2 van de wet van 
11 Juni 1874 op de verzekering, 1 van het 
koninklijk besluit van 7 Augustus 1939 be
treffende de inrichting van de onderlinge 
zeeverzekeringen tegen oorlogsrisico's (ge
zegd artikel 1 gewijzigd door artikel 1 
van de besluitwet van 27 ]'ebruari 1947) 
cloordat de verrichtingen van ·onderlinge 
verzekering zonder winstbejag gedaan 
door de aanlegster, organisme ingesteld 
door koninklijk besluit en voorzien van 
een rechtspersoonlijkheid welke onder
scheiden is van die van haar verzeker
den, in haren hoofde van geen commer
ciele aard zijn, waaruit volgt dat de 
rechtbank van koophandel onbevoeg(l 
was 1·atione rnate1··iae om van het geding 
kennis te nemen en clat het hof van be
roep er evenmin kennis van 'kon nemen 
zonder voorafgaandelijk het vonnis a qu.o 
te hebben vernietigd en de zaak tot zich 
te hebben getrokken : 

Overwegende dat de door verweerster 
ingestelde vordering gesteund is op een 
verzekeringsovereenkomst waarbij aan
legster, vereniging voor onderlinge zee-

(1) Zie verbr., 10 Juli 1952 (Bttll. en PAsrc., 
1952, I, 736); 19 Maart 1953 (Arr. Ye1·b1·., 
1953,. blz. 457; Bttll. en PASIC., 1953, I, 549). 

verzekeringen, de oorlogsrisico's dekte· 
waaraan goederen in de loop van het ver
voer ter zee kunnen onderhevig zijn; 

Overwegende dat bedoelde overeen
komst dus betrekking had op een verze
keringsverrichting betreffende de zeehan
del, zoals bedoeld bij artikel 3, alinea 6,. 
van de wet van 15 December 1872; 

Overwegende dat de afschafling van de 
admiraliteiten tijdens de Franse omwen
teling de wetgever ertoe had gebracht 
alle geschillen ter zake van zeehandel 
waarvan voordien voormelde admirali
teiten kennis namen tot kennisneming aan 
de jurisdictie van de rechtbanken van 
koophandel op te dragen; 

Dat bij artikel 633 van het Wetboek 
van koophandel van 1808 de zeevaartver
zekeringen gerangschikt werden onder de· 
daden welke uiteraard daden van koop
handel zijn, zo in hoofde van de verzeke
raar als in hoofde van de verzekerde; 

Dat artikel 632 van hetzelfde Wetboek, 
waarin de daden van koophandel uiter
aard, andere dan die betreffende de zee
handel waren opgesomd, niet de landver
zekering vermeldde, noch de verzeke
ringsondernemingen, welke ook de vorm 
ervan wezen mocht, als daden van koop
handel beschouwde; 

Overwegende dat, toen het Belgisch 
Wetboek van koophandel herzien werd, 
welke herziening. onder meer tot de wet 
van 15 December 1872 leiden zou, de wet
gever, artikel 632 wijzigende, in artikel 2 
van boek I, titel I, van het Wetboek de 
verzekeringen met premies toevoegde bij 
de claden welke daden van koophandel 
worden geacht, zonder het bij het oude 
artikel 633 bepaalde te wijzigen, waarin 
reeds het karakter van koophandelsver
richtingen van de verrichtingen ter zake 
van zeevaartverzekering werd aangeno
men; 

Overwegende dat, hoewel tijdens de· 
parlementaire voorbereiding een menings
verschil oprees ten gevolge van een berner
king van de heer Bara, die weigerde het 
commerciaal karakter van ' de onderne
mingen tot onderlinge verzekering te er
kennen, be'halve wanneer zij onder han
delaars werden opgericht, en hoewel de 
bespreking tot het beperken van de toe
passing van de wettekst op de onderne
mingen met premies uitliep, niettemin 
geen wijziging werd toegebracht aan de 
regel vervat in artikel 633, hetwelk arti
kel 3, alinea 6, is geworden; 

Overwegende dat de wil van de wetge
ver om voormeld artikel 3, alinea 6, te 
wijzigen niet kan worden afgeleid uit het 
enkel feit clat in de loop van het debat in 
de Kamer over het floor fle heer Bara 
voorgestelde amendement, fleze tot toe
lichting van de draagwijflte van de door 
hem voorgestelfle uitsluiting, een bijzon-
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der geval heeft aangehaald hetwelk be
trekking op de zeehandel had; 

Overwegende dat verweerster, welke 
haar vordering op een objectieve daad 
van koophandel grondt, deze vordering 
geldig bij de rechtbank van koophandel 
heeft aangebracht en dat het hof daarvan 
kennis vermocht te nemen, zonder dat het 
vooraf het vonnis a qno behoefde te ver
nietigen; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 3 en 4 van de wet van 
11 Juni 1874 op de verzekeringen in 't al
gemeen, 191 van de samengeschakelde 
wetten op de zeevaart, boek II van het 
Wetboek van koophandel uitmakende, 
doordat het bestreden arrest beslist dat 
in zeezaken de verzekering van de waar
deverhoging geldig kan gedaf!-n worden 
ten voordele van hem die geen recht van 
Bigendom of geen ander zakelijk recht op 
de zaak heeft of die voor de zaak niet 
verantwoordelijk is, dan wanneer het 
hierboven aangecluicl artikel 191, wat de 
verzekering aangaat van de waardeverho
ging, niet afwijkt v;m artikel 4 van de 
wet van 11 Juni 1874 volgens hetwelk 
een zaak kan verzekercl worden door elke 
persoon die bij het behoud van die zaak 
belang heeft wegens een recht van eigen
dom of een ander zakelijk recht, of we
gens de verantwoordelijkheid waartoe 
hij met betrekking tot cle verzekerde 
zaak gehouden is : 

Overwegende dat verweerster op 4 A11ril 
1940 een bepaalde hoeveelheid wol had 
aangekocht welke in .Zuid-Afrika inge
scheept en naar Antwerpen vervoerd 
moest worden; 

Dat het verkoopcontract het volgende 
lleding inhield : << in geval de levering 
niet geschiedt, ter oorzake van de oor
logstoestanden bijvoorbeeld-.. verbeurd
verklaring of beslag van het stoomschip 
of van de koopwaar ... zal het contract 
voor de hoeveelheid waarvan spraak ver
nietigd zijn zonder dat wij (de verkoper) 
voor enige vergoelling aansprakelijk 
zijn lJ; 

Overwegende dat volgens het bestreden 
arrest verweerster op 30 April 1940 bij 
aanlegster een verzekering nam tegen oor
logsrisico's wegens de waardeverhoging 
welke de koopwaar door het feit van het 
vervoer er van naar Antwerpen en het 
aanbieclen er van op de Belgische markt 
zou opleveren; 

Dat de waardeverhoging in de polis op 
1.500.000 frank werd geschat; 

Dat ten gevolge van de oorlogsgebeur
tenissen, het stoomschip, dat de gekochte 
wol vervoerde, naar Lonclen gestuurd 
werd en dat de vervoerde wol door de 
Britse regering opgeeist werd; 

Overwegende dat aanlegster, de terug-

werking inroepende van het aangehaalde 
beding, staande houdt dat de door ver
weerster genomen verzekering van de 
waardeverhoging niet geldig kon worden 
gesloten en in elk geval geen uitwerksel 
kan hebben; 

Dat zij aanvoert dat, volgens artikel 4 
van de wet van 11 Juni 1874 en artikel191 
van de samengevatte wetten op de zee
vaart, welke boek II van het. Wetboek 
van koophandel uitmaken, een verzeke
ring enkel kan worden aangegaan door 
hem die eigenaar is van de koopwaar of 
daarop een zakelijk recht heeft of 
verantwoordelijk is voor het behoud er 
vari en dat verweerster in verbreking niet 
in een van die voorwaarden verkeerde; 
o~·erwegende dat het bestreden arrest 

beslist dat het voor de geldigheid van het 
verzekeringscontract volstaat dat hij die 
de verzekering neemt een economisch be
lang heeft bij het behouden van de ver
zekerde zaak; dat verweerster ten deze 
dergelijk belang had, aangezien, hoewel 
het schaclegeval tot gevolg had de ver
koopovereenkomst en dienvolgens de er
uit ontstane rechten en verbintenissen 
met terugwerkende kracht te vernietigen, 
desniettemin dam·ui t ook voortv loeicle 
dat zij, verweerster, de waarcleverhoging 
welke de koopwaar zou hebben verwor
ven, moest derven; 

Overwegencle dat de elementen waar
over een overeenkomst van zeeverzeke
ring kan worden gesloten tronwens OIJ 
niet beperkende wijze in arti]rel 191 van 
boek II van het Wetboek van koophandel 
worden opgesomd; 

Dat onder die elementen niet aileen 
lichamelijke zaken voorkomen waaro11 de 
nemer van een verzekering een eigen
domsrecht of een ancler zakelijk recht 
zou bezitten of waarvoor hij verant
woordelijk zou zijn, doch ook sclmldvor
deringen; 

Dat artikel 191, in fine, toelaat een 
verzekering te nemen voor << in het alge
meen, alle zaken of waarden waarvan de 
prijs in geld kan bepaald worden en 
die aan het risico van de scheepvaart on
derworpen zijn (onverminderd de bepa
lingen van boek I, betreffende de levens
verzekeringen) ll; 

Overwegende dat de opstellers van het 
Wetboek van koophandel van 1808, die, 
echter met aanvulling er van, de enuntia
tieve opsomming uit de ordonnantie van 
Lodewijk XIV over zeekoophandel over
genomen hebben, door de bijzonder 
ruime formule te bezigen welke derzelver 
artikel 334 besloot, hetwelk sindsdien ar
tikel 191 van boek II van het Belgisch 
Wetboek van koophandel is geworden, 
de zekerheid van ieder geldelijk belang 
dat aan zeerisico's zou kunnen worden 
blootgesteld in het gebied der zeeverzeke
ring hebben willen begrijpen; 
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Dat eenieder die een economisch be· 
lang heeft bij de zekerheid van het schip 
of van cle aan zeerisico's onderhevige 
kdopwaar zich vermag te verzekeren; 

Dat de door aanlegster voorgestelde 
beperking van de draagwijdte van voor
meld artikel 191, welke zij op artikel 4 
van de wet van 11 .Juni 1874 grondt, geen 
steun vindt in de bewoorclingen van arti
kel 191, hetwelk toepasselijk is op de 
zeeverzekeringen en dienvolgens op de 
overeenkomst welker geldigheid en uit
werkselen het bestreden arrest diende te 
beoordelen; 

Dat het midclel naar recht faalt; 

Over het derde en het vierde middel : 
het derde : schending van de artike
len 1108, 1126, 1131, 1134, 1135, 1168, 1179, 
1183 van het Burgerlijk Wetboek, cloordat 
het bestreden arrest beslist dat het be
cling tot vernietiging van de betwiste ver
koop in geval de koopwaar ter oorzake 
van de oorlogstoestand niet gelevercl 
wordt, niet een ontbindende voorwaarde 
zou uitmaken waarvan de verwezenlij
king terugwerking heeft, doch wel een es
sentieel beding van de verkoop, dan wan
neer de bij cle hierboven gezegde clau
sulen bedoelde oorlogsfeiten toekomstige 
en onzekere gebeurtenissen waren waar
van het overkomen de herroeping van de 
verkoop moest medebrengen en dus alle 
kentekens en uitwerksels van de ontbin
clende voorwaarde vertoonden; het vier
cle: schending van de artikelen 1134, 1135, 
1179, 1183 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest beslist dat, 
zelfs indien luiclens de vernietigingsclau
sule, de betwiste verkoop onder ontbin
dende voorwaarde was gesloten geweest, 
cleze geen terugwerkende kracht zou ge
hacl hebben, onder y6orwendsel dat de 
terugwerkende kracht van de voorwaarde 
een fictie is en dat bij ontstentenis van 
alle uiterlijk element dat de fictie mocht 
grondigen, zoals de aard van het feit dat 
cle nietigheid medebrengt, of <<van alle 
formele termen ter zake welke mening 
zouden opdringen dat in geval overkomst 
van een oorlogsrisico, partijen de vernie
tiging em t,unc van de overeenkomst be
c1oelen ll, hun wil client verklaard als de 
inlassing van een verbrekingsclausule als 
voorwerp te hebben gehad, met andere 
woorden een clausule van vernietiging 
voor de toekomst, dan wanneer de terng" 
werkende kracht van cle voorwaarde uit 
de wet zelf voortvloeit en, zo partijen er 
van willen afwijken, zij het uitdrukke
lijk moeten bedingen : 

Overwegende dat cle motieven van het 
bestreden arrest waarin de rechter over 
cle grond de geldigheid en doeltreffend
heid van de verzekeringsovereenkomst 
heeft aangenomen, om de reden dat de 
zeeverzekering geldig is wanneer zij is 

aangegaan g'eweest door een \'erzekerde 
die, zonder eigenaar te zijn van de zaak, 
zonder daarop een zakelijk recht te heb
ben, en zonder verantwoordelijk te zijn 
voor het behouden ervan, evenwel een 
aanmerkelijk geldelijk belang erbij heeft 
dat het risico zich niet verwezenlijkt, 
volstaan om de beslissing van het hof 
van beroep te rechtvaardigen, in zover 
daarin tot de geldigheid en de doeltref
femlheid van cle betwiste overeenkomst 
besloten werd; 

Dat de motieven waarin het hof van be
roep de niet-terugwerking van het vernie
tigingsbeding heeft laten gelden, en die 
waarin het in aanmerking heeft genomen 
dat, gesteld dat het vernietigingsbeding· 
zich als een ontbindende voorwaarde zou 
voorcloen, het op de verzekeraar rustte 
het bewijs te leveren van de wil der par
tijen om aan de ontbindende voorwaarde 
een terugwerkend karakter toe te ken
nen, overtollig blijken; 

Dat het derde en het vierde middel der 
voorziening welke tegen de vorenbedoel
de motieven opkomen, van belang ont
bloot zijn en derhalve niet ontvankelijk; 

Over het vijfde middel : schending van 
de artikelen 4, 9, 20 en 31 van de wet van 
11 Juni 1874 op de verzekeringen, 212 en 
213 van de samengeordende wetten op de 
zeevaart, boek II uitmakende van het 
Wetboek van koophandel, doordat het 
bestreden arrest aanlegster in verbre
king niet ontvankelijk verklaart om in 
te roepen dat de betwiste vergoeding, 
welke volgens de verzekeringsovereen
komst, bestemd was om de verhoging van 
waarde te dekken, in werkelijkheid de 
van de verrichting verwachte winst dek
te, onder het voorwendsel dat het middel 
na het verwezenlijken van het risico 
voorgedragen wercl, dat het op het ogenblik 
van het sluiten der polis was dat de ver
zekeraar de plicht had aan zijn klant de 
gebeurlijke rechtvaardigingen of inlich
tingen te vragen, en dat de polis op een 
<< aangenomen ll vergoeding draagt, dan 
wanneer, zelfs indien de waarde was 
aangenomen geweest, geen wetsbepaling 
de verzekeraar verbiedt, na de ramp, 
alle verzwijging of valse verklaring van 
wege de verzekerde in te roepen en hem 
niet oplegt aan deze de nodige rechtvaar
digingen en inlichtingen over het voor
werp van de verzeke1•ing te vragen : 

Overwegende dat, indien het bestreden 
arrest de verzekeraar niet ontvankelijk 
verklaart om, na het schadegeval, de 
verzwijgingen en valse verklaringen van 
de verzekerde in te roepen, het ander
zijds aanneemt dat bet door .de v~rzeke
raar nit deze verzwijgingen en valse ver
klaringen afgeleid argument niet gegrond 
is; 

Dat het immers vaststelt dat de ver-
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zekeraar, even goed als de verzekerde, 
wegens zijn beroepsbekwaamheid en de 
gewoonte welke hij had zaken als die 
waarover het geschil loopt af te hande
len, zich niet heeft kunnen vergissen 
omtrent het voorwerp van ue verzekering, 
en dat hij inzonderheid de verzekering 
vim de waardeverhoging met de verzeke
ring van het verhoopt voordeel niet heeft 
kunnen verwarren; 

Overwegende dat, antwoord verstrek
kende op een andere grief van de verze
keraar, waaruoor aan verweerster in ver
breking werd aangewreven de bijzondere 
beuingen van het tussen haar en de ven
nootschap « Philip en Co >> tot stand ge
komen verkoopcontract niet behoorlijk 
kenbaar gemaakt te hebben, het arrest 
erop wijst dat de verzekeraar kennis had 
gekregen van deze bedingen of normaal 
daarvan kennis had behoren te hebben, 
en dat buitenclien, ware hij er onkundig 
van gebleven, het nochtans niet zou bewe
zen zijn dat het ontbreken van voorlich
ting over voormelde bijzondere bedingen, 
een weerslag op de beoordeling van het 
risico zouden gehad hebben; 

Overwegende dat, waar het zijn over
wegingen nopens de door de verzekeraar 
opgeworpen verw1jten samenvat, het hof 
van beroep verklaart dat de verzekeraar 
kennis heeft gekregen van de aard van 
het verzekerd belang, van de omvang 
van de eventuele vergoeding, welker cij
fer door hem aanvaard werd, en van de 
aard der gedekte risico's; 

Overwegende dat, vermits deze vaststel
lingen de beslissing genoegzaam recht
vaardigen, de door het middel gecriti
seerde grond als overtollig voorkomt en 
dat het middel derhalve niet ontvanke
lijk is; 

Over het zesde middel : schending van 
de artikelen 1108, 1109, 1110, 1126, 1131, 
1134, 1135 van het Burgerlijk Wetboek, 
1, en in 't zijzonder 1, alinea 2, 4, 9, 20, 
31 en 39 van de wet van 11 Juni 1874 op 
de verzekeringen, 191, 210, 212, 213 van 
de samengeordende wetten op de zeevaart 
boek II uitmakende van het Wetboek 
van koophandel, 97 van de Grondwet, 2, 
en in 't bijzonder 2, alinea 2, van het 
koninklijk besluit van 7 Augustus 1939 
tot inrichting der onderlinge zeeverzeke
ringen tegen oorlogsrisico's, 1 en 2 van 
het ministerieel besluit van 26 Augustus 
1939 betreffende de zeeverzekeringen tegen 
oorlogsrisico, doordat het bestreden ar
rest beslist dat het in de betwiste ver
zekering over een waardeverhoging en 
niet over een verwachte winst ging, om· 
dat er spraak was van de geagre
eerde waarde; dat de waardeverhoging 
juist overeenstemde met de verhoging 
van prijs tussen de aankoopprijs van 

koopwaren van uie aard op de Afrikaan
se markt en de verkoopprijs op de Skan
clinavische markt waar om redenen van 
oorlogsomstandigheden de prijzen pijl
vormig stegen; dat zonder de verwezen
lijking van het gevaar, de wol in afwach
ting van de verkoop, de bevoorrading 
van de verweerster moest ui tmaken of 
vermeerderen en dat, op dat ogenblik, er 
nog geen spraak van winst kon zijn, 
cloch slechts van een waarde welke met 
<Ie o01·log moest' toenemen, 't is te zeggen 
van een waardeverhoging, en doordat 
het arrest betreffende het bedrag van de 
vergoeding beslist dat de gedekte som 
juist overeenstemt met de waardeverho
ging van tle koopwaren, hetzij met deze 
welke zij op de Skandinavische markt 
waarvoor ze bestemd waren moesten be
reiken, dan wanneer die vermeldingen 
aantonen dat de aan de verweerster toe
gekende vergoecling een voordeel verte
genwoordigt, te weten, de wil1st welke de 
verweerster na de aankomst van de koop
waren zou bekomen hebben door deze op 
cle Skandinaafse markt te verkopen of 
cloor, alvorens ze te verkopen, op de ver
lenging van de o01·log te speculeren, en 
clan wanneer de verzekering van waarde
verhoging enkel de meerwaarde dekt wel
ke bij de zaak gedurende lmar in gevaar
stelling, 't is te zeggen in de loop van het 
vervoer op zee is bijgekomen (schending 
van de hierboven aangeduide bepalingen 
behalve van de artikelen 2 van het ko
ninklijk besluit van 7 Augustus 1939 en 1 
en 2 van het ministerieel besluit van 
26 Augustus 1939) en dan wanneer de ver
zekering van de koopwai·en door de ver
weerster slechts de koopwaren kan be
treffen welke in de Belgische havens ver
handeld worden (schending van de arti
kelen 2 van het koninklijk besluit van 
7 Augustus 1939 en 1 en 2 van het minis
terieel besluit van 26 Augustus 1939) : 

Overwegende dat, na verklaard te heb
ben dat de gesloten verzekering geen ver
zekering van het verhoopte vo01·deel was, 
het bestreden arrest haar bij ontleding 
kenmerkt als een verzekering van het 
verschil · tussen de aankoopprijs op de 
Afrikaanse m:ukt en de prijs welke te 
Antwerpen door een verkoop voor de 
Scandinavische markt lmn worden beko
men; 

Dat het er op wijst dat de verrichtillg 
waarvan de uitwerkselen bestreden wor
den, volgde op andere gelijkaardige ver
richtingen welker modaliteiten aan de 
verzekeraar J)ekend waren; dat het doet 
gelden dat tot vaststelling van de 
waarde ener koopwaar, rekening client te 
worden gehouden met de bijzondere eco
nomische verschijnselen welke het moge
lijk maken op sommige markten een 
voordeligere prijs te bekomen, zonder de 
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psychologische verschijnselen uit te slui
ten; 

Dat in strijd met het in de voorziening 
gestelde, het arrest niet als vergelijkings
term aanneemt; enerzijds, de aankoop
prijs, en, anderzijds, de prijs welke de 
koopwaar op de Scandinavische markt 
zal bereiken wanneer zij daarheen uitge
voerd zal geworden zijn; 

Dat ter bepaling van de tweede ra
mingsbasis van de waardeverhoging het 
arrest, zich plaatsend op het ogenblik 
waarop de koopwaar ter bestemming aan
gekomen, deel zal uitmaken van cle 
stocks van verweerster in verbreking of 
ze zal vermeerderen, als tweede term cle 
objectieve waarde in aanmerking neemt 
van een scheepslading welke, volgens cle 
door de verzekeraar gekencle en cloor hem 
aangenomen vooruitzichten, tot wederver
koop met bestemming naar bedoelde 
markt zou worden aangewend; 

Dat, om na te gaan of het verzekerde 
beclrag de werkelijke waardeverhoging 
niet te boven gaat, het hof van beroep 
geen rekening gehouden heeft met de door 
de koopwaar bereikte meerwaarcle naclat 
zij ter bestemming is aangekomen en 
namelijk met die welke door de oorlogsge
beurtenissen is veroorzaakt geweest, <loch 
met de verkoopmogelijkheden mits voor
delige prijzen bij wijze van verzending 
van de Belgische naar de Scandinavische 
markt, welke mogelijkheden reeds zouclen 
bestaan bij het aankomen ter bestem
ming en welke de verzekeraar in aan
merking had genomen, zowel bij het ra
men van de aan het risico blootgestelde 
zaak als correlatief bij de berekening 
van de premies; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het zevencle middel : schencling 
van de artikelen 1134 en 1135 van het 
Burgerlijk Wetboek, 20, en in 't bijzonder 
20, alinea 2, van de wet van 11 Juni 1874 
op de verzekeringen, 191, 210, 212, 213 
van cle samengeordende wetten op de zee
vaart, boek II van het Wetboek van koop
handel uitmakende, 97 van de Gronclwet, 
cloorclat het bestreclen arrest beslist clat 
de verhoging van een aangenomen waar
cle onherroepelijk is en een forfait uit
maakt wanneer zij het voorwerp van een 
tegensprekelijke, objectieve en ernstige 
schatting uitmaakt, clat er geen spraak 
van kan zijn het bedrag er van te be
twisten en dat, inclien de polis geen mel
ding maakt van de tussenkomst van des
kundigen, het clan is omclat partijen zelf 
bevoegdheid hadden tot vaststelling van 
de vergoeding, clan wanneer, luidens arti
kel 213 hierboven, in zeezaken, aileen de 
schatting van de overeengekomen ver
wachte winst onherroepelijk is, en dat, 
in de andere gevallen, het bedingen van 

een aanvaarde waarde, zonder vooraf
gaandelijk deskundig onderzoek, de draag
wijdte. heeft van een clausule van omke
ring van de be~rijslast (schending van de 
hierboveri aangeduicle teksten behalve v~n 
artikel 97 van de Grondwet) en dan wan
neer die vermeldingen van het arrest on
verenigbaar zijn met deze waurbij het 
er op wijst dat de verweerster een waar
de heeft verzekerd die met het verlengen 
van de om·Iog steeds dagelijks moest ver
meerderen (schending van dezelfde bepa
lingen en van artikel 97 van de Grond
wet) : 

Overwegende dat door te verwijzen 
naar de voor het hof van beroep door ver
weerster in verbreking voorgebrachte ge
gevens, het bestreden arrest uitclrukke
lijk vaststelt dat de gedekte som, name
lijk 1.500.000 frank juist met de verho
ging van de waarde der koopwaar over
eenstemt, in dit geval met de waarde 
welke zij op de Scanclinavische markt 
waarvoor zij bestemd was bereiken moet; 

Dat het souverein beslist dat de aan
vaarde waanle het nadeel niet over
schreed hetwelk door verweerster in ver
breking ter oorzake van het niet aanko
men cler koopwaar werd geleden; 

Dat, indien het melding maakt van de 
toestand van de Scandinavische markt, 
het daardoor geenszins bedoelt, zoals 
reeds is gezegd geweest, rekening te hou
den met de koersverschillen welke zich 
zouden kunnen voordoen na het ogenblik 
waarop de koopwaar te Antwerpen had 
moeten toekomen, doch de prijs in 
aanmerking neemt welke de verzekerde, 
die bewuste koopwaar voor die markt 
bestemde, door het feit zelf van die be
stemming daarvoor had kunnen bekomen; 

Overwegende dat de gronden van het 
arrest met betrekking tot het forfaitaire 
karakter van de vergoeding, welke door 
de voorziening worden gecritiseerd, als 
overtollig voorkomen, vermits is vastge
steld geweest dat de. aanvaarde waarde 
en de werkelijke waardeverhoging met
terdaad gelijkwaardig zijn; 

Dat het middel, van belang ontbloot 
zijnde, niet ontvankelijk is; 

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

16 April 1953. - 1° kmner. - l'oorzit
te~·, H. Bail, raadsheer waarnemend voor
zitter. - l'ersla[!geve~·, H. Piret. - Ge
lijklt~idende oonol·usie, H. Ganshof van 
der Nleersch, advocaat-generaal. - Plei
tet·s, HH. Simont en Van Ryn. 
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2• KAMER. - 20 April 1953 

1° RECHTSPLEGING IN STRAFZA
KEN. - DESKUNDIGE DOOR DE PROCUREUR 
DES KONINGS GELAS'.r BUITE.N DE GEVALLEN 
VOQRZIEN DOOR DE AR'fiKELEN 32 TOT 46 
VAN HET WE'fBOEK VAN S'fRAFVORDERING. 
GEEN EEDAFLEGGING. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN; - EED. - PERSOON VOOR EEN 
ANDER STRAFGERECH'.r ONDERHOORD EN NIET 
DOCIR -HET GERECHl' MET EEN DESKUNDIGEN
OPDRACH'l' GELAST. - J\IIOET DE DESKUNDIGEN
EED NIE'l' AFLEGGEN. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRA~'ZAKEN. - AR'l'IKELEN 315 EN 317 VAN 
HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSPLE
GING, - NIET TOEPASSELIJK OP DE DOOR HET 
STRAFGERECH'l' BEVOLEN DESKUNDIGENONDER
ZOEKEN. 

1 o Bttiten de dom· de a1·tilcelen ~ 32 tot 46 
van het Wetboek van stratvm·der·ing 
voo1·ziene gevallen, moet de deslc·nndige, 
die door de proe·twewr des leanings met 
een voorondemoeksopdraoht gelast 
·wo1·dt, geen eed afleuuen voo1· rleze ma
gistraat (1). 

2° De persoon die zonder rloo·r het r1e·reoht 
met een deslc-nndigenoprlraoht te zijn 
gelast door een strafge·reoht tverd on
derhoord, moet rle door at·tikel 44 van 
het Wetboek van stratvordering voor
ziene eed niet ajteggen, zelfs wannee1· 
hij dom· het a1·rest deslmndige wordt 
benoemd (2). 

3° Waar zij gebierlen de partijen ·wit te 
nodigen bij de ver·riohtingen der des
kttndigen aanw13z·iu te zijn, z·ijn de arti
lcelen 315 en 317, van het Wetboek van 
buruerlij lee reohtspleginu niet toepasse
lijlc op de door het stra,fgereoht bevo
len deskttndiuenonderzoelc (3). 

(MARION, T. MISSON.) 

ARREST. 

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

Over het eerste miduel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 43 en 

(1) Verbr., 24 September 1951 (Arr. Ve1·b1·., 
1952, biz. 17; Bull. en PAsrc., 1952, I, 17, en 
nota 1). 

(2) Verbr., 26 Juni 1950 (Arr. Ve1·b1·., 1950, 
biz. 662; Bull, en PAsrc., 1950, I, 754, en no
ta 1). 

(3) Verbr., 5 November 1951 (A1r. Ve1·b1·., 
1952, biz. 102; Bull. en .PAsw .. 1952, I, 111, en 
nota 2). 

44 van het Wetboek van strafvordering, 
doordat de deskundige Fissette, die op 
24 Juni 1948 door de procureur des ko
nings te Namen verzocht werd om over 
de oorzaken van het op 23 Juni 1948 voor
gevallen ongeval verslag te doen, v66r 
de procureur des konings de eed niet 
heeft afgelegd, dan wanneer deze door de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
voor de deskundigen verplicht gestelde 
eedaflegging een substantH!le formaliteit 
is waarvan het niet-naleven de vol
strekte nietigheid van het deskundig on
derzoek met zich brengt; dan wanneer 
dientengevolge, het bestreden arrest, het
welk uitdrukkelijk op de vaststellingen 
der deskundigen en namelijk op deze van 
de deskundige Fissette gegrond is, niet 
wettelijk met redenen is omkleed; 

Overwegende dat de artikelen 32 tot 
46 van het Wetboek van strafvordering 
slechts uitzonderlijk, in geval van ont
dekking op heterdaad, aan de procureur 
des konings de macht toekent om dauen 
van onderzoek te stellen, en ondermeer 
om zich ter plaats te llegeven, vergezeld 
van deskundigen, cToor wie hij de in ar
tikel 44 omschreven eed doet afleggen; 

Overwegende dat nit de stukken van 
de procedure blijkt dat zulks ten deze 
niet het geval is geweest, en dat de pro
cureur des konings in de uitoefening van 
zijn gewoon ambt van ambtenaar van het 
openbaar ministerie Albert Fissette ver
zocht heeft om zich ter plaats van het 
ongeval te begeven en een vooronder
zoeksopdracht te vervullen; dat, aange
zien de deskundige Fissette niet met een 
deskundigenopdracht was aangesteld ge
weest, hij alclus niet behoefde de in arti
kel 44 omschreven eed voor de procureur 
des konings af te leggen; 

Overwegencle dat, blijkens het proces
verbaal der terechtzitting van de Correc
tionele Rechtbank te Namen van 18 No
vember 1949, de hm·en Fissette en Hilgers 
die allebei, het beroep van deskundige 
uitoefenen, slechts als getuigen zijn ver
hoord geweest, na de getuigeneed te hell
ben afgelegd, en een verklaring hebben 
geclaan omtrent de feiten welke zij had
den vastgesteld, de eerste als door de 
procureur des konings gelast met een 
vooronderzoeksopdracht, en de tweede als 
hebbende, ten verzoeke van aanlegger, 
over de omstandigheden van het ongeval 
vaststellingen gedaan; 

Overwegende clat ten aanzien van de 
tegenstrijdige verklaringen van deze ge
tuigen, de eerste rechter een gerechtelijk 
deskundig onderzoek had gelast welke 
aan de cleskunclige Imhauser opgedragen 
werd; 

Dat eruit volgt clat het bestreden ar
rest de heren Fissette en Hilgers enkel 
als deskuncligen heeft kunnen bestempe
len door op hun beroepsbedrijvigheid 
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toespeling te maken en niet uit aanmer
king· van een hoedanigheid van gerechte
lijke cleskundige welke zij niet hadden; 

Dat het midclel iliet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel : schending van 
de rechtsplegingsregelen en van de rech
ten der verclecliging, doordat de deskun
drge Imhauser aanlegger niet heeft opge
roepen om bij cle ter plaats geschiedende 
expertiseverrichtingen aanwezig te zijn; 

Overwegende dat, voor zoveel de artike- " 
len 315 en 317 van het Wetboek van bur
gerlijke i·echtspleging voorschrijven dat 
de partijen bij de verrichtingen van de 
cleskundigen worden opgeroepen, zij niet 
toepasselijk zijn op cle door de strafge
rechten gelaste deskundigenonderzoeken; 
dat de vormen van rechtspleging bij de 
wet worden vastgesteld, niet volgens de 
aard der in de zank betrokken belangen, 
maar volgens de aard van het gerecht 
hetwelk kennis ervan behoort te nemen; 

Overwegencle dat de rechten der ver
dediging niet worden g·eschonden door 
het feit dat aanlegger bij de verrichtin
g{m van de deskundige niet zou hebben 
kunnen aanwezig zijn, vermits diens ver
slag in . de loop van de behandeling ter 
terechtzitting ter bespreking kon ge
bracht en tegengesproken worden; 

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

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot de vergoeding van 150 frank je
gens verweerder. 

20 April 1953. - 2° kamer. - Voorzit
tm·, H. Wouters, voorzitter. - Vet·slag
gevet·, H. Giroul. - Uelijlcluiden.de con
clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. - Pleitet·s, HH. An
siaux en Delacroix. 

2e KAMER. - 20 April 1953 
1° HERHALING. - VooRWAARDEN. 

VROEGERE VEROORDELINCJ KRACHT VAN GE
WIJSDE HEBBENDE VERWORVEN OP DE DACJ 
WAAROP RET NIEUW MISDRIJF GEPLEEGD 
WERD. 

2° HERHALING. - VoNNIS vAN VEROORDE
LING DE HERHALINCJ HEBBENDE IN ACHT GE
NOl\IEN TOT BEPALINCJ VAi'! DE STRA~'. - BE
STANDDELEN DER HERHALING DOOR HE'l' VON
NIS NIET VASTGESTELD EN NIET·BLIJKENDE UIT 
DE PROCEDURE. - 0NWETTIGE BESLISSING. 

3° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - INLICH
'l'INCJSBLAD EN Ul'l"l'REKSEL VAN RET STRAF
REGISTER. - LEVEREN OP ZICH ZELF HE1.' 
BEWIJS NIET VAN DE ER IN VERMELDE VER
OORDELINGEN. 

1 o Ene veroordeling lean slechts tot grand
slag van cle herhaUng dienen wcmneer 

zij OtJ de dag waat·op het nieuw mis
drijf wercl gepleegd kt·acht van gewijs
de heejt vet·wm·ven (1). 

2° Is onwettelijk het vonnis van veroor
cleling clat, tot bepaling van de stt~af, 
de staat van herhaling van de belcldag
de in acht neemt zondet· het bestaan 
vast te stellen van al de bestanddelen 
·van de het·haling en wanneer deze be
standdelen uU de proced1we niet blij
ken (2). 

3° De inlichUn,qsbladen en de uittt·eksels 
nit het stt·aft·egistm· leveren op zich zelf 
het bewi'is niet van de m· in vennelde 
vemonlei·ingen (3). 

(TOUCHEQUE.) 

ARREST. 

HET HOF; - ·Gelet op het bestreden 
vonnis, op 31 October 1952 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Namen; 

Over het middel van ambtswege : 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 3 van de besluitwet van 
14 November 1939 betreffende de beteu
geling van de dronkenschap en van de 
regelen aangaande de herhaling gesteld 
bij de artikelen 54 tot 56 van het Straf
wetboek, doordat het bestreden vonnis 
op de verzwarende omstancligheid van 
herhaling wijst en de voor dit geval be
paalde straf uitspreekt, zonder vast te 
stellen clat de beslissing houdende veroor
deling nit hoofde van cle eerste inbreuk, 
grondslag van de herhaling, in kracht van 
gewijsde was getreden toen de nieuwe in
brenk begaan werd, en doordat, vermits 
het dossier van de rechtspleging geen 
wettelijk bewijs van de eerste veroorde
ling bevat, het hof in de onmogelijkheid 
gesteld wordt · om zijn toezicht over de 
wettelijkheid van de uitgesproken straf 
nit te oefenen; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
waarbij aanlegger veroordeelcl wordt uit 
hoofde van het besturen in staat van 
dronkenschap van een personenautomo
biel op de openbare weg, te Bouge, tij
dens de nacht van 5 op 6 Mei 1952, te zij
nen laste de verzwarende omstandigheid 
van wettelijke herhaling heeft aange
nomen en de straf heeft uitgesproken wel-

(1) Verbr., 26 Februari 1951 (Arr. Vet•bt·., 
1951, blz. 354; B1tll. en PASIC., 1951, I, 421). 

(2) Verbr., 9 Juni 1952 (At·r. Vet·bt·., 1952, 
blz. 561; Bull. en PAsrc., 1952, I, 643, en no
ta 3). 

(3) Verbr., 6 Maart 1944 (At~·. Vet·bt·., 1944, 
blz. 112; Bull. en PASIC., 1944, I, 233, en no
ta 1); 25 Februari 1952 (Ar1·. Verbt·., 1952, 
blz. 328; Bull. en PASIC., 1952, I, 375). 
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ke de wet voor de in dier voege verzwaar
de inbreuk bepaalt; 

Overwegende dat de l'echter over de 
grond de staat van wettelijke herhaling 
afieidt uit het feit dat aanlegger was 
« veroordeeld geweest wegens dezelfde 
feiten bij vonnis van de Oorrectionele 
Rechtbank te Namen dd. 7 Maart 1952, 
hetwelk thans in kracht van gewijsde is 
getrederr 11 ; 

Overwegende dat herhaling bestaat in 
het opnieuw begaan van een strafbaar 
feit na een uit hoofde van een eerste in
brenk uitgesproken definitieve veroorde
ling; 

Overwegende dat de vaststelling dat de . 
beslissing houdende veroordeling uit 
hoofde van de eerste inbreull:, grondslag 
van de herhaling, in kracht van gewijsde 
is getreden toen de rechter over het twee
de feit uitspraak deed, niet volstaat om 
te bewijzen clat op het ogenblik van het 
begaan van laatstbedoeld feit deze ver
oordeling definitief was; 

Overwegencle dat de stukken van de 
aan het Hof omlerworpen rechtspleging 
het Hof niet in de mogelijkheid stellen 
zijn toezicht over de wettelijkheid van 
de bestreden beslissing uit te oefenen, 
naardien het wettelijk bewijs van de nit 
hoofde van de eerste inbreuk opgelopen 
veroorcleling niet in het dossier berust; 

Overwegencle immers clat het bericht 
van inlichtingen en het uitt.reksel nit het 
strafregister op zich zelve het bewijs van 
de clam·in vermelcle veroordelingen niet 
opleveren, vermits geen wet zulke bewijs
kracht eraan toekent; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat onclerhavig ar
rest in de registers van de Rechtbank 
van eerste aanleg te N amen zal overge
schreven worden en dat melding er van 
op de kant van de vernietigde beslissing 
zal gemaakt worden; laat de kosten de 
Staat ten laste; verwijst de zaak naar de 
Oorrectionele Rechtbank te Dinant, uit
spraak doencle in hoger beroep. 

20 April 1953. - 2" kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Ve-rslau
uever, H. van Beirs. - Gelijlcl-!tiden(le 
concl·usie, H. Roger Janssens de Bistho
·ven, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 20 April 1953 
1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 

HOGER BEROEP DOOR DE BEKLAAGDE ALLEEN 
INGES'J'ELD. - RECHTER IN HOGER BEROEP 
l'EGEN DE BEKLAAGDE DE ON1'ZE1'1'ING illl'
SPREKEND VAN HE'l' RECH'l' OM EEN VOER
l'UIG l'E BESTUREN, WELKE DOOR DE EERSTE 
RECHl'ER NIE'J' WAS UITGESPROKEN GEWEES'l'. 
0NWE1'1'IGHEID. 

2° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. 
S'l'RAFZAKEN. 0NWETTIGHEID VAN DE 
STRAF VAN ONTZE1'1'ING VAN RET RECHT OM 
EEN VOERTUIG 'l'E BESTUREN. - TOTALE VER
BREKING. 

1 o W anneer de em·ste t'echtet· ten laste 
van de belclaaude ae straf V(tn ontzet
Unu van het recht om een voet·tui(f te 
bestttren niet heeft uit,qespt·olcen, lean 
op het houer be1·oep van de belclaayde 
alleen, deze tot (lie st·raf niet veroot·~ 
deeld wot·den. 

2° De verbrelcinu u.ituespTolcen weyens de 
onwettiuheid van ae samen met ae ,qeld
boete toeuepaste straf van ontzett·iny 
van het recht een ·voeTt'lti(f te besturen 
is totaal (1) . 

(GHAYE, 1', N. V. LA ROYALE BELGE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 7 J~tnuari 1953 in hoger be
roep gewezen door de Oorrectionele 
Recht bank te Luik; 

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

Over het middel van ambtswege : 
schencling van cle artikelen 7, 8 van de 
wet van 1 Mei 1849 en 202 van het Wet
boek van strafvorclering : 

Overwegencle clat het bestreclen vonnis, 
waarbij over het hoger beroep van aan
legger alleen uitspraak wordt ge<,f.aan, de 
enige gelclboetestraf heeft bevestigcl wel
ke cloor de eerste rechter wegens inbreuk 
op cle bepalingen van de artikelen 3 van 
cle besluitwet van 14 November 1939 en 
11 van de W egcocle werd toegepast, cloch 
claarenboven de ontzetting geclurencle een 
maancl heeft uitgesproken van het recht 
om een voertuig of een luchtschip te be
sturen of een rij clier te geleiclen, clan 
wanneer de eerste rechter nagelaten had 
dergelijke ontzetting nit te spreken; 

Overwegencle clat door het hoger beroep 
van Ghaye alleen de belangen van de ap
pellant bij de correctionele rechtbank 
aanhangig werden gemaakt; dat, door 
voormelde ontzetting uit te spreken op 
het door aanlegger aileen ingestelde ho
ger beroep, het bestreden vonnis cliens 
toestand verzwaard heeft en de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen ge
schonclen heeft; 

(1) Verbr., 5 Maart en 25 Juni 1951 (Ar1·. 
Ve>·br., 1951, biz. 382 en 637; B1tll. en PAsrc., 
1951, I, 453 en 734); 5 Mei 1952 (A1-r. Ve>·b,·., 
1952, biz. 476; B-ull. en PAsrc., 1952, I, 547); 
3 November 1952 (A>'>'. Ve>·b>·., 1953, biz. 1H; 
Bull. en PAsiC., 1953, I, 125). 
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Overwegende dat, aangezien de· ontzet
ting van het vorenvermeld recht een ele
ment van de straf is, de aldus vastge
stelcle onwettelijkheid deze van de ver
oorcleling met zich brengt; 

Overwegencle, voor het overige dat de 
substantH!Ie of op straf van nletigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werclen na
geleefcl en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

. II. Voor zoveel de voorziening gericht 
1s tegen de beslissing gewezen over de 
vordering der burgerlijke partijen : 

a) De naamloze vennootschap «La 
Royale Belge ll : 

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

b) Jean-Joseph Dortu, en c) Leon Gre
goire : 

Overwegende dat het vonnis, hetwelk 
zich .. ertoe beperkt aan deze burgerlijke 
part!Jen een provisionele vergoecling toe 
te kennen en een deskundig onderzoek te 
gelasten, geen eindvonnis is naar de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
strafvordering; 

Dat derhalve de voorziening niet mit
vankelijk is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch enkel voor zover het. 
uitspraak doende over de telastleggingen 
van inbreuk op de artikelen 3 van de be
sluitwet van 14 November 1939 en 11 van 
het koninklijk besluit van 1 Februari 
1934, aan aanlegger een geldboetestraf 
heeft opgelegd en hem gedurencle een 
maancl ontzet heeft van het recht een 
voertuig of een luchtschip te besturen of 
een rijclier te geleiden; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat on
derhavig arrest in de registers van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik zal 
overgeschreven worden en dat melding 
er van op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing zal gemaakt wor
den; veroordeelt aanlegger tot drie vier
de van de kosten, een vierde de Staat ten 
laste blijvende; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Oorrectionele Recht
bank te Hoei, uitspraak doencle in hoger 
beroep. 

20 April 1953. - 2° kamer. - Yom·zft
ter en verslaggever, H. 'Vouters voorzit
ter. - Gelijlcl1tidende oonclusie; H. Ro
ger Janssens de Bisthoven, advocaat-ge
neraal. 

2e KAMER. - 20 April 1953 
1° VERKEER. - BESTUREN VAN EEN VOER

'l'UIG ONDANKS DE ONTZET'l'ING VAN HE'l' RECHT 

Ol\1 EEN VOERTUIG 'l'E BES'l'UREN. - GELD
BOE'l'E. - MINIMUM VAN 500 FRANK. 

2° VERBRFJKING. - DRAAGWIJD'l'E, -
BOE'l'Sl'RA~'FELIJKE EN POLI'l'IEZAKEN. -
0NWE1"l'IGHEID VAN DE Sl'RAF 'l'O'l' GELDBOE'l'E. 
- TO'l'ALE VERBREKING. 

1° I i onwetti,q de vemonleling tot een 
rteWboete van min <Zan 500 f'rank ten 
laste van die{lene die in tvem·wa ener 
tegen hern 1tit{lespro7c,en ontzetting van 
het recht om een voet·tu-ig te besturen 
niettem·in een voe1·t1tig bestn1wd heeft. 
(Wet van 1 Augustus 1924, art. 2.) 

2° Is totctal in boetstmffelijke en politie
zalcen cle ve1·b1·eTcing 1tit{lespm7cen wc
{lens de onwcttclijkheid van de samen 
rnet cle vervctn{lcnde {!Cva.n{lcnisslntf 
toe{lcpaste {leldbocte (1). 

(PHOOUREUR DES KONINGS 'l'E MAROHE
EN-FAMENNE, '1'. AUDRIT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 Januari 1953 in hoger be
roep gewezen door de Oorrectionele Recht
bank te Marche-en-Famenne; 

Over het enig micldel : schending van 
artikel 2 van de wet van 1 Augustus 1924 
doordat de uitgesproken gelclboete on~ 
wettelijk is, wijl zij lager is dan het bij 
deze bepaling voorgeschreven minimum : 

Overwegencle dat verweerder vervolgd 
werd om, spijts de tegen hem uitgespro
ken vervallenverklaring, een motorvoer
tuig te hebben bestuurd, dat cleze inbreuk 
omschreven in artikel 2 van de wet van 
1 Augustus 1899, gewijzigd bij artikel 2 
van de wet van 1 Augustus 1924, naar luid 
van deze bepaling, in hoofdzaak met 
acht dagen tot drie maanden gevangenis 
en met een boete van. 500 frank tot 
2.000 frank of met slechts een dezer straf
fen bestraft wordt; 

Overwegende dat, na de telastlegging 
bewezen te hebben verklaard het bestre
clen vonnis verweerder in h~ofdzaak tot 
een gevangenisstraf van een maancl en 
tot een boete van 200 frank veroordeelt; 

Overwegende dat, vermits de rechter 
aldus beslist heeft clat de inbreuk geza
menlijk met een gevangenisstraf en een 
gelclboetestraf diende te worden bestraft 
hij geen lagere geldboetestraf clan het i~ 
de wet bepaalde minimum mocht uitspre
ken; 

Dat hij clienvolgens de in het micldel 
aangecluicle wetsbepaling geschonden 
heeft; 

(1} Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
10 October 1949 (A1-,·. J1e1'b1·., 1950, blz. 63; 
Bull. en PASIC., 1950, I, 69). 
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Om die redenen,- verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat onderhavig arrest 
in . de registers van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Marche-en-Famenne zal 
overgeschreven worden en dat melding er 
van op de kant van de vernietigde beslis
sing zal gemaakt worden; veroordeelt 
verweercler tot de kosten; verwijst de 
zaak naar de Correctionele Rechtbank te 
Neufchateau, uitspraak doende in hoger 
beroep. 

20 April 1953. - 2" kamer. - TTom·zit
ter, H. Wouters, voorzitter. - TTe·rs~ag
uever, H. Giroul. - GeUjlu~1ticlencle con
cl1tsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generanl. 

2• KAMER. - 20 April 1953 

1° STRAF. - GELDBOE'l'E. - VERHOGING 
ME'l' 190 DEOIEMEN. - TOEPASSELIJK OP DE 
SEDER'£ 13 APRIL 1952 GEPLEEGDE MISDIU,J
VEN. 

2° STRAF. - VERVANGENDE GEVANGENIS
S'l'RAF. - 00BRE01'IONELE GELDBOE'l'E. 
MINIMUM AOH'£ DAGEN. 

3° VERBREKING. - DRAAGWIJD'l'E. 
STRAFZAKEN. - 0NWETTELIJKHEID VAN DE 
VERHOGING MET DEOIEMEN EN VAN DE VER
VANGENDE GEVANGENISSl'RAF. - GEDEELTE
LI,JKE VERBREKING. 

4" VERWIJZING NA VERBREJKING. -
STRAFZAKEN. - 0NWETTELIJKHEID VAN DE 
VERHOGING MET DEOIEMEN EN VAN DE VER
VANGENDE GEVANGENISSTRAF. - VERBREKING 
MET VERWIJZING. 

1° De wet van 5 JJ1aat·t 1952 clie cle st·raf
rechterlijke gelclboeten met 190 clecie
men verhoogt is toepasselijk op cle gelcl
boeten uitgespmlcen wegens rnisclt·ijven 
gepleegcl seclet·t 13 April 1952 (1). 

2° De tot ene correctionele gelclboete M.i
lcomst·ige vet·vangende gevangenisstraf 
mag niet meet· dan acht clagen beclra
gen (2). (Strafwetboek, art. 40.) 

3o· Wanneet· een vo1~nis verbt·oJcen wot·flt 
omdat het op een strafrechterlijke geld
boete een mindet·e vet·hoging met decie
men dan de wettelijlce verhoging heeft 
toegepast en een mindet·e vervangende 
,qevangenisstmt dan die cloo·r de wet 
bepaald heett 1t'itgesprolcen, is de 1!et·
brelcing tot die hoofden det· besch·ilc
lcing bepm·kt (3). 

(1) (2) Verbr., 30 Maart 1953 (A1·r. Verb1·., 
1953, biz. 527; Bull. en PAsrc., 1953, I, 593). 

(3) (4) Verbr., / 14 Februari 1949 (A1·r. 
Verbr., 1949, biz. 113; Bull. en PAsrc., 1949, I, 
124, en nota 2); verbr., 17 October 1949 (A1·r. 

VERBR., 1953. - 36 

4° Wanneer een vonnis vm·bt'oken wordt 
omdat het op een stt·aft·echtedijke geld
boete een mindere verhoging met decie
men heett toegepast en een mindere ver
vnngende gevangenisstraf heett uitge
sprolcen dan die dom· de wet bepaald, 
is er aanleiding tot vet·breking met ver
wijzing (4). 

(PROOUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
T. MANNI.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 Januari 1953 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Itecht
bank te Luik; 

Over het eerste middel : schending van 
de wet van 5 Maart 1952 betreffende de 
opdecimes op de strafrechterlijke boeten, 
doonlat de geldboete uitgesproken ten 
laste van Bernardo Manni uit hoofde van 
op 13 April 1952 begane inbreuken met de 
in voormelde wet bepaaide opdecimes 
diende verhoogd te worden; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de beslissing vnn de eerste rechter heeft 
bevestigd, weike verweerder uit hoofde 
van op 13 April 1952 gepieegde inbreuken 
op de artikelen 418, 420 van het Straf
wetboek en 42 van de W egcode, veroor
deeld had tot een geldboete van 50 frank, 
verhoogd met 90 decimes krachtens de 
wet van 14 Augustus 1947, en aldus op 
500 frank gebrocht; 

Overwegende dat, vermits ZIJ geen van 
artikel 4 van de wet van 18 April 1898 
afwijkende bepaling bevat, de in het Bel
rrisch Btnntsblncl van 3 April 1952 ver
schenen wet vnn 9 Maart 1952 op 13 April 
1952, de tiende dag na die van haar be
kendmaking, bindend is geworden; 

Dat artikel 1 van de wet vnn 5 Maart 
1952 bepaalt dat het bedrag der door de 
hoven en rechtbanken krnchtens het 
Strafwetboek en de bijzondere wetten en 
regiementen t'titgesproken strafrechter
lijke geldboeten met honderd negentig 
decimes verhoogd wordt; 

Dat het artikel 3 van deze wet het ar
tikel 12 van de wet van 14 Augustus 1947 
opheft; 

Overwegende, derhalve, dat het bestre
den vonnis had dienen vast te stellen 
dat de uitgesproken geldboete niet met 
negentig, doch met honderd negentig de
cimes diende te worden verhoogd; 

Ye1'b1·., 1949, biz. 71; Bull. en PAsrc., 1950, I, 
76); verbr., 26 Mei 1952 (At·1·. Ve1·b?·., 1952, 
blz. 547; Bull. en PASIC., 1952, I, 627, en 
nota's 5, 6 en 7); verbr., 30 Maar~ 1953 (Ar1·. 
Yerb1·., 1953, biz. 527; Bull. en PAsrc., 1953, I, 
593). 
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Over het tweede middel : schencling van 
de nrtikelen 38 en 40 van het Strafwet
boek, cloorclat clan, waar het ten laste 
van Bernardo Manni veroorcleling hield 
tot een 'gelclboete van 50 frank, het be
streclen vonnis hem tot slechts clrie clagen 
vervangende gevangenisstraf heeft ver
oordeelcl; 

Overwegende clat, door verweerder in 
een gelclboete van 50 frank wegens in
breuken op de artikelen 418, 420 van het 
Strafwetboek en 42 van de Wegcode te 
verwijzen, het bestreclen vonnis hem tot 
een correctionele gelclboete veroorcleeld 
heeft; 

Dat, luiclens artikel 40 van het Straf
wetboek, wanneer alleen een gelclboete 
werd uitgesproken, de bij gebt'eke van 
betaling te ondergane gevangenisstraf vol
gens de aard van de veroordeling met 
correctionele gevangeuisstraf of met po
litiegevangenisstraf gelijkgesteld wordt; 

Dat clienvolgens een vervangende ge
vangenisstraf van drie clagen met schell
ding van de artikelen 1, 25, 38, 40 en 100 
van het Strafwetboek wercl uitgesproken; 

En overwegencle, voor het overige, clat 
de substantH~le of op straf vali nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werclen na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

Om die reclenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch enkel voor zoveel het, 
eensdeels, de strafrech'terlijke geldboete 
van 50 frank, waarin verweerder werd 
verwezen, met negentig in plaats van met 
hon<lerd negentig clecimes verhoogcl heeft 
en deze gelclboete op 500 frank in plaats 
van op 1.000 frank heeft gebracht, en 
anclerdeels, bij gebreke van betaling van 
voormelde gelllboete, ten laste van ver
weercler een vervangencle gevangenisstraf 
van clrie dagen heeft uitgesproken; be
veelt clat onderhavig arrest in de regis
ters. van de Hechtbank van eerste aanleg 
te Luik zal overgeschreven worden en 
clat melcling er van op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing zal ge
maakt worden; veroorcleelt verweercler 
tot de helft der kosten, de wederhelft 
de Staat ten laste blijvencle; verwijst de 
alclus beperkte zaak naar de Hechtbank 
van eerste aanleg te Hoei, uitspraak 
doencle in hoger beroep. 

20 April 1953. - 2e kamer. - Vom·zit
ter·, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever·, H. Belpaire. - Gelijklu·idende con
clusie, H. Hoger Janssens de Bisthoven, 
aclvocaat-generaal. 

2e KAMER. - 20 April 1953 
VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN 

OVEHEENKOMST). - VERKEERSONGE
·vAL. - VERVOLGING WEGENS ONVRIJWILLIGE 

VERWONDINGEN EN INBREUKEN OP DE WEG
CODE. - INBREtJKEN OP DE WEGCODE NIET' 
BEWEZEN m' ZONDER OORZAKELIJK VER
BANO MET DE VERWONDINGEN VERKLAARD. -
VONNIS VERKLAREND DAT DE BEKLAAGDE GEEN 
ENKELE FOUT HEEFT BEGAAN WELKE TOT AAN
SPRAKELIJKIIEID TEN OPZIOHTE VAN- DE BUR
GERLIJKE PARTIJ AANLEIDING GEVEN ZOU. -
VVE'l"l'ELIJKHEID. 

De r·echter ove-r de gr·ond die in teite vast
stelt flat fle beklaagde aan wien onvr·ij
willi,qe ve-rwondingen worden ten laste· 
gelegd, rdch niet schrtlaig heeft uemaalct 
aan de inbreulcen op ae Wegcocle waar·
van h-ij beticht wns, en flnt een nndere 
door· ae b·wrger·lijlce par-t-ij inge·roepen 
inbr·ertlc op ae W egcoae zonaer· oor
zalcelijlc ve·rbana met de aom· hnar op
gelopen verwonaingen is ueweest, be
slist wettelijlc ant ae beklnagae geen 
enlcele tout heett begnan wellce tot 
nnnsprnkeUjlcheia ten opz·ichte van ae 
b1wgerUjlce pcwtij nnnleiaing geven /c(tn. 

(LIENAHD, '1'. VANDERPERHEN.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 .Januari 1953 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Bergen ; 

Over het enig micldel : schending van 
de artikelen 27, 29, 4°, 35 en. 36 van de 
Wegcode en 97 van de Gronclwet, doordat, 
in strijcl met zijn motieven, het vonnis. 
het aan aanlegger ten laste gelegde, na
melijk 418 en 420 van het Strafwetboek, 
en 35 en 27, 1°, van de vVegcode, te hell
ben overtreclen, bewezen verklaart, als
ook dat verweercler bovendien de font 
had begam1 aan een kruispunt een voor
stekingsmanamvre aan te vatten : 

Overwegende clat het bestreden vonnis 
vaststelt dat verweercler, die een kar aan 
het voorsteken was, v66r aanlegger, die 
hem per motorrijwiel kruiste, een ruimte 
van 211135 op cle rijweg heeft vrijgela
ten, en clat aanlegger « gemakkelijk op 
cleze ruimte had kunnen voorbijrijclen ll; 

Dat cleze feitelijke beoordeling souve
rein is; 

Overwegencle dat het bestreclen vonnis 
daaruit wettelijk heeft kunnen afleiclen 
dat verweercler de inbreuken op de Weg
cocle waarvoor hij hacl in te staan, te we
ten clie voorzien bij artikel35, niet begaan_ 
had, omclat de voorstekingsmanceuvre 
niet gevaarlijk was, noch cUe van arti
kel 27, 1 o, omclat het verweercler niet mo
gelijk was de helft van de rijweg vrij te 
laten; 

Dat het vonnis, aanleggers conclusies 
beantwoorclencl waarin cleze verweercler
verweet onmicldellijk na het cloorrijden 
van een kruispunt een voorstekingsma-
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11ceuvre aangevat te hebben, er op wijst 
dat het -als schuld aangemerkte feit voor 

uanlegger geen ongnnstigere toestand heeft 
geschapen, met andere woorden dat er 
tnssen de grief en het ongeval g·een ver
band van oorzaak tot gevolg bestaat; 

Dat de rechter nit het geheel dezer 
overwegingen wettelijk heeft knnnen af
leiden, zonder dat er tegenstrijdigheid zij 
tussen de gromlen en het dispositief van 
het vonnis, dat verweerder generlei font 
had begaan waardoor hij verantwoorde
lijk zon geworden zijn; 

Waarnit volgt dat het middel niet kan 
.aangenomen worclen; 

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

20 Avril 1953. - 2e kamer. - Voonz:it
ter, H. Wouters, voorzitter. - Vm·slng
gever, H. Giroul. - GelijlGluidende oon
dusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 20 April 1953 
BEWIJS. - STRAFZAKEN. - GEVAL WAAR

IN GEEN Ill.TZONDERE BEWI.TSVOERING DOOR DE 
WET WORDT OPGELEGD. - GEWIOHTIGE, 
NAUWKEURIGE EN OVEREENSTEMMENDE VER
MOEDENS. - BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOHTER OVER DE GROND. 

Behoudens de gevnllen wanrin de wet m· 
anders ovm· besohilct, oordeelt de l'eoh
ter over de grand soitverein of de voo·r
ged?·agen elementen gewioht-ige naitW
lceurige en ove1·eenstemmende vermoe
dens witmalcen waantit het bewijs van 
het bestaan van het misdr·ijf en van de 
sohuldigheid van de beklaagcle lean 
·worden afgeleid (1). 

(DUPONT.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 Jannari 1953 door het Hof 
van beroep te Lnik gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 
1320 van het Bnrgerlijk Wetboek, 348, 
349, 350, 352 van het Strafwetboek, door
dat het bestreden arrest zijn beslissing 
gemotiveerd heeft door te verklaren dat 
er ter zake · gewichtige, bevaalde en over
eenstemmende vermoedens bestaan, aldus 
het geloof schendend dat client gehecht 

(1} Verbr., 26 Mei 1952 (A,-r. Ye,-b,·., 1952, 
biz. 547; B1tll. en PASIC., 1952, I, 627). 

aan het desknncligenbericht ingediend 
door cle geneesheren die verklaren bij 
Marie Balbenr op wie, naar werd \Je
weerd, vrnchtafdrijving gepleegd werd, 
geen kwaal, letsel of anomalie van gyne
cologische aard te hebben aangetroffen; 
doordat altlmns het arrest' ongenoegzaam 
met redenen omkleed is : 

Overwegende dat aanlegger niet ver
dnidelijkt waarin het bestreden arrest, 
hetwelk met de in het middel aangehaal
de bewoordingen heeft verwezen naar het 
desknndigenbericht, het aan dit bericlit 
te hechten geloof zon hebben geschonden; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat het arrest op grond 
van een geheel van feitelijke elementen, 
welke het bepaalt, sonverein vastge
steld heeft dat er ten laste van aanleg
ger gewichtige, bepaalde en overeenstem
mende vermoedens bestonden, en dat het 
hem ten laste gelegde als bewezen in 
aanmerking diende te worden genomen 
en aldus zijn beslissing wettelijk met re
denen heeft omkleed; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del feitelijke grondslag mist; 

En overwegende dat de snbstantiille 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. 

20 April 1953. - 2" kamer. - l'oorzit
tel" en ve1·slagge·ve1·, H. ·wouters, VOOl'zit
ter. - Gelijlcl·ni.dencle oonolusie, H. Ro
ger Janssens de Bisthoven, advocaat-ge
neraal. 

2e KAMER. - 20 April 1953 

1° J\IIILITIEJ. - Url'STEL. - STUDIEBELANG. 
- BEGRIP. 

2° JVIILITIE. - UI'l'STEL. - S·runmnELANG. 
- STAGE IN EEN S'l'AA'l'SBES'l'UUR. - GEEN 
RECHT 'fO'l' UITS'fEL. 

1° Om 1·eoht tot u.Itstel wegens stndi.ebe
lang te genieten moet cle clienstpliohtige 
bewijzen clat hij in een georganiseercle 
inriohting cle een talc vnn · onclerwijs 
vo1·mencle lee1·gangen volgt. (Wet van 
15 Jnni 1951, art. 10, paragraaf 2, 7°, 
gewijzigd door artikel 1 van de wet 
van 22 Juli 1952.) 

2" De nooclu,encl-igheclen van een stage in 
een Staatsbestmw, hoewel cleze stage 
met een examen eincl·igt, maalct geen 
stitcliebelang ltit clat reoht op 1titstel 
_qeeft. (Wet van 15 Jnni 1951, art. 10, 
par. 2, 7°, gewijzigd door art. 1 van de 
wet van 22 J'tlli 1952.) 
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- 21 April 1953 

IN VEJRBREJKING. 
~CTE llELAS'l'INGEN. - VER
m BIJ HET VERZOEKSCHRIFT 
E VAN DE BESLISSING VAN DE 
DIRECTE BELASTINGEN NAAR 

REDENEN DOOR HE'!' BESTRE
tWEZEN WORD'l'. - VooR
SKELIJK.· 

·est verw'ijst nfuu· cle be
nn cle besUss'ing vnn fle 

belastingen wnartegen 
llcl went en cleze beslis
volgens rnet het ct·JYest 
: tegen cl'ie beslissing in
niet ontvnnlcel-ijlG inclien 
cle besUssing van cle fli

i het verzoelcschrift tot 
Jegcl ·is (1). 

T. BELGISORE STAAT, 
VAN FINANOIEN.) 

IRREST. 

Gelet op het bestreden 
1951 door het Hof van 
gewezen; 

t het arrest onder meer 
estranten twee grieven 
~ bij de beslissing van 
gegrond zijn verklaard 
.en welke het hof van i 
m heeft; 
slissing waar bij de eli
:e lJelastingen over de 
ak heeft gedaan in het 
. n t te liggen ; 
.t aanleggers bij hun 
1 uitgifte van bedoelde 
hebben; 
ning derhal ve bij toe
)l 14 van de wet van 
1iet ontvankelijk is; 

verwerpt de voorzie
wnleggers tot de kos
·erband met de te laat 
; van antwoord; 

2° kamer. - VoorzU
tadsheer waarnemend 
nggever, H. Belpaire. 
'Onclnsie, H. Ganshof 
advocaat-generaal. -
lot (van de balie bij 
J te Brussel) en Van 

nber 1948 (A>·r. Ye>·b,·., 
L PAsrc., 1948, I, 744, en 
1949 (A1"r. Yerb>-., 1949, 
·c., 1949, I, 525). 

2" KAMER. - 21 April 1953 

1° JNKOMSTENBELASTINGEN. 
ElX'l'RABELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDt" EXCEPTIONELE WINSTEN. - BELAS
TING DIE RE'l' BATIG SLOT TREF1' VAN DE 
GEDURENDE REi' BELASTBAAR TIJDPERK BE
RAALDE INKOMSTEN OP DIE VAN HE'!' REFE
REN1'IETIJDPERK. - WIJZE VAN BEREKE
NING. 

~ INKOMSTEJNBELASTINGEN. 
EJX1'RABl~LAS1'ING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEP1'IONELE WINS'l'EN. - MASSA 
SAMENGES'l'ELD UI'l' BELASTBARE INKOMS1'EN 
NAAR DE ZIN VAN ARTIKEL 2. PARAGRAAF 2, 
VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945. - BE
WIJS VAN DE OMVANG DEZER MASSA. -
RECHTSTREEKS EN ONRECR'l'S'l'REEKS BE
WIJS GEGROND OP DE VERRIJKING VAN DE BE
LAS'l'INGPLIOH1'IGE. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
ElX'l'RABELASTING OP DE IN OORJ,OGS'l'IJD BE
HAALDE EXCEPTIONELE WINS'l'EN. - VERMO
GENSACCRESSEN. - UI'l'GAVEN ME'l' VERLOREN 
PENNINGEN TOT LEVENSBEROEFTEN BESTEED. 

4° INKOMS'l'ENBELASTINGEN. 
ElXTRAllELASTING OP DE IN OORLOGS'l'IJD BE
HAALDE EXCEPTIONELE WINS'l'EN. - IN DIE 
BELASTING BELASTBARE lNKOMS'l'EN. - IN
KOMS1'EN BEGRIJPEND, BENEVENS DE VASTGE
STELDE VEHJ\oiOGENSACCRESSEN, DE SOMMEN 
BES'l'EED TO'l' UITGAVEN ME'!' VERLOREN PEN
NINGEN EN NAJ\oiELIJK DE GEZINSUITGAVEN, OM 
RET EVEN OF ZI.T NORMAAL ZIJN OF NIET. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
ElXTRABELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEP1'IONELE WINS'l'EN. - WIN
STEN VAN RET REFEREN'l'IE'l'I.JDPERK . 
vVINSTEN DIE DE UITGAVEN MET VERLOREN 
PENNINGEN BEGRIJPEN. 

6° INKOMSTENBEJLASTINGEN. 
VERBETERING DOOR RET' llEREER VAN EEN ON
JUIS'l' BEVONDEN A.ANGH"l'E. - UITGAVEN MET' 
VERLOREN PENNINGEN BESTEED TOT DE BE
JIOE~"TEN VAN RET GEZIN .. - BESTANDDELEN 
WELKE lliJ WIJZE VAN 'l'EKENEN EN INDICIEN 
VAN GEGOEDREID DOOR HET BEHEER IN AAN
ff!ER.KING MOGEN GEN01tfEN V\TORDEN T0'11 VES
'l'HUNG DER BELAS'l'ING, OM HET EVEN OF DEZE 
UI'l'GA VEN AL DAN NIE'l' DE BED RAGEN NO DIG 
'1'0'1' RET AANWERVEN VAN VOORWERPEN VAN 
NORMAAL GEBRUIK HEIJBEN OVERSCHREDEN. 

7° INKOl\IISTENBELASTINGEJN. 
BEDHIJFSBELAS'l'ING. - VERJ\oiOEDENS INGE
STELD DOOR ARTIKEL 2, PARAGRAAF 3, VAN 
DE WET VAN 16 OCTOBER 1945. - VER!IfOE
DENS EIGEN AAN DE EX'l'RABELAS'l'ING. - BE
Sl'ANDDELEN WAAROP DEZE VEHMOEDENS VAN 
TOEPASSING ZI.JN NIET1'EMIN KUNNENDE BI.T 
WIJZE VAN l'EKENEN OF INDIOIEN VAN GE
GOEDHEID WJWERHOUDEN WORDEN, '1'0'1' VES
'l'IGING VAN DE GEWONE BE.LASl'INU EN ONDER 
J\oiEER VAN DE BEDRIJFSBELASTING. 

8° INKOl\IISTENBELASTINGEN. 

de dienstplichtigen 
rrderbreking der stu
ee onderwijsgroepen 

t hetzelfde parlemen
erlijnd dat het stu
~deren, leerlingen en 

It deze wetteksten en 
Jrende commentaar 
paragraaf 2, 7°, be
geval van de dienst

eorganiseerde inrich-
onderwijs vormende 
er belang bij heeft 

an het onderwijs dat 
nlet onderbroken 

de bestreden beslis
daard dat artil~:el 10, 
ltsluitend de dienst
ie in een onderwijs
·en; da t zij tevens te
lret in deze bepaling 
:lang de noodwendig-
in een Staatsbestuur 

's wanneer deze stage 
lndigt; 
door vast te stellen 

studies in een inrich
stage bij een bestuur 
>sing regelmatig met 
m wettelijk . gerecht-

de middelen kan aan-

verwerpt de voorzie-

2e kamer. - Voorzit
·oorzitter. - TTe1·slau
_ Gelijlcln·i!lenrle con
anssens de Bisthoven, 

20 April 1953 

rEL EN VRIJSl'ELLING VAN 
ELIJKE OORZAAK. - GE
ACH'J' TE NEMEN INKOM
S'l'ING VRIJGESl'ELD INKO-

:Tee in acht fUenen te 
om te oorflelen ot een 

ls Z'ijncle cle omnisba1·e 
~tclers of ·van een clezer·, 
!lling van fl-ienst belw
~jpen, benevens cle in 
t·ing belastlmre inlcom
··e zelfs van belastinr; 
;omsten, oncle1· att1·ek 
jiscale wetten afmgeno-



------r 
__ L- -~-_-:_.·- ! 

- 567 

VERBETERING DOOR RE'f BEREER VAN RET 
BED RAG DER AANGEGEVEN INKOMSTEN. - GE
ZINSUITGAVEN. - UI'rGAVEN DIE TEKENEN EN 
INDICIEN KUNNEN UITMAKEN T01' BEREKENING 
VAN DE BELASTINGSGROND. - VOORWAARDEN. 

9° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERBETERING DOOR RET DEREER VAN EEN 
ONJUIST DEVONDEN AANGII!'TE. - BERAMING 
OP GROND VAN EEN GEREEL VAN TEKENEN EN 
INDICIEN VAN GEGOEDHEID. 

10° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERRAAL VOOR RE'f ROF VAN DEROEP. 
MIDDELEN INGEROEPEN TOT STAVING VAN RET 
VERRAAL. - i\I!IDDELEN WELKE DE AARD DER 
AAN DE DIRECTEUR ONDERWORPEN AANSPRA
KEN NIET MOGEN WIJZIGEN. 

11° MAOHTSOVERSOHRIJDING. - ZA
KEN VAN DIREC1'E DELAS1'INGEN. - HOF VAN 
DEROEP UITSPRAAK DOENDE OVER EEN BE
TWISTING VREEMD AAN DEZE WELKE DOOR 
DE VERWEERDER AAN RET OORDEEL VAN DE 
DIRECTEUR DER BELAS'l'INGEN ONDERWORPEN 
WERDEN. 

1° De extrabelasting op fle ·in ondogst·ijfl 
behaalfle exceptionele winsten wor·flt be
r·eTcenfl op een bat-ig slot vrm inlcomsten, 
except-ionele winst ,qenoe·incl, 1titgemaa1ct 
floor fle gezamenlij lee aan fleze belns
ting onflerw01·pen en geflurenfle het be
lastbaar· tij flpe·rlc behanlfle inlcomsten 
in fle rnnnt wnar·in z·ij fle geznrnenlij Tee 
inlcomsten vnn het referentiet-i,iflperlc 
niet overschrij flen, zoflctt, tot vnststel
ling vnn fle in fle extrabelnsting belnst
bare gr·onfl twee rnassa's flienen te wor
flen gev01·mfl, fleze fler belastbrwe in
lcornsten nnar fle zin vnn nrtilcel 2, pn
rngrnnf 2, vnn fle wet van 16 October· 
1945 en fler:;e vnn fle inlcornsten vnn het 
r·efer·ent-ietij flperlc nnnr· rle zin vnn nr
tilcel 4, pnrngrnnj 1, littenb b, alinen 2 
flerzelffle wet (1). 

2° Tot vnststelling vnn fle mnsscb nitge
manlct flOO'I' rle belnstbn-re inlcomsten 
nnnr fle zin va.n nr·tilcel 2, 1HWngrnnj 2, 
vnn fle wet van 16 Octobm· 1945, voor
ziet fle 1vet, benevens het rechtstr·eelcs 
bewijs vnn het bestnnn flezer· inlcom
sten, een om·echtstr·eelcs bewijs gegronfl 
op fle ven·ijlcinu vnn fle belnst-inupl-ich
t-ige, hetwellc bewijs namelijlc volut wit 
fle vergelijlc-ing van fle op 9 October 
1944 opgenomen activn met fleze be
staanfle op 10 M ei 1940 (2). 

3° Inflien het vermogensacm·es geblelcen 
nit fle vergelijlcing vrtn fle op 9 October 
1944 opgenomen act-iva met fleze be
starinfle op 10 Mei 1940 het voo·rtbreng
sel is van floor rle bel-astinuplichtige op 

(1) (2) (3) (4) (5) en (6) Verbr., 31 Maart 
1953 (An·. T1e1·b,-., 1953, biz. 532; Bull, en 
PASIC., 1953, I, 598). 

~ijne inkor1isten geflnne bezltin·igingen, 
rs een nnfler· fleel flezm· inlcornsten 
nochtans nooflzalcelijlc besteefl geweest 
tot fle benofligheflen- van het levenson
fle·rho1tfl, hetz·ij tot 1t'itgaven met verlo
ren penningen wel!ce gez·insnitgnve·n 
wor·flen genoernfl (3). 

4° Ten einfle het geheel fler· nan rle extrn
belasting onderworpen inlcornsten van 
het belcbstbaar tijdperlc vctst te stellen, 
dienen b·i,i cle vastgestelde ve-rrnogensac
cTessen fle sornrnen wor·flen gevoegfl 
wellce aan n-ituaven met verlor·en pen
ningen werflen besteed en onfler rnee,r 
aan zogenoemfle gezins1bitgaven, om het 
even of zij nl rlnn n:iet norrnaal z·ijn ,qe-
weest (4). , 

5° De winsten van het r·efer·ent-ietijflperlG 
clie met fle inlcomsten van het belnst
banr tijdperlc flienen te woTflen vergelec 
lcen, be{J1"ijpen, hetzij wegens h1tn wer
lcelijlcheirl, hetz·ij wegens het wettelijlc 
for·fe-it, nl fle inlcornsten, fleze rlie tot 
·ltitgcbven met verlo·ren pemtingen wer·
flen besteed niet n-itgezonflenl (5). 

6° De 'ltitgnven met ver·lor·en penningen 
fl!-e aan fle _ benofl·igflheden van het ge
zm besteecl weraen mogen bij wijze vwn 
telcenen en inflicien van gegoeflheifl rloor· 
het beheer· 'in ncht genornen tvor·flen tot 
vaststell-inu vnn cle belastbcwe gTOncl, 
om het even of z'ij nl clan niet fle sorn
rnen nofliu tot het nanwerven vnn voor·
·werpen van norm-ncbl gebnt-ilc over·schr·e
rlen hebben (6). 

7° Inflien rle rloor· nrtil.;el 2, pamur·anj 8. 
vnn fle wet vnn 15 October· 1945 'inye
stelfle ver-rnoeclens een nan rle ext·rabe
lnst-inu eigen be-w-ij srniflflel rt.itmalcen en 
fleThnlve op z'ich zelf op rle gewone be
lastingen n·iet toepassel-ijlc zi,in, mo,qen 
nochtans fle lJestanflflelen wanmp fleze 
ve·1·rnoerlens wonlert toegepast, b·if -w-ijze 
'Van telcenen en inflicien van ueuoeflheicl 
tot vest-ig·ing fler- gewone belast·in,qen 
floor· het behee·r ingeroepen worflen (7). 

so De floor cle 1Jelast-ingplichtige tot on
flerhonfl vnn zijn gezin geflane u.itgcbven 
malcen ee-n inrl-icie uit van het bes tnnn 
van cle inlcornsten weUce h·ij tot fleze
nitgaven heeft besteefl en rnouen lloor
het beheer weerhouflen wor·fle-n rtls telce
nen en inflic-iiin van gegoeflhe·irl wellce
het beheer· wo·rflt toegelaten in cle plnnts 
van het befl-rag fle·r nangegeven inlcorn
sten te stellen om rle belastbar·e gr-onfl 
te berelcenen, wanneer· wit cle ver-gelij
lcing van het beflr-ng rler anngegeven in
lcornsten rnet fle lloor· het beheer geflane· 

(7) Verbr., 10 April en 19 Juni 1951 (A,-,·. 
Ve1'b1·., 1951, blz. 456 en 624; Bttll. en PAsiC.,_ 
1951, I, 545 en 721) ; 31 Maart 1953 (A,.,._ 
T1erb1·., 1953, blz. 532; Bttll. en PASIC., 1953, I,. 
598). 



-568-

uer·elcening blijlct dat deze het be
drag der aangegeven inlcornsten ovm·
schr·ijdt (1). (Samengeordende wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 55.) 

'9° De bemminu -wellce het beheet· toegelct
ten wm·dt in cle plaats te stellen van cle 
nnngifte vnn de belnstingplichtige, een 
r1lobnle bernming zijnde gednnn op 
rwond ·vnn geznmenlijlce opgenornen te
lcenen en ·inclicien, mogen de telcenen en 
inclicWn nit,qernnnlct dom· de tot de be
nodigdheden vcm het gez-in bestede rt-it
ynven _ rnet verlor·en penning en niet nf
zonder·lijlc in ncht genornen wonlen, nt
ue.z-ien vnn de be·relcening wnnr·toe het 
beheer· op grand vnn telcenen en indi
cii!n is overge,qnnn (2). 

10° Voor het hot vnn beroep -ma.g de be
lnst-in{fpl-ichtige tot stnving vwn zijn ver
hnnl tegen de besl-is&ing 1Jetn cle clir·ec
tmw nieuwe argurnenten en rniclclelen i:n
roepen, op voonvncwcle clat hij de aanl 
n-iet w·ijzige of -venlm.ctie van cle ann
sprnlcen wellce h-ij nnn het oorcleel van 
de clir·ecte1tr· oncler·wo-rpen heett (3). 

11° Het hof vnn beroep overschr·ijclt z·ijn 
mnchten wnnneer het n-itsp·reelct ove-r 
ene betwist-ing vr·eemcl aan cleze 1,{)ellve 
clam· cle belnstingpl-ichtige ctan het oor·
cleel vnn (le clirecte-zw rler belasti-ngen 
onczer··wor·pen wer·cl (4). 

(BELGISCHE STAAT, 'l'. LARCIN.) 

ARREST. 

HET HOl!~; - Gelet op het bestreden 
:arrest, op 21 Mei 1951 door het Hof van 
1Jeroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schencling van 
de artikelen 112 van de. Grondwet, 26 en 
-55 van de wetten samengeschakeld bij 
het koninklijk besluit van 12 September 

(1) Yerbr., 24 en 31 Maart 1953 (An·. T'erb1·., 
1953, biz. 506 en 532; Bull. en PAsrc,, 1953, 572 
en 598). 

(2) Yerbr., 31 Maart 1953 (A1'1'. T'erbr., 1953, 
biz. 532; Bull. en PASIC., 1953, I, 598). 

(3) Yerbr., 25 April 1950 (A1'1'. T'e1·b1·., 
1950, biz. 530; Bull. en PAsrc., 1950, I, 587, en 
-conclusies van het openbaar ministerie); 17 Oc
tober 1950 (A1T. T' e1·b•·., 1951, biz. 60; Bull. 
en PAsrc., 1951, I, 73, en conclusies van het 
Dpenbaar ministerie); 23 Januari 1951 (A1'1', 
Jler·b1'., 1951, biz. 280; Bttll. en PASIC., 1951, I, 
333, en nota 2). 

(4) Over de machtsoverschrijding begaan 
door het hof van beroep in zaken van directe 
belastingen, zie verbr., 8 November 1949, 
7 Februari en 30 Mei 1950 (A1'1'. T'e1'b1·., 1950, 
biz. 121, 369 en 606; Bull. en PAsrc., 1950, I, 
131, 393 en 684); 29 IVIei 1951 (A11·. Yerbr., 
1951, biz. 570; Bull. en PASIC., 1951, I, 661). 

1936 en, voor zoveel als noclig, bij de be
sluiten van 3 Juni 1941 en 31 Juli 1943, 
en bij wijze van samenhang, 2 van de be
sluiten betreffende de nationale crisisbe
lasting, samengeschakeld bij de besluiten 
van 16 Juni 1941 en 31 Juli 1943, 2 en 19 
van de wet van 16 October 1945 tot invoe
ring van een extrabelasting op de in oor
logstijd behaalde exceptionele inkomsten, 
winsten en baten, doordat het bestreden 
arrest verklaart dat de uitgaven voor het 
gezin dienen te worden afgetrokken van de 
vermogensaccressen welke tot grondslag 
voor de berekening van de aan de extra
belasting en aan de inkomstenbelastingen 
onderhevige inkomsten hebben gediend, 
door te steunen op het feit dat voormelde 
uitgaven het normaal verbruikspercentage 
niet overschreden hebben, en dat ander
zijds, aangezien zij door de aangegeven 
inkomsten zijn kunnen worden gedekt, 
bedoelde uitgaven geen hogere graad van 
gegoedheid aan het licht brengen dan die 
welke uit deze inkomsten blijkt, dan wan
neer artikel 2, paragraaf 3, van de wet 
van 16 October 1945 geen onderscheid 
maakt, onder meer, ten aanzien van de 
sommen rechtstreeks of onrechtstreeks 
aangewend tot·het aankoven, de aanleg en 
de transformatie van roerende goederen 
en om·oerencle goederen, welke sommen 
het, onder voorbehoud van het bij hetzelve 
ingericht ~egenbewijs, van belastbare in
komsten verklaart voort te komen, en 
dan wanneer anderzijds het geheel dier 
tekenen en indicien en niet de afzonder
lijk in aanmerking genomen tekenen en 
indicH!n dient aangewend in geval van 
toepassing van de bepalingen van arfi
kel 55, paragraaf 1, lid 4 (oud), van de 
samengeschakelde wetten : 

I. Yoor zoveel het middel gericht is te
gen de beslissing van het bestreden ar
rest betreffende de extrallelasting : 

Overwegende dat, krachtens de wet van 
1G October 1945, de extrabelasting bere
kend wordt op een inkomstenexcedent, 
in paragraaf 1 van artikel 4 << exceptio
nele winst JJ geheten, hetwelk opgeleverd 
wordt door het geheel der onder deze 
belasting vallende inkomsten, welke ge
dm·encle het in artikel 1, paragraaf 1, 
omschreven « belastbaar tijdperk ll wer
den hehaald en het geheel der inkomsten 
van het referentietijdperk te boven gaan; 
dat alclus, om de belastbare grondslag te 
bepalen, vooraf twee massa's dienen te 
worden gevormd, te weten die van de 
« belastlmre inkomsten ll naar de zin van 
artikel 2, paragraaf 2, en die van de in
komsten van het « referentietijdperk J>, 
naar de zin van artikel J, paragraaf 1, 
littera b, lid 2; 

Overwegende dat de wetgever, ten aan
zien van de door de belastbare inkomsten 
opgeleverde massa, naast het rechtstreek-
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se bewijs van het bestaan dezer inkom
sten een onrechtstreekse op de verrijking 
van de schatplichtige gegronde bewijsle
vering heeft ingericht; dat, ingevolge 
de besluitwetten van 6 October 1944, 
waarbij het aangeven van zekere activa 
wordt voorgeschreven, het bewijs dezer 
verrijking voortvloeit, onder meer, uit de 
vergelijking· van de op 9 October 1944 
aangegeven activa met de op 10 Mei 1940 
bestaande; 

Overwegende dat, zo dit vermogensac
cres de vrucht is van de door de schat
plichtige op zijn inkomsten verwezen
lijkte besparingen, een amler deel der in
komsten nooclzakelijk aan de bestaansbe
hoeften is besteecl geweest, dit wil zeg
gen gebruikt tot het dekken van de· uit
gaven met teloorgaancle penningen welke 
de administratie << uitg·aven voor het ge
zin >> heet; 

Overwegende derhalve, dat, om langs 
deze onrechtstreekse weg het geheel der 
inkomsten van het belastbaar tijdperk 
weder samen te stellen, de aan de .uitga
ven met teloorgaande penningen bestede 
sommen bij de vastgestelde vermogensac
cressen dienen gevoegd; dat zulks des te 
meer client te geschieden daar van de 
massa clier inkomsten de referentiewin
sten zullen worden afgetrokken waarin, 
hetzij wegens de werkelijkheid van deze 
evengenoemde winsten, hetzij wegens het 
wettelijk forfeit, alle inkomsten zijn be
grepen, zonder dat claarvan de aan de uit
gaven met teloorgaande penningen bestecle 
inkomsten uitgezonderd worden; 

Dat hieruit volgt, · vooreerst, clat alle 
uitgaven voor het gezin, normale of niet 
normale, bij de vermogensaccressen, die
nen te worden gevoegd om de inkomsten 
van het belastbaar tijdperk weder samen 
te stellen, en vervolgens, clat al mogen 
cleze nitgaven met teloorgaande penningen 
in voorkomencl geval worden beschouwd 
als door zich zelve een teken van inkom
sten uitmakencl, zij in het bij de wet van 
16 October 1945 ingericht bewijsleve
ringsstelsel enkel een element zijn het
welk client om langs een onrechtstreekse 
weg de massa cler onder toepassing van 
de extrabelasting vallende inkomsten te 
vormen; 

Overwegencle clienvolgens, clat, door van 
het beclrag cler in de extrabelasting be
lastbare vermogensaccressen de sommen 
af te trekken welke door de schatplich
tige gednrende het belastbaar tijclperk 
aan de uitgaven voor zijn gezin werden 
besteed, onder het voorwenclsel dat ver
weerder « op bescheiclen voet leefcle », 
clat uit het beclrag zijner uitgaven « geen 
hogere graacl van gegoeclheicl blijkt clan 
nit de aangegeven inkomsten· » en « clat 
de wetgever cleze uitgaven nit de elemen
ten gesloten heeft welke worden geacht 
van belastbare inkomsten voort te ko-

men », het bestretlen arrest de in het mid
del aangednide wetsbepalingen geschon
den heeft en inzonderheid artikel 2 van 
de wet van 16 October 1945 hetwelk als 
onder de extrabelasting vallend element 
de inkomsten beschonwt die gedurende 
het belastbaar tijdperk behaald werden, 
dit wil zeggen, buiten het deel dezer in
komsten dat tot het opleveren van vermo
gensac<!ll:essen gediend heeft, het cleel de
zer inkomsten dat aan de uitgaven met 
teloorgaande penningen besteed ";erd; 

II. Voor zoveel het middel gericht is 
tegen de beslissing van het bestreden ar
rest betreffende de aanslagen in de ge
wone belastingen : 

Overwegencle dat, hoewel de bij arti
kel 2, paragraaf 3, van de wet van 16 Oc
tober 1945 ingevoerde , vermoedens een 
wijze van bewijslevering uitmaken welke 
eigen is aan de materie der extrabelas
ting, en hoewel zij bijgevolg als. zodanig 
op het stuk van gewone belastingen niet 
toepasselijk zijn, de administratie des
niettemin aan het bij artikel 55 der sa
mengeschakelde wetten bepaalde het 
recht ontleent om, met het oog op de ves
tiging van de gewone belastingen, ziclt 
te beroepen op de elernenten ten aanzien 
waarvan deze verrnoedens gelden als te
kenen of indicH\n waaruit een hogere 
graad van gegoedheid dan nit de aange
geven inkomsten blijkt; 

Overwegende dat de door een schat-
plichtige voor het onderhoud van zijn 
gezin gedane uitgaven het teken uitrna
ken van het bestaan van inkornsten welke· 
hij aan deze nitgaven besteed heeft; dat 
zij deswege, naar luid van artikel 55, 
paragraaf 1, van de samengeschakelde 
wetten, door het beheer als teken of a'ln
wijzing in· aanmerking kunnen worden 
genomen, en als grondslag kunnen dienen 
ter rarning van de belastbare grondslag, 
welke raming het gemachtigd is volgens 
tekenen of indicien te doen en welke het 
in de plaats van het bedrag der·aangege
ven inkomsten vermag te stellen, wan
neer nit de vergelijking van dit bedrag 
met dat van de door het beheer gedane 
rarning blijkt dat laatstgemelde het be
drag van bedoelde inkomsten te boven 
gaat; 

Oyerwegende anderzijds, dat artikel 55 
der samengeschakelde wetten, opgenomen 
in het hoofdstuk met betrekking tot de 
aangifte en de contr6le, de procedure 
omschrijft en inricht waartoe het be
heer zijn toevlucht mag nemen om de 

· juistheid en de oprechtheid van het ge
heel van de aangifte van de schatplich
tige na te gaan, en dat zo uit de tekst 
zelf van bedoeld artikel als uit het door 
de wetgever nagestreefcle doel blijkt dat 
de rarning welke het beheer gemachtigd 
is in de plaats van de aangi:fte van dP· 
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schatplichtige te stellen een globale raming 
is volgens het geheel der door het beheer 
in aanmerking genomen indicH~n, en dat 
opdat de aldus enkel aan het beheer toe
gestane bewijslevering geen uitwerking 
hebbe, het niet volstaat dat het. bedrag 
van de bijzondere raming gedaan volgens 
elk der afzonderlijk genomen tekenen of 
indicH~n lager zij dan het bedrag der aan
gegeven inkomsten, wanneer de globale 
raming volgens het geheel der telfenen of 
incUcHln dit bedrag te boven gaat; 

Overwegende g·evolglijk, dat door van 
de in de gewone belastingen belastbare 
grondslag de sommen af te trekken wel
ke door verweerder aan het onderhoud 
van zijn gezin besteed werden onder het 
Yoorwendsel dat, afzonderlijk lleschouwd, 
<< deze gezinsuitgaven welke normaal wer
den bevonden en blijk ervan geven dat de 
belastingplichtige op een bescheiden voet 
geleefd heeft als zodanig geenszins een 
teken of aanwijzing uitmaken van een 
hogere graad van gegoedheid dan uit de 
aangegeven inkomsten blijkt ll, het be
streden arrest artikel 55 van de samenge
schakelde wetten heeft geschonden; 

Over het tweede micldel : schenc1ing 
van de artikelen 112 van de Grondwet, 
55, 61, 65, 66 en 67 van de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, doordat, 1 o het bestreden ar
rest de stelling gegrond l1eeft verklaard 
welke door de belastingplichtige ter zake 
voor de eerste maal in de door hem v66r 
het hof van beroep genomen conclusies 
geuit werd, en welke betrekking heeft op 
de formule door middel waarvan de 
winst van het laatste kwartaal van het 
jaar 1944 is bepaald geweest, dan wan
neer deze formule door requestrant noch 
in zijn bezwaarschriften noch in zijn ver
halen bij het hof van beroep was betwist 
geweest; 2° doordat het aan het toezicht 
van het hof onderworpen arrest verklaart 
dat het beheer, door bewuste winst 
op 3/57• van cle vermogensaccressen 
te bepalen, een theoretische en wil
lekeurige berekening heeft gedaan, strij
dig met het in de artikelen 26 en 57 der 
samengeschakelde wetten bepaalde, dan 
wanneer voormelde berekening oordeel
kundig, overeenkomstig het bij artikel 55, 
paragraaf 1, lid 4, cler samengeschakelcle 
wetten bepaalde gedaan werd en dan 
wanneer appellant het bij deze wetsbe
paling voorgeschreven bewijs niet heeft 
bijgebracht : 

Over het eerste onderdeel van het mid
del : 

Overwegende dat, zo de schatplichtige 
in het verhaal dat hij na de verwerping 
van zijn bezwaarschrift door de directeur 
(:ler belastingen bij het hof van beroep 
aanhangig maakt, tot staving van zijn 
oorspronkelijke eis nieuwe argumenten en 

middelen mag aanvoeren, hij zulks enkel 
vermag op voorwaarde dat hij de aard 
der aanspraken welke hij de directeur 
cler belastingen ter beoordeling .onder
worpen heeft niet wijzigt en vervormt; 

Overwegende dat, in onderhavig geval, 
verweerder in het bij de directeur der 
llelastingen ingediende bezwaarschrift niet 
betwist heeft dat hij gedurende het tijd
perk van 9 October tot 31 December 1944 
belastbare inkomsten had genoten, en 
dat hij zelfs generhande opwet·ping heeft 
gemaakt met betrekking tot de wijze van 
berekening welke het beheer heeft aange
wend om het bedrag ervan vast te stel
len; dat hij integendeel, deze wijze van 
berekening aanvaard heeft, vermits hij, 
na -bepaalde verlagingen van het cijfer 
zijner voor het vroegere tijdperk belast
bare winsten te hebben gevorderd, zich er
toe heeft beperkt te verzoeken << dat de 
forfaitaire baat ll van het tijdperk van 
9 October tot 31 December 1944 dienten
gevolge << met een zodanig bedrag als no
dig is zou worden gewijzigd ll; 

Overwegende derhalve, dat, door van 
de onder de belasting vallende vermogens
accressen de som van 49.000 frank af te 
trekken waarop het beheer verweerders 
belastbare inkomsten voor het tijdperk 
9 October tot 31 December 1944 had ge
raamd, op groncl clat <<de berekening van 
de gedurencle clit tijdperk verwezenlijkte 
winsten, zoals zij door het beheer wordt 
verricht, noodzakelijkerwijze theoretisch 
en willekeurig is ll, en clat ((de schatting· 
van een winst welke voor dit tijdperk in 
verhouding staat tot de winsten, welke 
door de gedurende de bezetting verwezen
lijkte vermogensaccressen aan het licht 
werden gebracht, niet als een genoeg
zaam bewijs valt te beschouwen ll, het 
hof van beroep zijn bevoegdheid is te bui
ten gegaan door uitspraak te doen over 
een betwisting welke aan de door ver
weerder aan de directeur der belastingen 
onderworpen betwistingen vreemd is, 
waaruit volgt dat het eerste onderdeel 
van het mid del gegrond is; 

Overwegende dat het aannemen van het 
eerste onderdeel van het middel het on
derzoek van het tweede onderdeel over
bodig maakt en dat er mitsdien geen 
grond is om dam·over uitspraak te doen; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel voor zoveel liet de 
door verweerder aan de uitgaven voor 
zijn gezin bestede sommen geweerd heeft 
uit cle grondslag belastbaar zowel in de 
gewone belastingen als in de extrabelas
ting op de in oorlogstijd behaalde excep
tionele winsten, en het van de onder de 
belasting vallende vermogensaccressen de 
som aftrekt waarop het beheer de door 
verweerder gedurende ·het tijdperk van 
9 Octobe~l tot 31 December 1944 verwezen
lijkte wins ten geraamd had; beveelt dat 
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onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden in de registers van het Hof van 
beroep te Brussel en dat melqing er van 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Gent. 

21 April 1953. - 26 kamer. - Voot·zU
te·r, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Vander
mersch. Gelijlcl~tidende conclltsie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - PleUe1·, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 21 April 1953-

10 INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMA'l'IE. - VERPLICHTING OP STRAF 
VAN VERVAL DE RECLAMA'l'IE 'l'E l\IOTIVEREN. 

2° INKOlVISTENBEI~ASTINGEN. -
RECLAMATIE. - RECHT VAN DE BELASTING
PLICH'l'IGE RECLAMATIE IN TE DIENEN TEGEN 
DE AANSLAG WAAROVER HI.r ZICH AKKOORD 
HEEFT VERKLAARD OP VOORWAARDE DA'l' HIJ 
BEWIJS LEVERE VAN DE 'l'E ZIJNEN NADELE BE
GANE VERGISSING. 

so INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. - RECLAMA'l'IE VAN DE BELAS
'l'INGPLICHTIGE TEGEN EEN AANSLAG GEGIWND 
OP EEN VERBETERDE AANGIFTE WELKE HIJ TOT 
DE ZIJNE HEEFT GEMAAK'l' DOOR ZICH ER 
OVER AKKOORD TE VERKLAREN. - RECLAMA
TIE DIE DE REDENEN OMVA'l"l'EN l\IOE'l' VAN DE 
KENTERING IN DE HOUDING VAN DE BELAS
'l'INGPLICH'l'IGE. 

1 o De reclarnat-ie van de belast-ingplich
Uge tegen zijn aanslag in cle inlcomsten
belastingen moet op strat van vm·val 
gernotiveenl zijn (1). (Samengeordende 
wetten, art. 61, par. 3.) 

2° De belastlngplichtige clie zich alclcoonl 
heett ver lclaarcl rnet cle clam· cle contro
lem·-zette·r vom·gestel.de ve1·beter·ing 
van zijn aan{Jifte mag een 1·eclarnatie 
inclienen tegen cle aanslag waannede h-i.i 
zich alckoot·fl heett ve1~lclaarcl, wannee·r 
hij het bew·ijs levert vctn cle te zijnen 
naclele begane vergissing. 

so De reclamatie floor cle belastingplicl!
ti_qe gel'icht tegen een aanslag geg1·ond 
op een verbete1·cle aangifte in cle belas
ting wellce hij floor zijn Mclcoorcl tot cle 
zijne heett gemaalct, rnoet orn aan cle 
vereisten van cle wet te lJeantwoot·flen, 
cle redenen omvatten tot rechtvactrcli
ging van cle lcenterin(J in de honcling 

(1) Zie nota onder di~ arrest (B1tll. en 
P ASIC._, 1953, I, 642). 

(2) Verbr., 26 Juni 1951 (A1T. Verb1·., 1951, 

·uan cle belastingpl-icht-ige (2). (Samen
geordende wetten, art. 61, par. 3.) 

(BELGISCHE S'J'AAT, T. MOULIN,) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 Februari 1950 door het Hof 
van beroep te Bl:ussel gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
61, paragraaf 3, van de wetten betreffen
de de inkomstenbelastingen, samengesclia
keld bij besluit van 31 Juli 194S, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, door
dat het bestreden arrest, na vastgesteld 
te hebben dat de requestrant zich ertoe 
beperkt zijn reclamatie te staven door de 
volgende verklaring « Ik heb de winsten 
die mij worden toegeschreven niet ver
wezenlijkt )),· beslist dat die reclamatie 
niet als niet met redenen omkleed be
hoeft te worden afgewezen, dan wanneer 
volgens rechtsleer en rechtspraak, het be
zwaarschrift, om zoals bij de wet vereist 
met redenen te zijn omkleed, welbepaal
de grieven moet doen gelden tegen de cij
fers welke de controleur ter berekening 
van de aanslag als grondslag hebben ge
diend : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt dat ver
weerder, na zich akkoord verklaard te 
hebben met de door de controleur-zetter 
voorgestelde verbetering van zijn aan
gifte, desniettemin een reclamatie in
diende tegen het bedrag van de in over
eenstemming met clit voorstel gevestigde 
aanslag; 

Dat hij er zich in zijn bezwaarschrift 
toe beperkt heeft te doen gelden dat 
hij de hem toegeschreven winsten niet 
verwezenlijkt had en dat het hem vol
strekt onmogelijk zou zijn de sommen te 
betalen welke van hem gevorderd wer
den; 

Overwegende dat volgens artikel 61, 
paragraaf 3, van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, de door de schuldenaars van directe 
belastingen tegen het bedrag van hun aan
slag ingediende bezwaarschriften met re
denen moe ten omkleed zijn; 

Dat het niet-nalwmen van dit vereiste 
van de wet aanleiding geeft tot verval 
van de reclamatie; 

Overwegende dat de belastingplichtige 
die zich over de door de controleur-zetter 
voorgestelde verbetering van zijn aan
gifte akkoord heeft verklaard ongetwijfeld 

blz. 638; B-u.ll. en PAsrc., 1951, I, 734) ; 21 Oc
tober 1952 (AlT. Ve,-b,·., 1953, biz. 77; Bull. 
en PASIC., 1952, I, 83) . 



-5n 

niet beroofd wordt van het recht om een 
reclamatie in te dienen tegen de aanslag 
waarmede hij zich akkoord heeft ver
klaard, wanneer hij het bewijs bijbrengt 
van de te zijnen nadele begane vergis
sing; 

Dat, in zulk geval, aangezien de recla
matie van de belastingplichtige gericht 
is tegen een verbeterde aangifte in de be
lasting, welke aangifte hij tot de zijne 
heeft gemaakt door zich ermede akkoord 
te verklaren, zij, om aan het vereiste van 
-de wet te voldoen, gronden dient te be
vatten welke ertoe strekken de omkeer 
te rechtvaardigen die in de houding van 
-de belastingplichtige is ingetreden; 

· Dat daaruit volgt dat het bestreden ar
rest de geldigheid van verweerders recla
matie niet wettelijk heeft kunnen aflei
den uit het feit dat deze, door te verkla
ren dat hij de aangeslagen winsten niet 
verwezenlijkt had, betwist heeft dat het 
oedrag der voor aanslag vatbare sommen 
gerechtvaardigd zou zijn; 

Dat het bestreden arrest derhalve de in 
het middel aangeduide wetsbepalingen 
geschonden heeft; 

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

21 April 1953. - 2• kamer. - Vom·z-it
te1· en verslaggever, H. Fettweis, raads
lteer waarnemend voorzitter. - Gelijlc
lu.idende conclt~sie, H. Ganshof van der 
lVIeersch, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
H. Van Leynseele. 

l e KAMER. - 23 April 1953 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
AANDUIDING DEll GESCHONDEN WETTEN. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - SCHENDING VAN HE'r 
GELOOF DA'l' AAN DE DAGVAARDING EN DE CON
CLUSIES VERSCHULDIGD IS. - GRIEF DIE 
NIET IS GEGROND OP DE SCHENDING VAN DE 

(1) Verbr., 13 Maart 1947 (An·. Jlm·br., 
1947, biz. 81; Bull. en PAsic., 1947, I, 111); 
2 Juli 1948 (A1>r. Verb1·., 1948, biz. 366; Bull. 
en PASIC., 1948, I, 425, en nota 3); 28 Septem
ber 1950 (An·. Jle1'b1·., 1951, biz. 30; Bull. en 
PAsrc., 1951, I, 35, en nota); 15 Januari 1953 

·(A1T. Jlerb1·., 1953, biz. 296; Bnll. en PASIC., 
1953, I, 329), VALABRIQUE, Revue critique de 
legislation et de jurisp1·ndence, 1879, biz. 539; 
TISSIER, nota in Sh·ey, 1909, I, 305, para
_graaf II; MAUPOINT, « Le cont1·at · judiciaire >>, 

ARTIKELEN 1134 EN 1135 VAN HE'!' BURGER• 
LIJK WETBOEK. . 

2° BEWIJS. - AAN DE AK'l'EN YERSCHUL
DIGD GELOOF. - INLEIDENDE DAGVAARDING EN 
CONCLUSIES, - INTERPRETA'riE DOOR DE 
RECH'l'ER OVER DE GROND. - MET DE BE
WOORDINGEN VAN DE DAGVAARDING EN VAN DE 
CONCLUSIES VERENIGBARE INTERPRE'rATIE. -
GEEN SCHENDING VAN RET AAN DE AKTEN VER
SCHULDIGD GELOOF. 

3° MIDDELEN VAN VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL DE BOHEN
DING ENER WETSBEPALING INROEPENDE ZONDER 
TE BEPALEN WAARIN DEZE SCHENDING BE
STAA'.r. - 0NON'l'VANKEL!JK MIDDEL. 

1° De grief waarbij aan de rechter word.t 
· verweten aan de dagvaanling en de 

conclnsies een andere dmagwijdte te 
hebben gegeven dan deze die zij hebben 
en aldns het geloot te hebben geschon
den die hnn verscht~ld;igd is, heeft niet 
tot ,q1'0ndslag de schending van de a1·
tikelen 1134 en 1135 van het Btwgerlijk 
Wetboek (1). 

2° Schendt het geloof niet dat aan het 
exploot van rechtsingang ·en aan de 
conclusies is vm·scht~ldirJd het vonnis 
dat vnn deze akten ene interpretatie 
geeft d·ie met h11nne bewoo1·dingen ver
enigbaa1· is (2). 

3° Is onontvankelijlc het rniddel dat de 
schending ener wetsbepalin,q int·oept 
zonder aan te wijzen waa1·in deze 
schending bestaat (3). 

{UYTDENHOVEN, 1', DUDICQ.) 

ARRES'.r, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 31 Maart 1951 gewezen in eer
ste en laatste aanleg door de vrederechter 
van het kanton Zinnik; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 1134, 1135, 1317, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden von
nis aanlegger veroordeelt om de litigieu<~e 
do01·gang weder vrij toegankelijk te ma
ken en om schadevergoeding te betalen, 
onder het voorwendsel dat verweerder 

Re·v. t1·im. droit cit•il, 1911, biz. 77; Rep. 1Jrat. 
d1·. belge, v' Oont?·at j-ndiciaire, n" 3 en 69. 

(2) Verbr., 28 September 1950 (A1>r. Jlerbr., 
1951, biz. 30; Bull. en PASIC., 1951, I, 35); 
17 Maart 1952 (A1-r. Ye1·b1·., 1952, biz. 393; 
Bull. en PASIC., 1952, I, 448); 16 en 23 October 
1952 (An·. Ye1·b1·., 1953, biz. 63 en 83; B,zz. 
en PASIC., 1953, I, 68 en 89). 

(3) Verbr., 20 en 29 November 1951 en 
24 April 1952 (Ar1·. Jferbr., 1952, biz. 131, 148 
en 466; Bttll. en PAsrc., 1952, I, 145, 164 en 
536). 
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ZlJn vordering op een recht van medeei
gendom op de dom·gang zon gegrond heb
ben en dat dit recht nit de ter debatten 
voorgebrachte titels en nit de opgenomen 
getuigenissen zou blijken, dan wanneer 
verweerder, naar luid van het exploot van 
rechtsingang, zijn vordering op een erf
dienstbaarheid van overgang had gegrond 
en in zijn laatste conclusies om het inwil
ligen van zljn exploot van rechtsingang 
verzocht had, waaruit volgt dat de rech
ter over de grond de uitwerkselen van 
het door verweerders exploot van rechts
ingang en laatste conclusies uitgemaakt 
gerechtelijk contract miskend heeft en 
het geloof heeft geschonden dat dient ge
hecht aan de vermeldingen van de voor
schreven rechtsplegingsakten welke vast
stelling van het gerechtelijk contract in
houden: 

Over het eerste onderdeel 
Overwegende dat de artikelen 1134 en 

1135 van het Burgerlijk Wetboek aileen 
op de uitwerkselen van de contracten be~ 
trekking hebben; dat zij tot wettelijke 
rechtvaardiging dienen kunnen van de 
grieven welke erin bestaan het bestre
den vonnis te verwijten dat het aan 
cle termen van het exploot van rechtsin
gang en aan de door verweerder genomen 
Iaatste conclusies de draagwijdte niet 
heeft gegeven welke zij hebben; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de doeleinden van het 

exploot van rechtsingang in hoofdzaak 
waren «de gedagvaarde (hier aanlegger) 
te hm·en veroordelen om de hindernissen 
weg te ruimen welke de toegang tot de 
put door de bestaande deur belemme
ren )}, dit wil zeggen een feitelijkheid 
te doen ophouden; dat de vordering ge
grond was op een eigendomstitel van ver
weerder waarin een gemene put en een 
achter de eigendommen der partijen uit 
te oefenen recht van overgang waren be
paald; dat evenwel verweerder, om de 
door aanlegger begane feitelijkheid te 
omschrijven, deze verweet de wijze van 
uitoefening der erfdienstlmarheid ge
wijzigd te hebben; doch overwegende dat, 
enerzijds, verweerder in zijn eerste con
clusies liad doen gelden dat hij aan zijn 
titel een recht van medeeigendom op de 
doorgang ontleende en dat, anderzijds, 
het tussenvonnis van 3 Februari 1951 erup 
wees dat partijen het niet eens waren 
over de aard van het recht van overgang 
dat verweerder genoot; 

(1) Verslag van de Commissie van de Ka
mer van volksvertegenwoordigers. Pad. doc., 
Kamer, zitting 1950-1951, n' 124, biz. 3; ver
klaringen van de verslaggever en de Minister 
van justitie ter zitting van de Senaat op 

Overwegende dat verweerder in de 
gronden zijner laatste. conclusies de stel
ling zijner eerste conclusies hernemend, 
deed gelden dat de akte van eigendom 
hem « een gemeenschappelijke doorgang )) 
toestond, en in het dispositief verzocht 
om het inwilligen van zijn exploot van 
rechtsingang, te weten om het wegruimen 
van de hindernissen welke de litigieuze 
dom·gang belemmerden; dat eruit volgt 
dat door te verklaren dat verweerder 
zijn vordering steunde op het recht van 
medeeigendom dat·hij op de doorgang be
zat, het bestreden vonnis aan het in zijn 
geheel genomen exploot van rechtsingang 
en aan verweerders laatste conclusies 
geen met de termen dier akten onverenig
bare draagwijdte heeft gegeven; dat het 
derhalve. de artikelen 1317, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek niet ge
schonden heeft; 

Over het det•de onderdeel : 
Overwegende dat het middel niet te 

kennen geeft waarin het bestreden vonnis 
artikel 97 van de Grondwet zou geschon
den hebben; 

Waaruit volgt dat geen der onderdelen 
van het middel kan aangenomen worden; 

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

23 .April 1953. - 1• kamer. - Voorzit
ter, H. Louveaux, eerste v'oorzitter. -
Ve1·slaggevm·, H. Giroul. - Gelijkluiden
fle concl1tsie, H. Mahaux, advocaat-gene
raal. - Ple'ite·r, H. Simont. 

1" KAMER. - 23 April 1953 

1° HUUR. - HANDELSHUlJR. - WE1' VAN 
30 .APRIL 1951. - AARD DEZES WETSBEPA

LINGEN. 

2D HUUR. - HANDELSHUUR. - WE1' VAN 
30 APRIL 1951, ARTIKEL 33. - VERZA
KING VAN DE WETTELIJKE HUURVERLENGING. 
- VOORWAARDEN. 

1o De bepaUngen van de wet van 30 ApT'il 
1951 op de hanflelsh7t7t1·ovm·eenlcomsten 
zijn principieel gebieflend, fle partijen 
vermoyenfle er van· at te wijlcen wan
neer Z7tl7Cll hun 7titdnt7ckeli,ilc of impli
ciet wordt toegestaan (1). 

24 April 1951, Ann. parlem., Senaat, zitting 
1950-1951, biz. 1249; DE PAGE, Com11l., bd. III, 
biz. 166, n' 782 en biz. 173, littera D, 4'; PA

TERNOSTRE, Baux commerciaux, n'" 35 tot 40; 
TSCHOFFEN en DuBRU, Les baux co1nrnerciaux, 
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2° B·uiten het ann de verhtt'lWder door 
nrtilcel 33, lid 4, en nnn de part-ijen 
doat· de nrUlcelen 3, lid 4, en 33, lid 3, 
1• bepnling verleend 1·echt mogen de 
pnrt'ijen of een dar· pnrtijen niet nfzien 
vnn de doat· ct1'ti1cel 33, lid 3, vnn de 
'Wet vnn 30 April 1951 afgeTcondigae 
hnnaelshtm·rve·rlenging (1). 

(VENNOO'l'SCHAP « LUXOR ll, 
T. SOCIETE Il\U.WBILIERE MODERNE.) 

ARRES'r. 

HEJT HOF; - Geiet op het bestreden 
vonnis, op 7 April 1952 in hoger beroep 
gewezen door cle Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 3, en inzonderheid 3, ali
nea 4, 33, en inzonderheid 33, alinea's 1, 
2 en 3, 34, en inzonderheid 34, alinea 1, 
35, 36 van de wet van 30 April 1951 op 
de hanclelshuurovereenkomsten met het 
oog op de bescherming van het handels
fonds, 8, 42 van de wet van 20 December 
1950 houdende uitzoncleringsbepalingen 
in zake huishuur, 5 van de wet van 
1 Juni 1951 tot verklaring, aanvulling 
en wijziging van voormelde wet van 
20 December 1950, voor zoveel als nodig 
8 en 44 van de wetten houdende uitzon
deringsbepalingen in zake lmishuur, sa
mengeonlencl bij koninklijk besluit van 
10 Maart 1952, 1736 en 1737 van het Bur
~erlijk Wetobek, doordat het bestreden 
vonnis weigert cle door aanlegster gedane 
opzegging gelclig te verklaren, haar ver
oordeelt tot het betalen van een huishuur 
voor het op de 14 September 1951 volgen
de tijdvak, en beslist dat de litigieuze 
huurovereenkomst, behoudens een ak
koord tussen partijen, eerst op 20 Novem
ber 1952 een eincle zal nemen, om de rede
nen dat geen ·enkele bepaling van de wet 
van 30 April 1951 aan de handel drijven
de huurcler veroorlooft zoncler de instem
ming van de verhuurder aan de wette
lijke huurverlenging een vervroegd einde 
te maken; dat artikel 3 van voormelde 
wet de omstancligheden heeft dienen te 
omschrijven waarin de huurder mag af
zien van de huurovereenkomst welker 
duur op negen jaren werd bepaald; dat 
de bepaling·en van cle wet van 20 Decem
ber 1950, en inzomlerheicl artikel 8 er van, 
niet meer toepasselijk zijn op de handels
huurovereenkomsten en clat de verlenging 
waarin bij artikel 33 van de wet van 

n' 124. - Verg. verbr., 9 December 1948 (A7T. 
Ve·rb1·., 1949, biz. !115; B·ull. en PASIC., 1948, I, 
699) en 16 Juni 1950 (A•·r. Ve•·b•·., 1950, 
blz. 649; Bttll. en PASIC., 1950, I, 741). 

(1) Zie wetsontwerp artikel 46 en 47 (Prwl. 

30 April 1951 is voorzien geen uitbreiding 
is van de vroegere verlenging, dan wan
neer voormeld artikel 33 aan de huurder 
niet verboclen heeft gebruik te maken 
vail het recht, dat hij inuner lweft gehad, 
van een huurverlenging af te zien; dan 
wanneer de verlenging van een hanclels
huur enkel de voortzetting is van de 
vroegere verlenging waarvan de huurder 
nit kracht van artikel 8 van de wet van 
20 December 1950 kon en steeds heeft 
kunnen afzien; einclelijk clan wanneet· 
de artikelen 1736 en 1737 van het Burger
lijk Wetboek in elke onderstelling aan 
de huurder, wiens huurovereenkomst 
niet rechtens door het verstrijken van een 
contractuele termijn vervalt, veroorloven 
daaraan een einde te maken door ze .aan 
de verhuurcler op te zeggen, waaruit volgt 
dat de litigieuze opzegging regelmatig· 
was en lmar uitwerksel cliende te hebben, 
en dat bijgevolg de bestreden beslissing 
niet mocht weigeren rekening ermede te 
houclen en aanlegster in verbreking niet 
tot het betalen van huishuur voor een op 
14 September 1951 volgend tijdvak ver
. mocht te veroordelen : 

Overwegende dat uit de aan het hof 
overgelegde stukken blijkt dat de aan1eg
ster, cooperatieve vennootschap «Luxor )) , 
op 6 en 12 Juni en 14 September 1951 aan 
de verwerende vennootschap cc Immobi
liere Moderne ll de huur heeft opgezegcl 
van een tot het drijven van koophanclel 
bestemd onroerend goed dat zij krachtens 
een verlengcle hm!rovereenkomst in huur 
had; clat de Rechtbank van eerste aan
leg te Brussel bij het bestreden vonnis 
van 7 April 1951, hetwelk het beroepen 
vonnis wijzigt, beslist dat de door aanleg
ster op 6 en 12 Juni en 14 September 1951 
gedane opzeggingen nietig en van gener 
waarde zijn en dat de lmurovereenkomst, 
behouclens een akkoord tussen partijen, 
tot op 20 November 1952 verlengd is; 
dat het vonnis, een nieuwe eis van de 
verwerende vennootschap inwilligende, 
aanlegster tot het betalen van de op 
15 September en 15 December 1951 ver
vallencle driemaandelijkse huursommen 
veroorcleelt; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
zijn beslissiug steunt op ar~ikel 33, lid 3, 
van de wet van 30 April 1951 op de han
delshuurovereenkomsten waarbij vanaf 
20 Mei 1951 de verlenging van de litigieuze 
huurovereenkomst voor een termijn van 
achttien maanden werd uitgebreid, na
melijk tot op 20 November 1952, en hier
op dat de opzeggingen om welker gelclig
verklaring door aanlegster wordt verzocht 

bes., Kamer, zitting 1946-1947, n' 20); arti, 
kel 42 door de Kamercommissie voorgesteld 
en door de Kamer aangendmen op 18 Decem
ber 1947 (Pa1·. bes., Kamer, zitting 1947-1948. 

I 
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.op 6 Juni en 14 September· 1951 werden 
gedaan, na inwerkingtreding van de wet 
van 30 April 1951 waarvan geen enkel be
paling aan de handel drijvende huurder 
veroorlooft zonder de instemming van de 
-verhilurder een vervroegd einde aan de 
wettelijke huurverlenging te maken; 

Overwegende dat uit de wil des wetge
vers, uit de geest welke bij de uitwerking 
van de wet voorgezeten heeft en uit he't 
door haar nagestreefde doel blijkt dat de 
wet van 30 April 1951 op de handelshuur
Dvereenkomsten principieel gebiedend is, 
zodat . de partijen van de bepalingen er 
-van enkel mogen afwijken wanneer zulks 
hun uitdrukkelijk of impliciet toegestaan 
wordt; 

Overwegende dat, buiten het aileen aan 
de verhuurder bij artikel 33, lid 4, ver
leende recht en het aan de partijen bij 
artikel 3, lid 4, verleende recht, welk lid 
toepasselijk is op de krachtens artikel 33, 
lid 3, verlengde huurovereenkomsten, om 
te allen tijde aan de huurovereenkomst 
een einde te maken op voorwaarde dat 
hun akkoord in een authentieke akte of 
door de rechter worde vastgesteld, de wet 
van 30 April 1951 niet bepaalt dat de par
tijen kunnen of een der partijen kan af
zien van de verlenging van handelshuur
overeenkomsten welke zij aankondigt 
voor een termijn van achttien maanden, 
met ingang van haar inwerkingtreding; 

Dat eruit volgt dat het 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 verweerster. 

23 April 1953. - 16 kamer. - Vom·z·it
ter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Fettweis. - GelijTclui
dende concl!tsie, H. Mahaux, advocaat
generaal. Pleiters, HH. Simont en 
Struye. 

2e KAMER. - 27 April 1953 

1° VERKEER. - VONNIS VASTS'l'ELLEND DAT 
EEN OPENBARE WEG DOOR EEN SPLITSING EIN
DIG'l'. - VONNIS UIT DIE VASTSTELLING AF
LEIDEND DAT BEIDE DELEN DEZER SPLI'l'SING 
VERLENGING VAN EENZELE'DE WEG UITMAKEN. 
- GEEN ONWETTIGHEID. 

2o TAAL, FRANSE EN NEDERLANDSE 
TAAL (GEBRUIK). - STRAFZAKEN. -
BURGERLIJKE VORDERING. - VOORZIENING 
VAN DE BEKLAAGDE. - 1\'[IDDEL HIERUIT AF
GELEID DA'l' DE RAADSMAN VAN DE BURGER
LlJKE PARTIJ IN DE FRANSE TAAL HEEFT GE
PLEIT. - TEGENSTRIJDIUE BESLISSING DIE 
OP ZICH ZELF NIET MET NIETIGHEID IS BE
HEPT. - J\IIIDDEL DAT NIET VOOR DE EERSTE 

MAAL VOOR RET HOF MAG WORDEN VOORGE
STELD. 

1° De 1·echte·1' over d.e gmnd die vaststelt 
dat een openba1·e weg door een splitsing 
eindigt sohen_dt geen wetsbepaling wan
nem· hij ?tit deze vaststelling afleidt dat 
dezelfde openbare weg doo1· olkeen de1· 
beide delen van de splitsing is verlengd. 

2° Het middel hien1.it afgeleid' dat de 
raadsman van de b?Wgerli]Tce partij in 
de Franse taal heett gepleit wanneer 
hij in de Nede?'landse taal had moeten 
pleiten mag niet voo1· de ee1·ste maal 
voor het hot voorgesteld wo1·den tot 
staving van ene voorziening tegen een 
vonnis van veroorcleling dat op tegen
spraak gewezen werd en niet met een 
nietighe·id is behept voo1·tTcornende ?tit 
de schending van de wet van 15 Juni 
1935 betreffende het gebntiTc der talon 
·in gerechtszaTcen (1). (Wet van 15 Juni 
1935, art. 40, lid 2.) 

(DE BOOSER, T. DE WULF.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 October 1952 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Gent; 

I. Aangaande de beslissing over de pu
blieke en de burgerlijke vorderingen te
gen eisers ingesteld : 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1101, 
1134, 1382, 1384 van het Burgerlijk Wet
boek, 51, 54, 29 en 32 van het Algemeen 
Reglement op het verkeer, doordat het 
bestreden vonnis eerste aanlegger wegens 
inbreuk op de artikelen 29, 4°, en 32 van 
de vVegcode veroordeelt en hem alleen 
voor het ongeval aansprakelijk verklaart 
door deze beslissing enkel te steunen op 
de overweging dat de Koning Leopold II 
laan eindigt op een splitsing, die zich 
voortzet tot op het einde van een verhoog
de berm aan de Karel de Kerckhovelaan, 
en dat de twee vakken dezer splitsing 
ten aanzien van prioriteit van dezelfde 
waarde zijn, dan wanneer aanleggers in 
hun besluiten met nauwkeurigheid de re
denen hebben aangeduid waarom de door 
eerste aanlegger gevolgde weg als hoofd
weg dient beschouwd te worden ten op
zichte van de door verweerder gevolgde 
weg die steeds als secundaire weg dient 
beschouwd : 

Overwegende dat aanleggers in hun con-

(1) Verbr., 17 April 1950 (A1-r. Verb1·., 1950, 
blz. 512; B-ull. en PASIC., 1950, I, 553). 

[ -
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clusies voor de rechter over ue grond lie
ten gelden dat de door verweercler ge
volgde weg « een verkortingsweg is welke 
de Koning Leopold II laan met de Karel 
de Kerckhovelaan verbindt. maar welke 
geen deel uitmaakt » nod! van de ene 
noch van de andere dezer lanen « en in 
geen geval verder loopt dan de aanslui
ting )) met deze lanen, en dat eruit volgde 
dat deze weg steeds als secundaire weg 
diende beschouwd te worden; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond daarentegen heeft vastgesteld « dat 
de Koning Leopold II lium eindigt op een 
splitsing )) en dat cle twee lanen die uit 
deze splitsing ontstaan cc van dezelfde 
waarde zijn op gebied van prioriteit )) ; 

Overwegende, enerzijds, dat het vonnis 
aldus het door aanleggers aangevoerd 
verweermiddel heeft beantwoord; 

Overwegende, anderzijds, dat door te 
beslissen, na te hebben vastgesteld dat de 
Koning Leopold II laan, op de plaats 
del' aanrijding, in twee delen was ge
splitst en dat beide delen bedoelde open
bare weg verlengden, het vonnis geen 
wetsbepaling heeft geschonden; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 

Over het tweede middel : schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1101, 1134, 1382, 1383, 1384 van het Bur
gerlijk Wetboek, 31 van het Algemeen Re
glement op het verkeer, doordat het be
streden vonnis eerst aanlegger veroor
deelt en hem aileen voor het ongeval aan
sprakelijk stelt door eenvoudig te ver
wijzen naar de motieven van de eerste 
rechter waar deze toegeeft dat verweer
der best de Koning Leopold II laan langs 
de voor hem linkse kant van de verhoog
de berm zou ingereden hebben en zodoen
de het ongeval had vermeden doch aan
neemt dat de afwezigheid van verkeerste
kens hem van elke overtreding vrijstelt, 
dan :wanneer aanleggers in hun besluiten 
lieten opmerken dat artikel 31, 1 o, voor
schrijft dat bij het afslaan naar links een 
zo ruim mogelijke bocht moet worden ge
nomen : 

Overwegende dat aanleggers, in hun 
conclusies, aileen het artikel 31, 1°, van 
<le Wegcode inriepen om te bewijzen dat 
de verweerder cc rond de verhoogde berm 
moest rijden )) ; 

Overwegencle cla~, door vast te stellen 
dat de twee delen van de Koning Leo
pold II laan, langs de- verhoogde berm, 
twee lanen uitmaakten, het vonnis cle 
conclusies behoorlijk lweft beantwoord; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing de uitsluitende aansprakelijkheid 
van eerste aanlegger voor de gevolgen 
van het ongeval gerechtvaardigd heeft 
door de beweegreclenen van de eerste 
rechter die erop gewezen heeft dat er 

geen grief tegen verweerder mag opgeno
men worden; 

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

de wet van 15 Juni 1935 op het gebruik 
der talen in gerechtszaken, onder mee1· 
van artikel 24 dezer wet, doordat voor 
verweerder, burgerlijke partij, . in de 
Franse taal gepleit wercl, dan wanneer 
de procedure in de Nederlandse taal ge
voerd werd: 

Overwegende dat in het middel niet 
wordt beweerd dat het vonnis zelf, in de 
Nederlandse taal gesteld in overeenstem
ming met artikel 37 dezer wet, in overtre
ding met om het even welke bepa ling van 
bedoelde wet zou uitgesproken geweest 
zijn; 

Dat derhalve clit vonnis, dat niet !ou
ter voorbereidend is en op tegenspraak 
gewezen werd, de nietigheid dekt welke 
de overig·e akten van rechtspleging, die 
het voorafgegaan zijn, zouden aantasten; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
. worden; 

Overwegende, met betrekking tot de 
eerste aanlegger, dat de substantH~le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven · 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
straf overeenkomstig de wet is; 

II. Aangaande de beslissing over de 
door aanlegster ingestelde burgerlijke 
vordering : 

Overwegende dat aanlegster tot staving 
van haar voorziening geen enkel middel 
inroept en dat het hof er van ambtswege 
geen opwerpt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten en daarenboven tweede aanlegster tot 
de vergoecling van 150 frank jegens ver
weerder. 

27 April 1953. - 2° kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslny
yever, H. van Beirs. - GeUjklu.idende 
concl·usie, H. Raoul Hayoit cle Termi
court, eerste aclvocaat-generaal. 

2" KAMER. - 27 April 1953 

VONNISSIDN EN ARRESTEN. - STRAF
ZAKEN. - ARREST DOOR HET HOF VERBRO
KEN. - RECHTER NAAR WIEN DE ZAAK WERD 
VERWEZEN, NAAR DE REDENEN VAN HE'l' VER
BROKEN ARRES'l' VERWIJZEND. - NIE'l' GE

MOTIVEERD ARRES'l'. 

TVnnneer een (Wre8t yeheel wm·d ·ve1'1Jro
lcen, ·is (le besUssiny vnn de rechter 
nnnr wien de znnlc wenl ·ve1·wezen niet 
gem.oUvee1·d W(tnneer zij z·ich er toe be-
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perlct naar de redenen van het vm·b1·o
ken an'est te verw·ijzen (1). 

(VERSTRAE'J'EN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 October 1952 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het derde middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1101, 
1134, 1317, 1319, 1320, 1350, 1351 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre
den arrest, om het door eisers conClnsies 
opgeworpen middel te verwerpen flat· de 
nietigheid van de klacht van het Belgisch
Luxembnrgs Institnut, del. 16 October 1947 
en de verjaring inriep, verklaart « dat 
het hof zich verder aansluit bij de wel 
gepaste beweegredenen die het Hof van 
beroep van Brussel ertoe gebracht hebben 
te verklaren dat de klacht van 16 October 
1947 geldig was en de feiten niet verjaard 
zijn, en om beklaagde te veroordelen 
met verbeurdverklaring van de in beslag 
genomen voorwerpen en te verwijzen in 
de kosten van de beide aanleggen ll, dan 
wanneer elke rechterlijke beslissing met 
eigen redenen moet o111kleed worden om 
aan het voorschrift van artikel 97 van de 
Grondwet te voldoen, waaruit volgt dat 
de verwijzing naar de redenen van een 
andere beslissing onvoldoende client ver
klaard, dan wanneer het bestreden arrest 
overigens, het arrest van het Hof van 
beroep te Brnssel bij de redenen van 
welk arrest het zich aanslnit niet be
paalt; 1° dat, indien het het arrest del. 
18 Maart 1950 bedoelt, deze beslissing de 
klacht dd. 16 October 1947 nietig ver
klaart; 2° en indien het het arrest del. 
12 .Jannari 1952 is, die beslissing bij ar
rest van het hof van cassatie del. 14 Jnli 
1952 verbroken en te niet gedaan werd, 
waarnit volgt dat zij opgehouden heeft 
te bestaan en in geen van haar onder
delen terng tot het leven Iran gebracht 
worden: 

Overwegende dat een bevel der raad
ka111er · eiser v66r de Correctionele Recht
bank te Antwerpen verwezen had uit 
hoofde van « in de loop van het jaar 1947, 
<loch v66r '16 October 1947, de verjaring 
onderbroken geweest zijnde onder meer 
door het vonnis van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Antwerpen van 12 Octo
ber 1949, in overtreding van artikel 5, 6 
en 9 van de besluitwet van 6 October 1944, 
betreffende de wisselcontrole, zoals gewij
zigd door de artikelen 2 en 3 van de be-

(1) Zie verbr., 19 Augustus 1948 (A1•r. 
V erb1·., 1948, biz. 410; B nll. en P ASIC., 1948, 
I, 475, en nota 3) ; 17 J anuari 1949 (An·. 

VERER., 1953. - 37 

slnitwet van 4 Jnni 1946, en 4, alinea 1, 
van het besluit van de Regent van 6 Oc
tober 1944, betreffende de wisselcontrole, 
behondens de in s·ub sectie III van voor
meld beslnit voorziene gevallen, zonder 
toelating van het Belgisch-Lnxe111bnrgs 
Institnnt voor de wissel, dat klacht doet, 
een 0111 het even welke gedeeltelijke of 
totale daad van beschikking, met inbegrip 
van inpandgeving of overdracht van 
vrnchtgebrnik, betreffende allerhande be
taal111iddelen in deviezen, namelijk een 
millioen Franse franks, te hebben ge
steld ll; 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
de pnblieke vordering ter zake niet door 
verjaring vervallen was, het bestreden ar
rest aanstipt dat de klacht op 16 Octo
ber 19!7 ingediend door het Instituut voor 
de wissel geldig is en dat, derhalve de 
verjaring door de aan eiser op 6 Juli 1949 
betekende dagvaarding gestnrt is ge
weest; 

Overwegende dat in zake betengeling 
der inbrenken op de beschikkingen betref
fende de wisselcontrole, het openbaar mi
nisterie de pnblieke vordering slechts op 
verzoek van het Belgisch-Lnxembnrgs In
stitnnt voor de wissel kan instellen; dat 
er nit volgt dat de geldigheicl van een 
vervolgingsdaad, en in bijzonder van een 
dagvaarding 0111 voor de correctionele 
rechtbank te verschijnen, afhankelijk 
wordt gesteld van het bestaan van een 
regelmatig en geldig verzoek van het In
stitnnt voor de wissel; 

Overwegende echter dat, waar het be
slist dat de klacht van voornoemd Insti
tnnt dd. 16 October 1947 geldig is, het 
bestreden arrest zich er toe beperkt 
te verwijzen naar « de wel gepaste be
weegredenen, die het Hof van beroep te 
Brnssel er toe gebracht hebben te verkla
ren, dat de klacht van 16 October 1947 
geldig is en dat de feiten niet verjaard 
zijn ll; 

Overwegende dat nit de samenhang 
van het bestreden arrest blijkt dat het 
arrest van het Hof van beroep te Brnssel, 
naar de motieven van hetwelk het thans 
bestreden arrest verwijst, datgene is 
welk op 12 Jannari 1952 gewezen werd en, 
bij arrest van het Hof van verbreking 
dd. 14 Juli 1952, in zijn geheel vernie
tigd werd; 

Waarnit volgt dat, waar het beslist dat 
de verjaring der pnblieke vordering niet 
verkregen is, het bestreden arrest niet 
gemotiveerd is en derhalve artikel 97 van 
de Grondwet schendt; 

Om cUe redenen, en zonder dat er aan
leiding bestaat om de andere 111iddelen te 
onderzoeken, verbreekt het bestreden ar-· 

Ve1·br., 1949, biz. 35; Bnll. en PASIC., 1949, I, 
42). 
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rest; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers 
van·het Hof van beroep te Gent en dater 
melding van zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; laat 
de kosten de Staat ten laste; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

27 .April 1953. - 2" kamer. - Voon:it
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. Bareel. - Oelijlclttidende con
clttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. Pleite1·, 
H. della Faille d'Huysse. 

2" KAMER. - 27 April 1953 

BEVOEGDHEID EN .A.ANLEG. - STRAF
ZAKEN. RECHTSMACHT VAN WIJZEN 
W AARBIJ VIER TELAS1'LEGGINGEN AANHANGIG 
WERDEN GEMAAKT. - BEVOEGDHEID (( RATIO
NE LOCI ll WEGENS EEN DEZER 'l'ELASTLEGGIN
GEN. - TWEEDE TELAS'l'LEGGING SAMENHAN
GEND l\lET DE EERSTE EN :MJl;'J' DE 1'WEE LAA'l'
STE EEN ENKELE l\IISDRI.TF Ul'J'MAKEND. -
RECH'l'SMACH'l' BEI'OEGD BLIJVEND OM OVER 
DE DRIE LAA'l'STE 'l'ELASTLEGGINGEN TE OORDE
LEN OFSCHOON UIT HOOFDE VAN DE EERS'l'E· 
TELASTLEGGING VRIJSPHAAK WEHD VERLEEND. 

De ttitsprelcende 1·echtsm.acht waarbij vier 
telastleggingen aanhangig' werden ge
m.aalct waarvan de ee1·ste aUeen binnen 
zijn bevoegdhe·id ratione loci viel doch 
sam.enhing rnet ae tweede welke met 
de dercle en ae vie1·cle een enlcel m.is
drijf ttitmaalcte, blijft bevoeg(l orn lcen
nis te nernen van de laatste clrie telast
leggingen onclanlcs ae uit hoojde van de 
eerste verleencle vdjspraalc (1). 

(LAUWEREINS, T. ((THE PHOENIX 
ASSURANCE COMPANY LIMITED ll.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, 0p 17 November door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing over de publieke vordering : 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 8 en 97 van de Grondwet, 23 
van het vVetboek van strafvordering in 
zover het Hof van beroep te Gent, uit
spraak doende op bet hoger beroep inge
steld tegen een vonnis van de Correc
tionele Rechtbank te Brugge, de grond 
"llll de zaak beslechtte, dan wanneer het 

(1) Verbr., 19 April 1921 (B"ll. en PAsrc., 
1921, I, 326) ; 11 December 1933 (B~tll. en 
PAsrc., 1934, I, 98, en nota blz. 99}. 

vaststelde chit de inbreuk stt.b litt. A der 
dagvaarding niet strafbaar was ·en zon
der nader te bepalen waar juist de fei
ten en inbreuken stt.b litt. B, a en D der 
dagvaarding gepleegd werden, noc_h te 
verklaren dat er tussen die feiten enige 
verknochtheid met het feit sub litt. A 
zou bestaan, zodat en de . Correctionele 
Rechtbank te Brugge en het Hof van be
roep te Gent plaatselijk onbevoegd' wa
ren om kennis te nemen van deze feiten 
en inbreuken sttb litt. B, a en D : 

Overwegende da t aanlegger sam en· met 
andere medebeklaagden, bij beschikking 
der raadkamer van de Recht bank van eer
ste aanleg te Brugge, dd. 4 Juli 1952, ver
wezen werd naar de correctionele recht
bank wegens vier wanbedrijven waarvan 
vermeld werd dat het eerste gepleegd 
werd te Heist, het tweede bij samenhang 
te Knokke, .Antwerpen of elders in het 
Rijk, het derde, te .Antwerpen, Knokke of 
bij samenhang elders in het Rijk en het 
vierde, te Antwerpen of bij samenhang 
elders in het Rijk; 

Overwegende dat uit het bestreden ar
rest voortvloeit dat noch aanlegger noch 
zijn drie medebeklaagden waarvan de 
eerste aan het tweede wanbedrijf deel 
nam en de twee anderen aan het derde, 
hun verblijfplaats hadden in het arron
dissement Brugge; 

Dat uit geen stuk der rechtspleging 
waarop het hof acht vermocht te slaan 
blijkt dat aanlegger of een zijner mede
beklaagden in dit arrondissement zou 
aangetroffen zijn geweest; 

Overwegende echter dat uit de beschik
king der raadkamer evenals uit de · dag
vaarding blijkt dat de vervolgingen uit
geoefend werden met inachtneming dat 
het tweede wanbedrijf samenhangend 
was met het eerste, hetwelk in bedoeld 
arrondissement werd gepleegd; waaruit 
volgt dat zowel de Correctionele Recht
bank te Brugge als het Hof van beroep 
te Gent bevoegd waren 0111 over de ver
volgingen te beslissen; 

Overwegende dat, hoewel het hof van 
beroep, bij het bestreden arrest, de eer
ste betichting afgewezen heeft, het niet
temin bevoegd bleef 0111 uitspraak te doen 
over de bij sa111enhang voor hem aanhan
gig gemaakte betichtingen; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
dat geoordeeld heeft dat de tweede, derde 
en vierde betichtingen feiten betroffen 
welke, niettegenstaande hun onderschei
den wettelijke o111schrijving, slechts de 
opeenvolgende en aanhoudende bewerk
stelling uitmaakten van een en hetzelfde 
misdadig inzicht, ze als een enkel mis
drijf met een enkele straf beteugeld 
heeft; 

Dat de rechter, die bevoegd is om van 
een bestanddeel van dit misdrijf kennis 
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te nemen, bevoegd is om over het geheel 
misdrijf uitspraak te doen; 

Overweg·ende derhalve dat het middel 
niet kan aangenomen worden; 

En overwegende. dat de substantilHe of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
])eslissing overeenkomstig de wet is; 

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

Overwegende dat aanlegger geen bijzon
der middel inroept en dat het hof er geen 
van ambtswege opwerpt; 

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

27 April 1953. - 2° kamer. - Vom'zU
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. van Beirs. - GeUjlclttidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 27 April 1953 

1o MIDDELEN VAN VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - MID DEL GEGROND OP EEN 
VERKEERDE INTERPRETA'l'IE VAN DE BESTRE
DEN BESLISSING. - JVIIDDEL IN FEITE NIE'l' 
OPGAANDE. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- VORMEN. - STRAFZAKEN. - VooRZIE
NING VAN DE BURGERLI.TK AAm!PRAKELIJKE 
PARTIJ. - l\IIEMORIE 'l'ER GRIFFIE VAN RET 
HOF NEERGELEGD. - NOODZAKELIJKHEID VAN 
DE TUSSENKOMST VAN EEN ADVOCAAT BIJ RET 
ROF. 

1o Mist teitelijlce grondslag het middel 
gegrond op een verlceerde interpretatie 
'!!an de bestreden besUssing (1). 

2o Is niet ontvanlcelijlc de memorie door 
de. burgerlijlc aanspralcelijlce partij, 
aanlegster in verbrelc'ing ter grijJie van 
het hot neergelegd zonder tussenlcomst 
van een advooaat bij dit hot (2). 

('l'CROUGOUNOFF.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 December 1952 door het. Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Aangaande ·de voorziening van beklaag
de: 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet en, 2bis' 
van de wet van 1 Augustus 1899 gewijzigd 

(1) Verbr., 15 December 1952 en 2 Maart 
1953 (Bull. en PAiirc., 1953, I,. 256 en 507). 

bij artikel 3 van de wet van 1 Augustus 
1924, doordat het bestreden arrest aan
legger veroordeelt wegens het misdrijf 
van, bestuurder zijnde van een autovoer
tuig en wetende dat dit rijtuig een onge
val veroorzaakt heeft, de vlucht te hebben 
genomen om niet bij de nodige bevindin
gen aanwezig te zijn, dan wanneer het 
niet antwoordt op het verweermiddel door 
aanlegger afgeleid uit het feit dat, bij ge-

. brek aan onmiddellijk zichtbare sporen 
op zijn auto, hij noodzakelijk niet kon 
weten dat hij een ongeval had veroor
zaakt, en doordat het bestreden arrest, 
enerzijlls, vaststelt dat het door aanleg· 
ger aangereden gespan in een zijstraat 
verdween en dat de auto van aanlegger 
geen zichtbare sporen van aanrijding 
droeg, en, anderzijds, uit deze vaststel
lingen afleidt dat aanlegger wel wist dat 
hij een ongeval veroorzaakt had en de 
vlucht genomen heeft, zodat het arrest 
gegrond "is op beweegredenen die tegen
strijdig zijn en met een gebrek aan mo
tieven gelijkstaan en niet wijst op de 
bestanddelen van het misdrijf : 

Overwegende dat aanlegger, om aan te 
tonen dat hij niet wist dat hij een onge
val veroorzaakt had, bij conclusies aan
voerde dat zijn auto geen zichtbare spo
ren d~·oeg; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de auto van aanlegger gereden 
heeft tegen de dissel van de andere wa
gen met het gevolg dat de dissel op straat 
geslingerd werd na eerst de auto te heb
ben aangeraakt; 

Dat het uit deze omstandigheden en uit 
andere elementen, die het opsomt, afleidt 
dat aanlegger wel wist dat hij een onge
val veroorzaakt had; 

Dat het aldus een passend antwoord 
op de conclusies verstrekt; 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
aanlegger wel wist dat hij een ongeval 
veroorzaakt had en niettemin de vlucht 
nam, het arrest zich niet tot de in het 
middel vermelde vaststellingen beperkt, 
maar ook nog steunt op andere feitelijke 
elementen in verband met de aanrijdii:tg 
en de handelingen van aanlegger; 

Waaruit volgt dat de twee onderdelen 
van het middel feitelijke grondslag mis
sen; ·· 

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

Aangaande de voorziening der burger
lijk verantwoordelijke partij : 

Overwegende dat aanlegger, noch bij 
zi.jn verklaring tot voorziening, noch bin
nen de tien erop volgencle dagen ter grif-
-------'------------------

(2) Verbr., 2 September 1952 (AlT.: Ve1·b1·, 
1953, biz. 681; Bull. en PASIC., 1952, I, 769).· 
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fie van het hof dat het bestreden arrest 
gewezen heeft, een verzoekschrift inge
diend heeft; 

Overwegende dat aanlegger op 29 Ja
nuari 1953 rechtstreeks een verzoek
schrift aan de griffie van het Hof van 
verbreking heeft overgemaakt; 

Overwegende echter dat dit verzoek
schrift ingediend werd zonder de ambte
lijke tussenkomst .van een advocaat bij 
het Hof van verbreking; 

Waaruit volgt dat clit verzoekschrift 
niet ontvankelijk is; 

En overwegende dat het hof, op de 
voorziening van de burgerlijk verant
woordelijke partij ambtshalve geen mid
del opwerpt; 

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

27 April 1953. - 26 kamer. - Voo1"Z'it
teT, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·sZag
gevm·, H. de Clippele. - GeZijlcl7tidende 
conolus·ie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 27 April 1953 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BESLISSINGEN W AARTEGEN VOORZIENING 
KAN WORDEN INGESTELD. - STRAFZAKEN. -
BURGERLI,JKE VORDERING. .ARRES'l' 
WAARRIJ DE BESLISSING VAN DE EERSTE RECH
TER OVER DE BURGERLIJKE VORDERING WERD 
BEI'ESTIGD. - 0NTSTENTENIS VAN HOGER BE
ROEP DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ. -
VOORZIENING 'vAN DEZE PARTIJ. - 0NON'l'
VANKELIJKHEID. 

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUT
TEN OVEREENKOlVIST). - BURGER
LIJK VERANTWOORDELIJKE PAR'l'IJ. - BE
STAAN VAN EEN VERBAND VAN ONDERGESCHIKT
HEID. - RECHTSFEIT EN NIET LOUTER AfA'l"E
RIEEL FElT. 

3o OVEREENKOlVIST. - .AR1'IKEL 1165 
VAN RET BURGERLIJK WE'l'BOEK. - DRAAG
WIJDTE DEZER WETSBEPALING TEN OPZICHTE 
VAN DERDEN. 

1° Is onontvanlceZijlc de voorziening van 
lle b7tTgeTZij lee 11a1·tij tegen een an· est 
waaTbij de besZissing van de eeTste 
rechter oveT de b~tr.qei·Zijlce vm·deTing· 
bevest-igd werd, wannee1· de b7tTgeTlijlce 

(1) Het vermogen om bevelen en onderrich
tingen te geven dat het verband van onder
geschiktheid bedoeld door artikel 1384 onder-. 
stelt moet niet noodzakelijk op een overeen
komst gegrond zijn : verbr., 24 December 1951 
(Ar1·. Ve>·b>·., 1952, blz. 196; Bull. en P.\src., 
1952, I, 213) ; het blijft niettemin een rechts
feit. 

partij geen beroep tegen die beslissing 
heeft ingesteZd. 

2o Het bestnrtn van een verbrmd ·vnn on
dergeschiktheirZ dnt de betrekking ttts
~en aansteUm· en aangesteZde kenmerkt 
ts ~en rec!l·tsteit en niet een loutcr ma
teneeZ tmt (1). (Burgerlijk Wetboek 
art. 1384, al. 3.) ' 

3° Inrlien de overeenkomsten slechts tus
sen rle contracterende partijen gevoZg 
lc!mnen. hebben en derhalve een derde 
met sch1tldenan1· van rle ttit de over
eenkomsten ontstnne verbintenis.~en 
kunnen mfllcen, voZgt drtantit niet dat 
de derden niet kmmen ve>·pl.icht woi·
den de uevolgen er van tussen de con
tractei·ende pn1·tijen te erlcennen (2). 

(PEE1'ERS, 1'. LIKE'l'.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 December 1952 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

. I. In zo~•er de voorziening door eiser 
m hoedamgheid van burgerlijke partij 
werd iugesteld : 

Overwegende dat eiser in gezegde hoe
danigheid geen hoger beroep heeft inge
steld tegen het vonnis van de eerste rech
ter, hetwelk door het bestreden arrest 
wat de beslissing over de eis van die bur~ 
gerlijke pal'tij betreft, bevestigd werd · 

Dat, bij gebrek aan belang, de voorzie~ 
ning dienaangaancle niet ontvankelijk is; 

II. In zover de voorziening door eiser 
in hoedanigheicl van burgerlijk verant
woordelijke partij werd ingesteld : 

A. Tegen de verdachte Delvaux : 
Overwegende dat, bij gebrek aan be

lang, de voorziening, gericht tegen de 
verdachte door de burgerlijk verant
woordelijke partij, niet ontvankelijk is; 

B. Tegen de burgerlijke partij Liket : 
Over het tweede micldel : sche~ding 

van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1101, 1108, 1134, 1384, 1708, 1709, 1710, 
1713, 1779, 1832 en 1984 van het Burger
lijk Wetboek, 1, 2 en 3 van de samenge
ordende wetten op de hanclelsvennoot
schappen, doordat het bestreden arrest de 
door eiser ingeroepen en met Delvaux ge
sloten overeenkomst weigert in aanmer-

(2) Verbr., 9 Maart 1950 (A•~·. Verb1·., 
1950, biz. 461; Bull. en PAsrc., 1950, I, 491, en 
nota 2); zie ook de redenen van verbr., 3 .Juli 
1950 (A1·1·. Verb1·., 1950, blz. 700; Bull. en 
PAsrc., 1950, I, 801) en van verbr., 5 Maart 
1953 (Arr. Ym·b,·., 1953, biz. 460; B·ull. en 
PASIC., 1953, I, 519) 0 
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king te nemen om reden « dat de tussen de 
taxi-uitbater Peeters en zijn chauffeur Del
vaux tot stand gekomen overeenkomsten 
aangaande het betalen van benzine, olie, 
enz... en het verdelen van de winsten de 
derde personen niet aanbelangen en niets 
lmnnen veranderen aan de juridische ge
volgen van het materieel feit dat de eerste 
de werkgever was en de tweede zijn onder
geschikte )), dan wanneer het al dan niet 
bestaan tussen twee personen, van banden 
van werkgever en ondergeschikte geen 
« materieel feit JJ uitmaakt, maar wel een 
« juridisch feit JJ, afhangende van het be
staan, tussen gezegde personen, van een 
'fJVereenkomst die de ene de aangestelde 
van de tweede maakt, dan wanneer de 
tussen deze twee personen gesloten over
eenkomsten - waarvan het al dan niet 
bestaan van de handen van onderge
schiktheid afhangt - de derde personen 
wel aanbelangen die beweren dat een der 
contractanten de aansteller is en hem, 
in deze hoedanigheid, aansprakelijk wil
len doen verklaren voor de tweede, zijn 
beweerde aangestelde, waaruit volgt dat 
het deze derde personen zijn, die de ge
volgen van gezegde overeenkomsten in
roepen, die het hestaan er van moeten 
hewijzen en, bijgevolg, het tegenhewijs, 
door dezelfde hewijsmiddelen- de inroe
ping van overeenkomsten - moeten aan
nemen en toelaten : 

Overwegende dat, om het bestaan van 
een verband van ondergeschiktheid tussen 
eiser en Delvaux te rechtvaardigen, het 
arrest als principe stelt dat de tussen hei
den tot stand gekomen overeenkomsten 
de dei·den niet aanhelangen en niets kun
nen veranderen « aan de juridische gevol
gen van het materieel feit dat eiser de 
werkgever en Delvaux zijn ondergeschik
te was JJ; 

Overwegende, enerzijds, dat het ver
band van ondergeschiktheid niet enkel en 
aileen een materieel feit is; 

Overwegende, . anderzijds, dat zo, vol
gens artikel 1165 van het Burgerlijk Wet
hoek, de overeenkomsten slechts gevolg 
hehben tussen de contracterende partijen 
en zij aan derden geen nadeel toehrengen, 
dit wil zeggen dezen ertoe te verplichten 
de uit de overeenkomsten ontstane ver
hintenissen nit te voeren, die hepaling 
niet tot gevolg heeft dat de overeenkom
sten door de derden voor niet-bestaande 
knnnen worden gehouden derwijze dat 
dezen de gevolgen er van tussen contrac
terende partijen niet moeten erkennen; 

Overwegende dat, door niet na te gaan 
of de door eiser ingeroepen overeenkom
sten die hij met Delvaux zou hehben ge
sloten, niet het bestaan tussen heiden 
van een verband van ondergeschiktheid 
uitsluiten, het arrest de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen geschonden 
heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre~ 
den arrest doch enkel in zover het ·ver
klaart dat eiser hurgerlijk verantwoor
delijk is voor Delvaux en cleswege tegen 
hem veroordelingen in hoofdsom, interes
ten en kosten uitspreekt; verwerpt de 
voorziening voor het overige; heveelt dat 
onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden in de registers van het Hof van 
beroep te Luik en clat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van cle ge
deeltelijk vernietigde heslissing; veroor
deelt verweerder Liket tot de kosten, 
deze uitgezonderd van de voorziening te
gen Delvaux welke eiser ten laste blij
ven; veroordeelt eiser tot een vergoeding 
van 150 frank jegens verweerder Del
vaux; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van heroep te Brussel. 

27 April 1953. :- 2" kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
rteve1·, H. Belpaire. - Gelijkluidende con
cl1tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. Pleite1·, 
H. della Faille d'Huysse. 

2" KAMER. - 27 April 1953 

OPENBARE DRONKENSCHAP. -PER· 
SOON IN EEN AUTO\'OERTUIG OP DE OPENBARE 
WEG IN STAAl' VAN DRONKENSCHAP AANGE
l'ROFFEN. ·- PERSOON IN EEN OPENBARE 
PLAATS AANGETROFFEN ZELFS W AN.NEER RET 
VOERTUIG GESLOTEN EN DOOR EEN ANDERE 
PERSOON GESTUURD WAS. - STRAFBARE IN· 
BREUK BEHOUDENS OORZAAK VAN RECHTVAAR
DIGING. 

De pet·soon die in een op de openbat·e weg · 
t'ijdend autovoe1·tu'i.g in staat van dron
leenschap wo1·dt aangetrofjen bevindt 
zich in een openbare plaats. naar de 
zin van de artilcelen 1 en 14 van de be
sluitwet van 14 Novembe1· 1939 betret
fende de beteugeling van de openbare 
dronlcenschap zelfs wannee1· het auto
voertu,ig gesloten en door een an
dere persoon gestmtrd was,· behmtdens 
oorzaale van 1·echtvaardiging loopt _ 
hij de straf op voorzien door voormeld 
artilcel 1. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE KOR1'RIJK 
T. LAMBOT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 December 1952 in hoger he
roep gewezen door de Rechthank van eer
ste aanleg te Kortrijk; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 1 en 14 van de hesluitwet 
van 14 November 1939, doordat het be-
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streden vonnis, hoewel het vaststelt 
dat verweerders zich in staat van dron
kenschap bevonden, ze vrijspreekt om re
den dat zij zich niet in een openbare 
plaats bevonden, maar in een private 
auto die gesloten was, dan wanneer het 
uit de· vaststellingen van het vonnis 
blijkt clat zij zich in een op de openbare 
weg rijdencle auto bevonden : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat verwe(.;rders . in een op de 
openbare weg rijdend autovoertuig in 
staat van dronkenschap bevonden wer
den; 

Dat het niettemin verweerders vrij
spreekt om reden dat deze zich in een 
gesloten auto bevonden en het voertuig 
niet bestuurclen, derwijze dat zij met het 
publiek geen contact hadden; 

Overwegende dat de opsomming van 
de voor het publiek toegankelijke plaat
sen, vervat in de eerste alinea van arti
kel 14 van de besluitwet van 14 Novem
ber 1939, betreffende de beteugeling van 
de dronkenschap, werd overgenomen uit 
artikel 1 van de wet van 29 .Augustus 
1919 op het regime van de alcohol; dat hij 
die zich op de openbare weg in een voer
tuig bevindt, bij toepassing van de ene als 
van de andere dezer bepalingen, zich op 
de openbare weg bevindt; dat deze bepa
lingen geen enkel onderscheid maken on
der de personen .die van de openbare weg 
gebruik maken, hetzij als voetgangers, 
hetzij als ingezetene van een gesloten of 
van een ander voertuig; 

Overwegende dat het 'bestrcden vonnis, 
ten op~~;ichte van verweerders, niet op het 
l:)estaan · van een enkele oorzaak van 
rechtvaardiging wijst; · 

Waaruit volgt dat de·motieven va1~ het 
vonnis het dispositief er van niet wette
lijk rechtvaardigen en dat het vonnis de 
in het middel bedoelde wetsbepalingen 
schendt; 

Om clie redenen, verbreekt het bestre
den vonnis in zover het uitspraak doet 
over de tegen verweerders ingestelde pu
blieke vordering; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden in de 
registers van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Kortrijk en dat melding er van 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerders tot de kosten; ver
wijst de alzo beperkte zaak naar de Oor
rectionele Rechtbank te Brugge, zetelende 
in aanleg van beroep. 

27 .April 1953. - 2° kamer. - Voo1'Zit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. de Olippele. - GeUjlduidende 
concMt.sie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 27 April 1953 
MILITIE. - .AANVRAAG OM UITSTEL WE

GENS ZEDELIJKE REDENEN. - DIENSTPLICH
'fiGE DIE DE ONMISDAHE S'l'EUN VAN ZIJN 
OUDERS NIET IS. - EJLEMENTEN WAARUIT DE 
HOGE 1\IILITIERAAD DERGELIJKE DESLISSING 
A~'LEIDEN MAG. 

Uit de omstandigheden dat de dienstpUch
tige, die om zecleUjke 1·edenen uitstel 
vraatJt, gehnwd is, tJezinslasten heeft 
en met z·ijn ou.ders n·iet rnedewoont !can 
de hoge miUtie1·aad wettelijlc ajleiden 
dat de dienstpUchtige niet de onmis
bare ste·un zi,ins o-nde1·s is. (Wet van 
15 Juni 1951, art. 10, paragraaf 2, 1 o .) 

(KAERS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 28 Januari 1953 door de 
hoge militieraad gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 38, paragraaf 4, der dienstplicht
wet van 15 Juni 1951 doordat, eerste on
derdeel, de door de bestreden beslissing 

· aangevoerde redenen onvoldoende zijn op
dat aanlegger niet als onmisbare steun 
van zijn ouclers zou kunnen aangezien 
worden, en doordat, tweede onderdeel, de 
vaststellingen waarop de beslissing steunt 
met de werkelijkheid niet overeenstem
men : 

Over het eerste onderdeel 
Overwegende dat de bestreden beslis

sing vaststelt dat aanlegger « evenals zijn 
twee zusters gehuwd is en gezinslasteu 
heeft; dat hij riiet meer bij de ouders in
woont »; 

Dat zij uit die feitelijke elementen 
heeft kunnen afleiden dat aanlegger niet 
de kostwinner van vader en moeder was; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat clit onderdeel van het 

middel tegen de souvereine beoordeling 
van de feiten door de rechter stuit; 

Dat beide onderdelen van het middel 
feitelijke grondslag missen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

27 .April 1953. - 2" kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - VerslatJ
gever, H. van Beirs. - Gelijlcluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 27 April 1953 
VONNISSEN EN .ARRESTEN. - MILI

'l'IE. - HOGE MILITIERAAD. - VASTSTELLING 
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DAT UITSPRAAK Bl.J MEERDERHEID VAN STEM
MEN WERD GEDAAN. - Ul'rDRUKKEI.IJKE 
VASTSTELLING NIET VEREIST. 

De hoge militieraad is niet gehouden in 
zijne beslissing uitdrulclcelijlc vasf te 
stellen dat hij met meerderheid van 
stemmen ~titspraalv doet; deze vaststel
ling volgt impliciet ~tit de verlclaring 
van de hoge militieraad dat hij na be, 
ma/lslaging uitspt·eelvt. (Wet van 15 Ju
ni 1951, art. 38, paragraaf 1.) 

(DE SCHEPPER.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, . op 26 Januari 1953 door de 
hoge militieraad gewezen; 

. Ovef· het enig middel : schending· van 
artikel 38, parag-raaf 1, van de wet van 

15 · JuiJ.i 1951, doordat de .bestreden be
slissiiJ.g niet vaststelt dat de hoge militie
raad bij meerderheid van stemmen uit
spraak heeft gedaan : 

Overwegende, enerzijds, dat geen wets
bepaling voorschrijft dat de beslissingen 
van de rechtscolleges in militiezaken uit
drukkelijk zouden vaststellen dat zij bij 
meerderheid ·van stemmen door de leden 
yan die rechtscolleges gewezen werden; 

Overwegende, anderzijds, dat nit de 
vaststelling dat << de hoge militieraad, na 
beraadslaging, uitspraak doet als volgt ll 
duidelijk, hoeweL op impliciete wijze, 
blijkt dat de beslissing bij meerderheid 
van stemmen door de leden van de hoge 
militieraad gewezen werd; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; · 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

, 27 A:pril 1953. - 2" kamer. Voorzit
ter, .H. Wouters, voorzitter. ·- Verslag
gever, .. H. van Beirs. - Gelijlcluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. -· 27 April 1953 

MILITIEJ. - AANVRAAG OM UITSTEL. 
AAJ'IVRAAG DOOR DE DIENSTPLIQHTIGE IN ZIJN 
AKTE VAN BEROEP GEWIJZIGD. - HOGE. MILI
TIERAAD SLECHTS KENNIS VERMOGEND TE NE
MEN. VAN DE AAN DE MILITIERAAD ONDERWOR
PEN AANVHAAG. 

(1) Verbr., 18 December 1933 (Bitll. en 
PAsrc., 1934, I, 110); 15 November 1948 (AT1". 
Ve·rbr., 1948, blz. 551; Bull. en PASIC., 1948, 

Hoewel de dienstplichtige die · 1iitstel 
heett aangevraagd zijn aanvraag in zijn 
alcte van beroep gewijzigd heeft, lean 
de hoge militiet·aad slechts lcennis ne
men van de aan de ee1·ste t·echtet· onder
worpen aanvraag (1). 

(CHABERT.) 

ARREST. 

HEJT HOF· - Gelet op de bestreden 
beslissing, 01; 26 Januari 1953 door de 
hoge militieraad gewezen; 

Over het enig middel : scllending van 
de artikelen 10, Daragrafen 1 en 2, 20, 29, 
paragraaf 5, 38, paragraaf 4, van de wet 
van 15 Juni 1951 betreffende de dienst
plicht en 12 van het koninklijk besluit 
van 30 October 1951 houdende bepaling 
van de datum van inwerkingtreding en 
regeling van de toepassing van voormelde 
wet, doordat de bestreden beslissing de 
door eiser ingecliende aanvraag om uit
stel van dienst verwerpt om reden dat 
llij tijdig uitstel had aangevraagd op 
grond van artikel 10, paragraaf 2, 8°, 
van voormelde wet, om v66r de militie
raad de reden tot uitstel die hij had in
geroepen door deze voorzien ]Jij arti
kel 10, paragraaf 2, 7°' van gezegde wet 
te veranderen zonder de in de conclusies 
van eiser vervatte middelen en motieven 
n.och de uitleg door eiser gegeven om· die 
verandering te rechtvaardigen, te weer. 
leggen, dan wanneer eiser deed gelden dat, 
na een uitstel te hebben gevraagd om zijn 
studii~n voort te zetten, llij zich gedwon~ 
gen zag ze te onderbreken ten einde zi:in 
vader, die erg ziek geworclen was, in 
clezes hanclelszaak te vervangen; dat ter
wijl hij zijn tweede uitstelaanvraag tus
sen 1 en 20 J anuari 1952 moest inclienen, 
zijn vader steeds ziek was, zodat hij die 
aanvraag· steunde op artikel 10, para
graaf 2, .8°, als zijnde onmisbaar voor 
het hanclelsbeclrijf van zijn vader; clat 
echter naclerhancl, de gezonclheiclstoestand 
van zijn vader verbeterd zijnde v66r dat 
de militieraacl uitspraak deed, hij vroeg 
clat het uitstel hem zou worden toegekencl 
om hem toe te laten zijn studii~n voort te 
zetten; clan wanneer eiser aldus deed gel
den clat hij zijn uitstelaanvraag tijdig 
had ingediend, de reden inroepen(le die 
ze clestijcls rechtvaarcligcle, en dat hij 
zich in de onmogelijkheicl gestelcl zag 
door die reden (ziekte van zijn vader), 
die een geval van overmacht uitmaakte, 
de andere reden in te roepen die hij zou 
gehad hebben, ware de. ziekte van zijn 
vader niet tussengekomen, namelijk de 

I, 630) en 7 April 1952 (br. Yerbr., 1952, 
blz. 434; B·ull. en PASIC,, 1952, I, 500)~ 
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noodzakelijkheid ZIJll studien voort te 
zetten, reden die haar kraeht en bestaan 
heeft terug gevonden ten gevolge van de 
genezing van zijn vader, die het geval van 
overmaeht deed verdwijnen : 

Overwegende dat, in strijd met hetgeen 
in het middel wordt aangevoerd, de be
streden beslissing niet verklaart dat eiser 
v66r de militieraad de door hem in zijn 
aanvraag van 16 .Januari 1952 iugeroepen 
reden om uitstel van dienst, zijitde cleze 
voorzien bij artikel 10, paragraaf 2, 8°, 
van de wet van 15 ,Tuni 1951, door cleze 
voorzien bij 7° van zelfcle artikel vervan
gen heeft; clat, integencleel, de beslissing, 
in overeenstemming met de stukken van 
de procedure, vaststelt clat die laatste 
reden door eiser in zijn akte van beroep 
wercl ingeroepen; 

Overwegencle clat, door te verklaren 
clat de hoge militieraacl enkel geroepen 
is de oorspronkelijke aanvraag del. 16 Ja
nuari 1952 te beoordelen en clat de nieu
we aanvraag niet overeenkomstig de 
clienstpliehtwet wercl ingecliencl, om claar
uit af te leiclen clat die laatste aanvraag 
geclaan geclurencle het onclerzoek betref
fencle een andere groncl, niet ontvankelijk 
is, de beslissing eisers eonelusies beant
woorcl heeft; 

· Overwegencle clat het miclclel niet kan 
worden aangenomen; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning. 

27 April 1953. - 2• kamer. - VOOI'Zit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
,qe•ver, H. Belpaire. - Gelijkluidende COJk 
clusie, H. Raoul Hayoit de Termieourt, 
eerste aclvocaat-generaal. 

2• KAMER. - 27 April 1953 
VERBREKING. - BEVOEGDHEID.- MILl

TIE. - MATERIELE VERGISSING IN DE BESTRE
DEN BESLISSING. -MACHT OM ZE TE YERBE
TEREN. 

Tot beoordeling vnn een middel vnn vm·
brelcing mag het hot een materiele 
vergissing doo1· de rechte1· be,qnan in 
het opstellen van de redenen zijner be
slissing verbeteren, wannem· deze ver
gisBing d1tideli,i lc 1tit de gehele telcst dm· 
beslissing blijkt (1). 

(VERMEULEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreclen 
beslissing, op 30 Januari 1953 door de 
hoge militieraacl gewezen; 

(1) Verbr., 3 November 1952 en 16 April 
1953 (Bttll. en PASIC., 1953, I, 131 en 614). 

Over het enig miclclel : sehencling van 
artikel 97 van de Gronclwet, cloorclat de 
bestreclen beslissing vermelclt clat cle be
roepen beslissing van cle mili tier aacl cler 
provineie Antwerpen op artikel 10, para
graaf 2, 4°, van de wet van 15 Juni 1951 
steuncle, clan wanneer zij op artikel 12, 
1°, van cleze wet gegrond was : 

Overwegencle clat, waar de bestre
den beslissing in haar motieven aanstlpt 
clat de militieraacl cler provincie Antwer
pen krachtens artikel 10, paragraaf 2, 
4°, van de wet van 15 Juni 1951 de aan
vraag heeft toegestaan, het enkel gaat om 
een materiele vergissing, die uit de gehele 
tekst van de beslissing cluiclelijk blijkt; 

Overwegencle, immers, clat het clisposi
tief van cle bestreden beslissing uitclruk
kelijk vermeldt dat de aanvraag om uit
stel gesteund was op artikel 12, 1°, van 
de wet van 15 .Tuni 1951 en clat de hoge 
militieraad dus nooclzakelijk cleze wetsbe
paling in acht heeft genomen om de regel
matigheid van de beroepen beslissing na 
te gaan; 

Dat het micldel clus niet kan aangeno
men worden; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning·. 

27 April 1953. - 2• kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
ge·ve1·, H. De Bersaques. - Gelijlcl.uiden
de conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste aclvoeaat-generaal. 

2" KAMER. - 27 April 1953 

VERBREKING.- BEVOEGDHEID.- MILl
TIE. - STUKKEN WAAROP HE'l' HOF ACHT 
VERMAG 'l'E SLAAN. 

Tot beoo1·deling van een middel vermag 
het hot geen ncht te slna.n op een attest 
van de controlmw dm· belastingen die 
niet werd ondm·worpen aan het oordeel 
van de hoge miUUeraad 7vam·van de l!e
slissing l!estreden WOl'dt (2). 

(DOCKX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 30 Januari 1953 door de 
hoge militieraad gewezen; 

Over het' enig mid del : sell ending van 
artikel 10, paragraaf 2, 1°, van de wet 
van 15 Juni 1951, doorclat, hoewel het 

(2) Verbr., 3 April 1950 (A1'1'. Ye1'b1'., 1950, 
biz. 506; Bull. en PASIC., 1950, I, 548; en 
nota 3). 
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samengevoegcl inkomen cler ouclers van 
aanlegger niet meer clan het wettelijk 
maximum beclraagt, de bestreden beslis
sing niettemin eisers aanvrnag· om uitstel 
verworpen heeft : 

Overwegencle clat de bewering van aan
legger stuit tegen de vuststellingen van 
de bestreclen beslissing en van de stukken 
cler procedure waarmecle het hof rekening 
mag houclen; clat het hof cluarentegen 
geen acht vermug te sluan op een nieuw 
attest van de controleur cler belustingen, 
betreffencle de inkomsten van 1952, claar 
eli t stuk niet a an de hoge militieruacl 
overgelegd wercl; 

Om die reclerien, verwerpt cle voorzie
ning. 

27 April 1953. - '2• kamer. - Vom-z'it
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. De Bersaques. - Gelijlcltliden
de conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste uclvocaat-generaal. 

2" KAMER. - 27 April 1953 
MlLITIE. - AANVRAAG OM UITS'l'EL.- NA

MENS DE DIENSTPLICH'flGE DOOR EEN VOL
MACHTDRAGER INGEDIEND. - VoLMACH'l' NIE'f 
BIJ DE AANVRAAG GEVOEGD. - 0NONTVANKE
LIJKHEID. 

De aan·vraag om 1titste1 namens de dienst
plii:Jhtige door een volmachtdrager inge
diend ·is n·iet ontvankelijk wanneer de 
volmacht bij de. aanvraag niet gevoegd 
is. (Wet van 15 Juni 1953, art. 21, pa
ragraaf 3.) 

(VAN CLAPDURP.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 30 Januari 1953 door cle 
hoge militieraacl gewezen; 

Over het enig micldel : schending van 
de artikelen 10, paragraaf 2, 9° en 12, 4°, 
van de wet van 15 Juni 1951, cloordat de 
bestreclen beslissing de aanvraag om uit
stel van aanlegger. afgewezen heeft, dan 
wanneer hij in het buitenland verblijft 
en dus op dergelijk uitstel recht heeft : 

Overwegencle clat Joseph Strijbol op 
16 Januari 1952 in naam van aanlegger 
een aanvraag om uitstel van de militaire 
dienst heeft ingediend; 

Dat nit geen stuk van cle procedure 
blijkt dat eiser een bijzondere volmacht 
aan Strijbol had verleend om zulke aan
vraag in te dienen; 

Dat de bestreden beslissing dus terecht 
overeenkomstig artikel 21, paragraaf 3, 
van de wet van 15 Juni 1951 deze aan
vraag niet ontvankelijk heeft verklaard; 

Dat het middel derhalve niet gegrond 
is; 

Om die redenen,. verwerpt de voorzie
ning. 

27 April 1953. - 2• kamer. - Voorzit
ter, H. ·wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. De Bersaques. - Gelijlclu.iden
cle conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 27 April 1953 
VERBREKING.- BEVOEGDHEID. -MILl

TIE. - FEI'l'ELIJKE ELEMEN'l'EN. - 0NBE
VOEGDHEID. 

1Iet hof in onbevoegd om kennis te ne
men van feitelijlce elenwnten waat·uit 
de aanlegger bmvee1·t at te leiden dat 
de hoge n~ilitieraad de za.alc welke hem 
onderworpen was vm·lt;eenl beoordeeld 
heeft (1). 

(vAN VBECKEM,) 

ARREST. 

HET HOE'; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 30 Januari 1953 door de 
hoge militieraad gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 10, paragraaf 2, 1 o, van de wet 
van 15 Juni 1951, doorclat de bestreden 
beslissing de aanvraag om uitstel van 
aanlegg·er afgewezen heeft, clan wanneer 
uit een attest van de controleur der be
lasting blijkt dat de inkomsten van de 
moeder van eiser het wettelijk maximum 
niet overtreffen : 

Overwegende dat, uit het in het middel 
becloelcl stuk, niet blijkt dat de inkom
sten van de moeder van aanlegger voor 
het jaar 1951, het maximum bedrag, voor
zien bij artikel 10, paragraaf 2, 1°, van 
de wet van 15 Juni 1951, niet zouden 
overtreffen; 

Overwegende dat, voor het overige, de 
voorziening slechts feitelijke elementen 
aanvoert waarvan de beoordeling buiten 
de bevoegdheid van het hof valt; 

Dat het middel dus niet kan aangeno
men worden; 

Om die redenen, verwe1:pt de voorzie
ning. 

27 April 1953. - 2• kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, H. De Bersaques. - GeUjlcluiden
de conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

(1) Verbr., 16 October 1950 (Bull. en PASIC., 
1951, I, 63); 9 Februari 1953 (Bull. en PAsrc., 
1953, I, 441). 

.. r-
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2c KAMER. - 28 April 1953 

MIDDELEN VAN VERBREKING. - ZA
KEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. - lVJIDDEL 
DA'l' DE DRAAGWIJDTE VAN DE GECRI'I'ISEERDE 
BEW:EEGREDENEN MISKENT. lVJIDDEL IN 
FEITE NIE'l' OPGAANDE. 

M'ist teUel'ijlce grondslag het m'iddel dat 
benist op ene bewering d·ie de draag
wijdte van de gecritisem'de beweegi'ecle
nen mislcent (1). 

(ALBRECHT, 1'. BELGISCHE STAA'l' 
l\HNIS'l'ER VAN FINANCIEN.) 

ARRES'l'. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
a1'rest, op 9 Januari 1951 door het Hdf 
van· beroep te Gent gewezen; 

Over bet enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 
1320, 1322, 1323, 1832, 1853 van het 
Burgerlijk Wetboek, 2, 25, 27, para
graaf 3, 31, paragraaf 2, der wetten be
treffende de inkomstenbelastingen samen
geschakeld bij besluit van 31 Juli 1943, 
artikel 2 der bepalingen betreffende de 
nationale crisisbelasting samengeschakelcl 
bij besluit van 31 Juli 1943, artikel 9 van 
ue wet van 10 Janmiri 1940 een bijzon
dere en tijdelijke belasting op uitzonder
lijke winsten instellende, artikelen 175 en 
177 cler wetten op de handelsvennoot
scb,appen, doordat het bestreden arrest, 
na de overeenkomst aangegaan tussen 
aanlegger in verbreking en zijn twee 
zoons te hebben vastgesteld en als bewe
zen. aangenomen, volgens welke « vanaf 
1 Januari 1943 de netto-winst der uitba
ting van de houthandel A. Albrecht, 2, 
steenweg op Mechelen, te Baasrode, in 
gelijke delen zal verdeeld worden tussen 
de drie hierboven vermelde personen welke 
te dien eincle een feitelijke vereniging 
vormen >> niettemin de uitsluitencl ten 
laste va~ de aanlegger in verbreking, 
en op de geheelheid der winsten in
gekohierde belasting als wettig be
schouwd heeft, zonder rekening ermede 
te houclen dat deze bekomen en, inge
volge de uitdrukkelijke overeenkomst 
tussen partijen, in gelijke delen toe
gekend waren, cUt wil . zeggen, een 
derde aan elke der dne co-contrac
tanten overeenkomstig de opmerking 
voorg~legd in de besluiten v66r he~ Hof 
van beroep van Gent door de reqmrant, 
thans aanlegger in verbreking; doordat 
het bestreden arrest dienvolgens in een 
tegenstrijdigheid vervalt gelijkig, ener-

(1) Verbr., 4 Juli 1947 (Bull. en PASIC., 1947, 
I, 319); 15 Januari 1951 (A1·r. Fe1·br., 1951, 
blz. 256; Bttll. en PAsiC., 1951, I, 305). 

zijds, aan het .gebrek aan reden, en, an
derzijds, aan het rechtstreeks mlskennen 
der hierboven vermelde schikkingen welke 
het vaststellen der betwiste aanslagen re
gelen 

Overwegende dat het middel het arrest 
verwijt aanlegger voor de geheelheid der 
door het drijven van een houthandel voort
gebrachte inkomsten te hebben belast, 
dan wanneer deze beslissing evenwel 
had aangenomen dat tussen aanlegger 
en zijn beide zoons een overeenkomst 
bestond luidens welke de nit deze handel 
voortspruitende netto winst in gelijke de
len diende te worden verdeeld onder de 
voormelde drie personen ·cc welke, te dien 
einde, een feitelijke vereniging uitma
ken>>; 

Overwegende dat aanlegger nit deze ele
menten beweert af te leiden dat de motie
ven van het arrest met een tegenstrijdig
heid gelijkstaande met een gebrek aan 
motieven behept zijn; 

Overwegende dat, hoewel het arr~~t 
aanneemt dat tussen aanlegger en ZIJn 
zoons een overeenkomst tot stand is ge
komen het ontkent dat deze van aard 
zijn z~u om het 15ewijs van het bestaan 
onder hen ener feitelijke vereniging te 
~ffffi; . 

Dat het immers vaststelt dat mt de 
termen van de akte spruit dat aanleggers 
zoons, die met hem woonachtig zijn, geen 
deel van het in de houthanclel cc A. Al
brecht >> belegde kapitaal bezitten, het
welk de uitsluitende eigendom van aan
legger blijft, en dat zij een derde van de 
netto-winst van de uitbating ontvangen 
doch in de verliezen ervan niet bijdragen; 
dat er dus noch vennootschap, noch feite
lijke vereniging tussen hen bestaat; 

· Overwegende clerhalve dat het middel 
dat berust op een bewering die de draag
wijdte van de gecritiseercle beweel?irecle
nen miskent feitelijke grondslag m1st ;_ 

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

28 April 1953. - 26 kamer. - Vo01"zit
ter, H. de Clippele, raadsheer waarnec 
mend voorzitter. Verslaggev~r, 
H. Bayot. - Gelijlcltt'idende conclttste, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 28 April 1953 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. - NEER
LEGGING SAMEN ];lET DE VOORZIENING TER 
GRIFFIE VAN HE1' HOF VAN BEROEP VAN EEN 
GESCHRIFT DAT DOOR DE GRIFFIER NIET IS 
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'GE~'EKEND EN WAARIN HE'l' BESTREDEN ARREST 
ZOGEZEGD WORD'l' OVERGENOMEN EN NIE'l' VAN 
EEN U!TGII!~l'E VAN HET ARRES'l'.- 0NON1'VAN
KELIJKE VOORZIENING. 

1s onontvanlcelijlc de in zalcen van directe 
1Jela'stin_qen, ter grijfie van het· hot van 
beroep neergetegde voorziening waarbij 
niet een tiitgifte van het bestreden at·
rest is gevoegd doch een telcst waarin 
·dit arrest zouezeud wordt overgenornen 
.en die niet is ondertekend door de _qt·if
jie1· van het 1·echtscollege flat cle beslis
.sina heett tbitgespt·olcen (1). 

(llAETE, '1'. JlELGISCHE Sl'AA'l'.) 

AHHES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 November 1951 door het Hof 
van beroep te Gent g-ewezen; 

Over de ontvankelijkheid van de voor
ziening : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 14 van de wet van 6 September 1895, 
op straf van nietigheid vereist wordt, dat 
met het verzoekschrift tot verbreking 
een uitgifte van het bestreden arrest ter 
griffie van het hof van beroep worde ne
dergeleg-d; dat het « uittreksel uit de mi
nuten ll, voorgelegd door aanlegger, geen 
uitgifte uitmaakt bij gebrek aan hand
tekening van de griffier van het rechts
college welk de beslissing gewezen heeft; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is; 

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

28 April 1953. - 26 kamer. - Voorzit
ter en vet·slaggever, H. de Clippele, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijlcltti
dende conclusie, H. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. 

26 KAMER. - 29 April 1953 

1" VOORZIENING IN VERBREKING.
ZAKEN VAN DIRECTE JlELASTINGEN. - BETE
KENING VAN DE VOOHZIENING. - AFGIFTE VAN 
DE AANGETEKENDE BHIEI!' ~'EN POS'l'KANTOHE 
ALS BE'l'EKENING GELDENDE. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 

(1) Over de aard der uitgifte zie nota on
der verbr., 26 Juni 1951 (Hull. en PAsrc., 1951, 
I, 738); zie ook verbr., 22 April 1952 (Ar1·. 
Verb1·., 1952, blz. 460; B·~tll. en PASIC., 1952, I, 
530). 

(2) Verbr., 11 Juni 1923 (Bull. en PAsrc., 
1923, I, 365) ; 11 Februari 1929 (ibid., 1929, 

- ZAKEN VAN DIHEC'l'E BELASTINGEN. - BE
'l'EKENING VAN .DE VOORZIENING. - BETEKE
NING DE NEDERLEGGING 'l'Ell GRIFI!'IE VAN DE 
VOORZIENING VOORAFGAANDE. 

1 o De afgifte ten postlcanto1·e van de aan
rJetelcende brief ornvattend Msch1"ift van 
het verzoelcschrift tot voorz·iening en 
van het exploot van betelcening geldt 
betokening aan de betelcenfle partvj. 
(Wet van 6 September 1895, art. 19.) 

2° Het naa1· het Hot van verbt·elcing _qe
, .. icht verzoelcschrift tot ve1·brelcina 
rnoet dan fle verweerfle1· betelcend wot·
rlen voor rle neerleagin_q te1· ur·ijfie van 
het hot van beroep van het origineel 
van het verzoelcschr·ift, van een nitgifte 
van het bestrerlen arrest en van de tot 
staving der voorziening ingeroepen stnlc
lcen (2). (Wet van 6 September 1895, 
art. 14.) 

(PLENNEVAUX, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARRES~'. 

HET HOF; -:- Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 Mei 1951 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door verweerder opgeworpen en af
geleid hieruit dat de voorziening, met 
schending van artikel 14 van de wet van 
6 September 1895, niet v66r het indienen 
van het verzoekschrift is betekend ge
weest: 

Overwegende dat uit de stukken van de 
proceduur blijkt, eensdeels, dat de bete
kening van de voorziening bij op 25 Juni 
1951 ten postkantore afgegeven aangete
kende brief geschied is, en anderdeels, 
dat het verzoekschrift tot verbreking en 
het origineel van het exploot van beteke
ning ervan, waaraan het bewijs van de 
afgifte van de aangetekende brief ten 
postkantore is gehecht, tevens op 25 Juni 
1951 ter griffie van het Hof van beroep 
te Brussel zijn neerg-elegd geweest; 

Overwegende dat uit het feit dat het 
origineel van het exploot van betekening, 
waaraan het ontvangbewijs van de post 
is gehecht, gelijktijdig met het verzoek
schrift ter griffie is neergelegd geweest, 
blijkt clat de aantekening ter post van 
v66r het indienen van het verzoekschrift 
dag'tekent; 

Overwegende dat, vermits de afgifte 
van de aangetekende brief ten postkan
tore, naar luid van artikel 19 van de wet 

I, 87, B); 6 Mei 1952 (A1-r. Ye,-b,·., 1952, 
biz. 492; Bull. en PAsrc., 1952, I, 563); Rep. 
prat. d1·. belge, v' Pol!rvoi en matiere fiscale, 
n'" 46, 47 en 48; zie verbr., 5 October 1948 
(A>·>·. Ye1·br., 1948, blz. 475; Bull. en PASIC., 
1948, I, 547). 
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van 6 September 1895, als betekening aan 
de aangezegde partij gelclt, daaruit volgt 
dat het verzoekschrift, overeenkomstig 
artikel 14 van evengemelde wet, vooraf 
aan aanlegger is betekend geweest; 

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

Over het enig middel : schencling van 
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
1S17 tot 1S22 van het Burgerlijk Wetboek, 
25, 27, 55 en 61 van cle wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, samengescha
keld bij het besluit van S1 Juli 194S, 
doorclat het bestreden arrest beslist heeft 
clat de requestrant, door de door hem in
gecliende reclamatie tot clrie bepaalcle 
punten te beperken, te kennen heeft gege
ven clat hij instemde met de andere ele
menten cler balans welke van aarcl waren 
om het bedrag der belastbare inkomsten 
te bewijzen en dat cleze instemming hem 
binclt en tegen hem als bewijs ·gelclt, dan 
wanneer : 1 o artikel 61 de belastingplich
tige niet verplicht in zijn bezwaarschrift 
alle miclclelen aan te cluiden welke hij 
tegen de litigieuze aanslag voornemens is 
te doen gelden; 2° voormeld artikel 61 
aan de belastingplichtige niet verbiedt te
rug te komen op de door hem gegeven in
stemming, gesteld clat hij zijn instemming 
over zekere aanslaggronden zou hebben 
gegeven; so de directeur der belastingen 
en vervolgens het hof van beroep, waar
bij het geschil door het verzoekschrift en 
de conclusies van de requestrant aanhan
gig is gemaakt, desnoocls zelfs van ambts
wege alles wat in de aanslag onjuist 
mocht zijn, dienden te wijzigen : 

Overwegende dat nit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt : 1° dat 
de betwiste belastingaanslagen, gevestigd 
bij wijze van verbetering van aanleggers 
aangifte, het voorwerp zijn geweest van 
een bericht van wijziging van de contra
leur del. 1S Februari 1947 waarin de ba
lans van aanleggers activa tussen 9 Octo
ber 1944 en 1 Januari 1940 wordt opge
maakt, met aancluiding van alle actieve en 
passieve elementen welker salclo hij zich 
voornam tot vestiging van de aanslagen 
te gebruiken; 2° clat aanlegger, die 
nidus in het bezit was van alle elementen 
van de belastbare grondslag, zich ertoe 
bepaalcl heeft in zijn tot de clirecteur cler 
belastingen gericht bezwaarschrift van 
2 Juni 1947, tegen clrie clezer elementen 
op te komen, zodoende zijn betwisting tot 
cleze clrie punten beperkencl; 

Overwegencle dat, al mag de belasting
plichtige v66r het hof van beroep nieuwe 
micldelen inroepen tot staving van de 
cloor hem v66r de clirecteur cler belastin
gen ingebrachte betwistingen, hij voor het 
hof van beroep geen aanspraken, welke 
een nieuwe eis uitmaken, mag doen gel
den, behouclens in het geval waarin de 
directeur cler belastingen de toestand 

van de belastingplichtige ten aanzien van 
de aanvankelijke aanslag zou verzwaard 
hebben, door ambtshalve een nieuwe 
kwestie op te werpen welke deze · ten 
tijde van de behandeling van zijn recla
matie niet zou hebben kunnen betwisten; 

Overwegencle clerhalve clat het bestre
clen arrest zijn dispositief waarbij het 
de door aanlegger v66r het hof van be
roep opgeworpen nieuwe betwistingen 
niet ontvankelijk verklaart wettelijk met 
reclenen omkleecl heeft door vast te stellen 
dat deze betwistingen betrekking haclclen 
op elementen van cle belastbare gronclslag· 
welke, hoewel hem bij het bericht van 
wijziging van de controleur aangezegcl, 
cloor aanlegger in zijn bezwaarschrift 
niet waren gecritiseercl geweest; 

Ovewegende clat, vermits deze gronden 
de bestreclen beslissing wettelijk recht
vaarcligen, het zoncler belang voorlwmt de 
andere grieven van lwt miclclel te onder
zoeken welke tegen overtollige overwe
gingen opkomen; 

Dat het midclel niet kan worden aan
genomen; 

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

29 April 195S. - 2" kamer. - Voorzit
te1·, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve·rslaggeve1·, H. Vander
mersch. Gelij lclniclencle oonclnsie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - PleUe1·, H. Van Leynse'ele. 

2" KAMER. - 29 April 1953 
1° INKOMSTENBEJLASTINGEN. 

EJXTRABELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEP'l"IONELE WINSTEN. - BELAS
TING HET BATIG SLO'l' TR.EFFENDE VAN RET 
BEDRAG DER GEDURENDE HE'l' BELAS'fRAAR 
'l'IJDPERK VERWORVEN INKOMSTEN OP DI'f 
VAN HET REFERENTIETI-JDPERK. - WLTZE 
VAN BEREKENING. 

2° INKOMSTENBEJLASTINGEJN. -
EJX'l'RABELAS'l'ING OP DE IN OORLO[lS'l'IJD DE
HAALDE EXCEPTIONELE WINSTEN. - MASSA 
UITGEMAAK'l' UI'l' DE BELASTBARE INKOMSTEN 
NAAR DE ZIN VAN ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN 
16 OCTOBER 1945. - BEWIJS VAN DE mr
VANG DEZER MASSA. - RECHTS'l'REEKS EN 
ONRECHTSTREEKS BEWIJS GEGROND OP DE 
VERRIJKING VAN DE BELASTINGPLICHTIGE. 

so INKOMSTENBELASTINGEN. 
ElX'l'HABELAS'fiNG OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEP'l'IONELE WINSTEN. - VERMp
GENACCRESSEN. - UITGAVEN JI.IE'l' 'l'ELOOR
GAANDE PENNINGEN 'l'OT DE BEHOEF'J'EN VAN m•;•r 
BESTAAN BESTEED. 

¥ INKOMSTEJNBELASTINGEJN. 
EJX'l'RABELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEP'J'IONELE WINSTEN. - IN DE BE·· 
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LASTING BELASTBARE INKOMSTEN. - !NKOM
STEN OMVA'l"l'END BENEVENS DE VAS'l'GES'l'ELDE 
VERMOGENACCRESSEN, DE SOMMEN TO'l' UIT
GA VEN MET TELOORGAANDE PENNINGEN BES'l'EED 
EN ONDER MEER DE GEZINSUITGAVEN OM RET 
EVEN OF ZI.J NORMAAL ZI.JN OF NIET. 

5° INKOlVISTENBEL.ASTINGEN. 
EXTRABELAS'l'ING OP DE IN OORLOGSTI.JD BE
HAALDE EXCEP'l'IONELE WINSTEN. - WINSTEN 
VAN HET HEFEREN1'IETIJDPERK. - WINS'l'EN 
DE UITGAVEN MET TELOORGAANDE PENNINGEN 
OMVATTENDE. 

~ INKOlVISTENBEL.ASTINGEN. 
VERBETERING DOOR RET BEHEER VAN EEN ON
.JUIST BEVONDEN AANGIFTE. - UITGAVEN :ME'l' 
'I'ELOORGAANDE PENNINGEN T01' DE BEHOEF'l'EN 
VAN RE'l' GEZIN BESTEED. - BESTANDDELEN 
DIE. T01' VESTIGING VAN DE AANSLAG IN DE BE
LASTING DOOR HET BEHEER IN AANMERKING 
MOGEN _WORDEN GENOMEN, BI.J WI.JZE VAN TE
KENEN OF INDICI1;N VAN GEGOEDHEID, OM HE'l' 
EVEN W ANNEER DEZE UI'I'GA VEN AL DAN NIE'l' 
DE SOMMEN HEBBEN OVERSCHHEDEN DIE 
TO'l' HE'l' AANWERVEN VAN VOORWERPEN '1'0'1' 
NOHMAAL GEBRUIK NO DIG ZI,JN. 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRI.JFSBELAS1'1NG. - VERJ\IOEDENS INGE
STELD DOOR ARTIKEL 2, P;I.RAGRAAF 3, VAN 
DE WET VAN 16 OCTOBER 1945. - VERJ\IOE
DENS EIGEN AAN DE EX'I'RABELAS'l'ING. - BE
S'l'ANDDELEN WAAROP DEZE VERMOEDENS '1'0E
PASSELI.JK :,-II.JN MOGENDE 'l'OT VESTIGING VAN 
DE AANSLAG IN DE GEWONE BELASTINGEN EN 
NAMELI.JK IN DE BEDRI.JFSBELASTING BI.J WI.J
ZE VAN 'l'EKENEN OF INDICIEN VAN GEGOEDHEID 
IN AANJ\IERKING WORDEN GENOMEN. 

8° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERBETERING DOOR RET BEHEER VAN EEN ON
.JUIST BEVONDEN AANGIF'l'E. - DERAMING OP 
GROND VAN DE GEZAMENLIJK IN AANMERKING 
GENOMEN TEKENEN OF INDICIEN VAN GEGOED

REID. 

9° INKOMS'l'ENDEL.ASTINGEN. 
JTIX'l'RABELAS1'ING OP DE IN OORLOGS'l'IJD BE
HAALDE EXCEPTIONELE WINS1'EN. - VERMO
GENACCRESSEN. - .ACCRESSEN DIE VERMOED 
WORDEN VAN BELASTBARE WINSTEN VOOR'l' TE 

KO~IEN. 

10° INKOMSTENBEL.ASTINGEN. -
JTIXTRABELAS'l'ING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEP'l'IONELE WINSTEN. - UITZON
DERLIJKE WINS'!'. - WINS1' DIE GEBEURMJK 
TEN BELOPE VAN DE Pl~OVISm TO'l' INSTAND
HOUDING VAN DE STOCKS VAN BELAS'l'ING IS 
V RI.JGES'l'ELD. 

1° De extrabelasting op de ·in om·logst-ijcl 
behaalde except-ionele winsten wordt be
relcend op een batig slot van inlcomsten, 
except-ionele winst r1enoemd, en ·n-itge
maakt ttit £le gezamenl-ijlce belastbare 
inlcornsten gedurende het belastbaar 
t-ijdpe·rl,; ve·rwm·ven in de mate waar·in 
zij de gezwmenlijlce inkornsten van het 
referentietijdpe1'7c niet ove1·schr·ijden, 
zodat, tot vaststelUng van de in de 

ext·rabelast-ing belastbat·e grondslag 
twee rnassa's dienen te worden samen-

. gesteld, deze der belastbare inlcomsten 
naa1· de z·in van artilcel 2, paragraaf 2, 
van de wet van 16 Octobet· 1945, en 
deze de·r inlcomsten van het q·eferent-ie
t-ijdperlc naar de zin van a1·tilcel 4, pa
mgraaf 1, litt. b, alinea 2, derzelfde 
wet (1). 

2° Tot vaststelling van de rnassa ttitge
maalct uit de belastba1·e inlcomsten naa1· 
de z·in van art-ilcel 2, parngraaf 2, ·van 
de wet van 16 October 1945, vooq·ziet de 
wet, benevens het rechtstTeelcs bew·ijs 
vnn het bestaan de.zer inlcomstcn, een 
onTechtstreelcs bcw·ijs gegrond op de 
·ver1"ijlcing vnn de bela-stingplichtige, 
hetwellc bcwijs narnelijlc zal wo1·den nf
gele·id ·uit de ·vergcl-ij king vctn de op 
9 Octobet· 1944 opgenomen cwtiva met 
clie bestnancle op 10 Mei 1940. 

3° Indien het vennogenacct·es geblelcen 
tt-it de vergelijlc·ing van de op 9 October 
1944 opgenornen activa met deze be
staande op 10 Mei 1940 het vooq·tbreng
sel ·is van door· de belast-ingplicht-ige op 
z-ijn inlcomsten ve·rwezenlij lcte bezu.ini
g·ingen, ·is een andet· deel de1· inlcom
sten noodzakel-ijlc. besteed geweest tot de 
behoeften van het gezin, hetz·ij tot ttit
gnven met telom·gctande penningen wel .. 
lee ge.zinsu-itgnven worden genoemd (3). 

4° Ten e-incle de gezarnenUjlce ·in de extnt
belastin_q belastbat·e inlcornsten van het 
belastbaat· tijdpe1·1c wedeT sarnen te 
stellen, dienen bij de vast_qcstelcle ver
mogenncoressen de somrnen te worden 
gevoegd d-ie tot u'itgnven rnet teloor
gaande penningen werden besteed, 
tvaa·rondet· oncler rneer· cle zogenoe·mde 
geiins·zt'it_qaven, om het even of zij nl 
ann niet nornwal z·i.in· geweest (4). 

5° De winsten ·vwn het ·refe,rent-ietijdpcrT.;, 
d-ie rnet cle 'inl.;omsten van het belast
baar t·ij clper·Jc d·ienen te worden verge
lelcen, beg·r-ijpen, hctz·ij wegens htt.n 
wer·Jcelijlche·icl, hetzij tvegens het wette
l-ij lc fo·rfeit, al de inlcomsten, deze d·ie 
tot tt'itgnven met teloo·rgaande pennin
aen weTden bestcecl niet nitgezon
derd (5). 

6° De tot de behoeften vnn hot _qezin be
steele ttitgnven met teloor_qctande pennin
oen mogen, b·ij ·w·ijze van telcenen of f,n
d-ioWn van gegoecllwid, door het behee,r 
·in aamnerldng genornen worden tot 
·vaststelUng vwn de belastbM·e g1·onclslny, 
om het e·vcn of zij, nl clan niet, de sorn
men nod·ig tot het annweTven van voo1·
werpen van nornwnl gebT·ztilc. overschq·e
den hebben (6). 

(1) (2) (3) (4) (5) en (6) Verbr., 31 l.VIaarL en 
21 April 1953 (A 1"1'. Vet·bt·., 1953, blz. 532 en 
566; B-nll. en PASIC., 1953, I, 598 en 638). 
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,7° Hoewe~ de c~OOi' artilce~ 2, paray1·aat 3, 
' van de wet van 16 October 1945 inye

ste~de vermoeclens een aan de emfi·abe
lasting e·igen bew·ijsm·iclcle~ ttitmaken en 
det·halve uiteraarcl op de ,qewone belas
tingen n·iet toepasselijk zijn, rnag het 
behee·r nochtans, tot vestiging cleze1· ge
wone belast-ingen z·ich, bij wijze van te
lcenen of incliciiin van geyoeclheid, op de 
bestandclelen beroepen waarop clie vei·
rnoeclens vcm toepassing zi.jn (1). 

8° De beiwrning welke het behee1· toegela
ten tvoi·flt in cle plaats van cle ctangifte 
•1xm de belastin,qpUohtige te stellen, een 
globale berarning zijncle op g1·ond van 
,qezamenlijke opgenornen telcenen en in
wioii:!n blij kencl tt.it cle tot cle behoeften 
van het ye.<?in bestecle nityaven rnet te
looruaancle penninyen rnoyen niet atzon
clerUjlc wo·rclen besohomvcl, afgezien 
van cle andere beramingen wcta1·toe het 
behee·r op gmnfl van anflere tekenen en 
inclioiih~ is overgegaan (2). 

go Wonlen floor fle wet verrnoed voo1·t te 
lcomen ·van in fle emtrabelasUng op de 
in oot·logsUj cl behaalcle emoe1Jtionele 
w·insten belastlnwe inlcomsten, al cle op 
9 Ootobe1· 1944 opgenomen vei·mogen
cworessen {3). (Wet van 16 October 1945, 
art. 2.) 

10° De emcept-ionele winst, hetzij het ba
Ug slot voortlvomencl nit het ve·rsohiZ 
tussen de uezamenlij lee geclurende cle 
oorlogstijfl verworven inkomsten en fle 
winston van het refeTentietijdperlc, 
wordt gebetwlijk van ae emtrabelasting 
m·ijgestelcl ten belope van cle 1Ji'Ovisie 
tot instanclhonflinu vcm fle stoolcs (4). 
(Wet van 16 October 1945, art. 6.) 

(BELGISCHE STAAT, 'l'. HARVENGT, EN HARVENG'l', 
1'. BELGISCHE STAA'J'.) 

ARRES'J'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 Febrnari 1951 door het Hof 
van beroep te Brnssel gewezen; 

Overwegende dat, vermits de voorzie
ningen in de onder nrs F. 626 en F. 633 
van de algemene rol ingeschreven zaken 
tegen hetzelfde arrest zijn gericht, , zij 
samenhangend zijn; 

I. Ten aanzien van de voorziening van 
de Belgische Staat : 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
1317 tot 1322 van het Dnrgerlijk Wetboek 
over het aan de akten te hechten geloof, 
2 en 19 van de wet van 16 October 1945 

(1) en (2} Zie de voetnoot onder aan de vo
rige bladzijde. 

(3) Verbr., 20, 23 en 27 Januari 1953 (A1·r. 

tot invoering van een extrabelasting. 'op 
de in oorlogstijd behaalde exceptionele 
inkomsten, winsten en baten, 25, para
graaf 1, 26 en 55 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
samengeschakeld bij het koninklijk be
slnit van 12 September 1936, en, voor 
zoveel als nodig, bij de beslniten van 
3 .Tnni 1941 en 31 Jnli 1943, en correlatief, 
van artikel 2 van de beslniten betreffende 
de nationale crisisbelasting, achtereen
volgens samengeschakeld bij de beslniten 
van 16 Jnni 19±1 en 31 Jnli 1943, doordat 
het bestreden arrest nit de belastbare in
komsten het bedrag laat wegvallen van 
de nitgaven voor het gezin, door te steu
nen hierop dat de nitgaven van de re
questrant voor zijn gezin het percentage 
van de rj.ormale verbrniksnitgaven niet 
hebben oi•erschreclen en dat zij in het 
onderhavig geval geenszins tekenen of in
dicH~n nitmaken naar de zin van arti
kel 55 der samengeschakelde wetten, dan 
wanneer voormeld artikel 55 generlei on
dersclleid maakt tussen de tekenen of in
clicien, wanneer claarnit een hogere graad 
van gegoedheid clan nit de aangegeven in
komsten blijkt; dan wanneer het niet 
voorschrijft afzonclerlijke tekenen en in
clicien voor cle vergelijking aan te wen
den, cloch veroorlooft te clien einde, zoals 
de aclministratie het heeft geclaan, een 
geheel van tekenen en inclicien te be
mltten waaronder het feit voorkwam 
dat cle belanghebbencle van ZlJn in
komsten bedragen hacl moeten afnemen 
om in zijn onclerhoucl en in dat van zijn 
gezin te voorzien, en clan wanneer boven
clien, naar lnicl van artikel 26, para
graaf 3, der samengeschakelcle wetten, 
bij artikel 19 van de wet van 16 October 
1945 toepasselijk gemaakt op de extrabe
lasting, de nitgaven voor het gezin nit
gaven van persoonlijke aarcl nitmaken, 
welke niet van de onder de beclrijfsbelas
ting en gevolglijk onder de extrabelasting 
vallencle inkomsten kunnen worden afge
trokken: 

A . .Aangaancle de extrabelasting : 
Overwegencle clat, krachtens cle wet van 

16 October 1945, de extrabelasting bere
kencl wordt op een inkomstenexcedent, in 
artikel 4, paragraaf 1, cc exceptionele 
winst ll geheten, hetwelk opgelevercl 
woi·clt door het geheel cler onder deze be
lasting vallencle inkomsten, die gedurencle 
het in artikel 1, paragraaf 1, omschreven 
cc belastbaar tijclperk ll werden behaalcl 
en het geheel cler inkomsten van het 
referentietijclperk te boven gaan; clat 

T'e1•br., 1953, biz. 336; Bull. en PASIC., 1953, I, 
358, 365 en 406). 

(4) Verbr., 10 Juni 1952 (A1T. Vm·b,·., 1952, 
biz. 571; Bull. en PASIC., 1952, I, 652). 
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aldus, om de belastbare g-rondslag te be
palen, vooraf twee massa's dienen ge
vormd, te weten die van de « belastbare 
inkomsten >> naar de zin van artikel 2, pa
ragraaf 2, en die van de inkomsten van 
het « referentietijdperk }), naar de zin van 
artikel 4, paragraaf 1, littera b, lid 2; 

Overwegende dat de wetgever, ten aan
zien van de door de belastbare inkomsten 
opgelevercle massa, naast het recht
streekse bewijs van het bestaan clezer in
komsten, een op verrijking van de schat
plichtige gegroncle onrechtstreekse be
wijslevering heeft ingericht; clat ingevol
ge de besluitwetten van 6 October 19'14, 
waarbij het aangeven van zekere activa 
worot voorgeschreven, het bewijs clezer 
verrijking onder meer, uit de vergelij
king van de op 9 October 19!4 aangegeven 
activa met de op 10 Mei 1940 bestaancle 
voortvloeit; 

Overwegencle clat, zo clit vermogens
accres de vrucht is van de door de schat
plichtige op zijn inkomsten verwezen
lijkte besparingen, een ancler cleel cler 
inkomsten nooclzakelijk is besteecl ge
weest aan de bestaansbehoeften, clit wil 
zeggen, gebruikt tot het clekken van cle 
uitgaven met teloorgaande penningen 
welke de administratie << uitgaven voor 

_ het gezin Jl heet; 
Overwegencle clerhalve clat, om langs 

cleze onrechtstreekse weg het geheel cler 
inkomsten van het belastbaar tijclperk 
wecler samen te stellen, de aan de uitga
ven. met teloorgaancle penningen bestecle 
sommen bij de vastgestelde vermogensac
cressen clienen gevoegd te worden; clat 
zulks des te meer client te geschieden 
daar van de massa clier inkomsten cle re
ferentiewinsten zullen worden afgetrok
ken waarin, hetzij door de werkelijkheid 
van cleze evengenoemde winsten, hetzij 
door het wettelijk forfeit, alle inkomsten 
zijn begrepen, zoncler dat claarvan de aan 
de uitgaven met teloorgaancle penning·en 
bestecle .inkomsten zijn uitgezonclercl; 

Dat hieruit volgt, vooreerst, clat alle 
uitgaven voor het gezin, normale of niet 
normale, bij de verinogensaccressen clie
nen te worden gevoegd om de inkomsten 
van het belastbaar tijdperk weder samen 
te stellen, en vervolgens, clat, al mog·en 
deze uitgaven met teloorgaancle pennin
gen in voorkomend geval worden be
schouwcl als op zich zelve een teken van 
inkomsten uitmakencl, zij in het bij de 
wet van 16 October 1945 ingericht be
wijsleveringstelsel enkel een element zijn 
hetwelk client om langs onrechtstreekse 
weg de massa der onder toepassing van 
de extrabelasting vallencle inkomsten te 
vormen; 

Waaruit voortvloeit dat, door de uitga
ven voor het gezin te laten wegvallen om 
de enige reden dat, aangezien zij cle sam
men niet zijn te boven gegaan welke no-

dig waren tot het aanschaffen van voor
werpen voor normaal verb1;uik, deze. uit
gaven geen aanwijzing opleveren waaruit 
hogere inkomsten blijken dan de aange
gevene, het bestreclen arrest cle in het 
middel aangeduicle wetsbepalingen heeft 
geschonden en inzonderheid artikel 2 van 
de wet van 16 October 1945, hetwelk als 
onder de ·extrabelasting vallencl element 
beschouwt de inkomsten behaald gedu
rende het belastbaar tijdperk, clit wil zeg
gen, buiten het cleel clezer inkomsten het
welk gediencl heeft tot het verwezenlij
ken van vermogensaccressen, het deel de
zer inkomsten hetwelk aan de uitgaven 
met teloorgaancle penningen be steed werd; 

B. Aangaande de gewone belastingen : 
Overwegende clat, al maken de bij arti

kel 2, paragraaf 3, van de wet van 16 Oc
tober 1945 ingevoercle vermoedens ·een 
wijze van bewijslevering uit welke ami 
de materie der extrabelasting eigen is, en 
al zijn zij bijgevolg als zodanig niet toe
passelijk op het stuk van gewone belas
tingen, de aclministratie desniettemin 
aan het bij artikel 55 cler samengescha
kelcle wetten bepaalde het recht ontleent 
om zich, met het oog op de vestiging van 
de gewone belastingen, te beroepen op de 
elementen ten aanzien waarvan deze ver
moeclens als tekenen of inclicH~n gelclen 
waaruit een hogere graad van gegoedheicl 
clan uit de aangegeven inkomsten blijkt; 

Overwegencle dienvolgens clat, al maken 
de uitgaven voor het gezin geen inkomen 
nit en al zijn zij als zodanig niet belast
baar, zij clesniettemin een indicie opleve
ren van het bestaan van cle inkomsten 
door midclel waarvan zij gedaan werden, 
en cla:t zij clerhalve tot gronclslag kunnen 
clienen voor het ramen van de belastbare 
gronclslag volgens tekenen of inclicien 
welke de aclministratie, luiclens artikel 55 
cler samengeschakelcle wetten vermag in 
de plaats van de aangifte van de belas
tingplichtige te stellen wanneer claaruit 
een hogere graad van gegoedheicl clan uit 
de aang·egeven inkomsten blijkt; 

Overwegencle g·ewis, clat de tekenen of 
inclicien van gegoedheicl in hun geheel 
dienen te worden beoordeeld en dat, 
in principe, die welke de uitgaven voor 
het gezin uitmaken, niet afzonderlijk in 
aanmerking mogen worden genomen, doch 
clat ten cleze, het bestreclen arrest zijn 
vaststelling· afleiclt uit cle vergelijking 
tussen het beclrag cler aangegeven inkom
sten en het geheel van de door de admi
nistratie geclane raming; clat het bijge
volg niet opgaat het bestreden arrest 
te verwijten geen rekening te hebben 
gehouclen met het geheel cler tekenen of 
indicien waarop de administratie haar 
raming heeft gesteund en aileen de aan
wijzing onder. ogen te hebben genomen 
welke uit de door verweerder voor het 
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onderhoud van zijn gezin geclane uitgaven 
voortspruit; 

Overwegencle dat aanlegger met even 
weinig nut paragraaf 3 van artikel 26 
der samengeschakelde wet ten inroept; 

Dat nit de bij de voorziening gevoegcle 
stukken, en inzonclerheid uit de door ver
weerder overgelegde inkomstenaangiften 
blijkt dat verweerder van het bruto-be
drag zijner inkomsten de inkomsten niet 
heeft afgetrokken welke hij aan het on
tlerhouden van zijn gezin heeft besteed; 

Overwegende dat het middel mitsdien 
niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel : schending 
van de artikelen 1317 tot 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek betreffende het aan 
de akten te hechten geloof en 55 en 61 
van de wetteu betreffende de inkomsten
belastingen, samengeschakeld bij besluit 
van 31 J uli 1943, cloorda t het bestreden 
arrest ui t de in de gewone belastingen 
voor aanslag vatbare elementen de bem·s
waarden op 9 October 1944 laat wegvai
len welke daarin voor een lledrag van 
405.312 frank waren opgenomen, om de 
reden dat de uclministratie niet heeft 
bewezen da t deze waarden niet reeds 
v66r het belastllaar tijdperk in het bezit 
van de requestrant waren, clan wunneer 
zulks duiclelijk blijkt nit een door de 
belangllellbende zelf opgemuakte afreke
ning welke bij zijn aangifte in de extra
llelasting was gevoegd en uit verklaringen 
vervat in zijn aan de controleur-taxateur 
gerichte brief van 19 Juli 1946, en dan 
wanneer de llelanghellllende nie't bewijst 
dat hij op 1 J auuari 1940 cleze effecten 
in zijn bezit had : 

Overwegencle dat u!t de door verweer
der bij zijn aangifte in de extrabelasting 
gevoegcle afrekening blijkt dat verweer
der de betwiste beurswaarden niet bezat 
op 10 Mei 1940; 

Dat derhalve, door te verklaren, om zijn 
beslissing te motiveren, dat nit de overge
legcle stukken niet blijkt da t de beurs
waarden welke voor een som van 
405.312 frank onder de activa op 9 Octo
ber 1944 waren opgenomen geweest, reeds 
niet v66r het belastbaar tijdperk, dit wil 
zeggen v66r de om·log, in het llezit waren 
van verweercler, het llestreclen arrest het 
geloof heeft geschonden hetwelk aan de 
in het middel aangeduide akte client te 
worden gel1echt; 

II. Over de voorziening van Jules Har
vengt : 

Over het eerste middel : scl1encling van 
de ai'tikelen 97, 110, 111 en 112 van de 
Gronclwet, 25 van de wetten betreffende 
de inkomsterillelastingen, samengescha
keld bij het besluit van 31 Juli 1943 en, 
voor zoveel als nodig, bij het besluit van 
de Regent van 15 Januari 1948, van de 
artikelen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van de wet van 

16 October 1945, doordat het bestreden 
arrest eensdeels beslist da t het in de 
extrabelasting over de dienstjaren 1941 
tot 1945 belastbare inkomen slechts 
379.694 frank bedraagt en nochtans eeu 
cleel van de aanslag in voormelde belas
ting handhaaft, ofschoon de referentie
winst, verhoogd met de provisie tot in
standhouding van de stocks de som van 
406.272 frank beloopt, en dat bovendien 
het hof niet vaststelt clat de inkomsten, 
welke het nog aau de bij de wet van 
16 October 1945 ingevoerde extrabelas
tiug onderhevig verklaart, van baten, toe
vallige operatien of spelwinsten zouden 
voortkomen : 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
vaststelt dat. de som van 379.694 frank, 
welke het als bedrag van de in de extra
belasting belastbare grondslag aanneemt, 
met aftrek van de inkomsten over het re
ferentietijdperk en van de provisie tot 
instandhoucling van de stocks bepaald is 
geweest; 

Overwegende, anclerzijds, dat de wet 
als voortkomeude van de in oorlogs
tijcl behaalcle belastbare baten alle op 
9 October 1944 vastgestelde vermogens
uccressen aauziet, en dat zij bepaalt dat 
alle in oorlogstijd behaalde belastbare ba
ten aan de extrabelasting onderllevig zijn, 
met aftrek van de wiusten van het refe
rentietijdperk; dat dit saldo, hetwelk ex
ceptionele wil1st wordt geheten, in voor
komend geval ten belope van de provisie 
tot instandhouding van de stocks van de 
extrabelasting vrijgesteld wordt; dat der
halve, door erop te wijzen dat aanleg
ger, behalve nopens vier punten welke 
llet onderzoekt, zijn instemmiug lleeft 
betuigcl met cle cijfers waarop de contro
leur-taxateur de in de extrabelasting be
lastbare inkomsten heeft bepaald, en clat 
hij het bewijs ervan niet heeft bijge
bracht dat, door de door de ambtenaar
zetter verrichte verbeteringen te aanvaar
den, hij een vergissing 11ou hebben be
gaan of clat hij naderhand zou hebben 
vastgesteld dat een rechtsdwaling of een 
materiele vergissing werd begaan, het 
bestreden arrest heeft kunnen beslissen 
dat de inkomsten en vennogensaccressen, 
welke tot grondslag voor cle aanslag heD
lJen gedieml, aan de llelasting onderhevig 
"'aren; 

Dat het middel niet gegrond is; 

Over het tweede micldel : schending 
van de artikelen 97 en 112 van de Grond
wet, 1317 tot 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 55 van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, achtereenvol
gens samengeschakeld bij de besluiten 
van 31 Jnli 1943 en 15 Januari 1948, van 
artikel 2, paragraaf 3, van de wet van 
16 October 1945, doordat het bestreden 
n:trest de bewijsmiddelen niet aanneemt 
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welke door aanlegger worden aangewend 
in verband met cle activa In specien op 
1 Januari 1940 en de verkoop van goud
stukken : 

Overwegende dat, door er enerzijds op 
te wijzen dat <<de weinige elementen 
welke ter debatten werden voorgebracht 
tot staving van de stelling van reques
trant betreffende de verkoop van goud 
te vaag zijn, inzonderheid wat de werke
lijkheid; de datum en de prijs van de 
verkoop betreft, om aannemelijk te ma

·ken dat de requestrant het, zelfs zede
lijk, bewijs zou h~bben bijgebracht dat 
deze beleggingen en onder meer deze 
aankol)en van effecten zouden verricht 
zijn geweest als wederbelegging van de 
waarde van 250 goudstukken welke hij 
voor 1 Januari 1940 zou bezeten hebben Jl, 

-en door anderzijds vast te stellen dat, 
op enkele vage en van afdoendheid ont
hlote beweringen na, ter debatten gener
lei bewijselement wordt voorgebracht 
l1etwelk aannemelijk zou maken dat de 
requestrant op 1 .Januari 1940 een som 
in specien zou hebben bezeten welke 
1.00.000 frank te boven ging, het bestrc
den arrest beslist dat aan de door aan
legger aangevoenle bewijselementen elke 
bewijskracht ontbreekt; 

Overwegende dat deze beoordeling sou
verein is en buiten het beoordelingsge
bied van het hof valt; dat het middel 
mitsdien niet kan worden aangenomen; 

Om die redenen, voegt de op de alge
mene rol onder nrs F. 626 en F. 633 inge
schreven zaken samen; verbreekt het be
streden arrest op de voorziening van de 
Belgische Staat, doch enkel voor zoveel 
bet nit de in de extrabelasting belast
lmre grondslag het bedrag der inkomsten 
laat wegvallen welke door de belasting
plichtige aan de uitgaven voor zijn gezin 
werden besteed en, ten aanzien van de 
gewone belastingen, beslist dat nit de 
overgelegde stukken niet blijkt dat de 
betwiste beurswaarden niet reeds voor 
de oorlogstijd in het bezit van verweer
der waren; verwerpt de voorziening van 
de Staat voor het overige; verwerpt de 
door Jean Harvengt ingestelde voorzie
ning; beveelt dat onderhavig arrest in 
de registers van het Hof van beroep te 
.Brussel zal overgeschreven worden en 
dat melding er van zal gemaakt worden 
op de kant van de gedeeltelijk vernietig
de beslissing; veroordeelt de Belgische 
Staat tot een vierde en Jules Harvengt 
tot drie vierde van de kosten geval~en op 
het geding tot verbreking; verwijst de al
dus bel)erkte zaak naar het Hof van bc
roep te Luik; 

(1) DE PAGE, C01npU:ment, bd. IV, n' 781bis; 
TiuBRU, Les ba;ux c01nmeTciaux, n' 87; Ver
cBlag van de Commissie van economische za-
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29 April 1953. - 2• kamer. - Vom·zit
tm·, H. Giroul, raadsheer ~waarnemend 
voorzitter. - Ve1·sla,qgever, H. Vander
mersch. Gelijlclnidende conclnsie, 
H. Ganshof van der JVIeersch, ad:vocaat
generaal. - Pleite1·, H. Van Leynseele. 

l c KAMER. - 30 April 1953 

HUUR. - HANDELSHUUR, - HUURHEH
NIEUWING. - VEREISTEN OPDA'l' DE HUUU
DER ZICH ER OP MOGE BEROEPEN. 

Een lmu1·de1· venna,q slechts de dom· de 
-wet van 80 Ap1·il 1951 op de handels
hmwove1·eenkornst i.nge1··ichte l!i!t1Whe1·
f!'ie?t-win,q te. eisen -wanneer hi-j eigennar 
'LS ":an het tn het onToe1·end goed geex
plotteenl handelsfonfls of wamnee1· hij 
het handelsfoncls 'in hum· heeft belco
men (1). 

(N, Y. ARIJOR, T. HOUBEN.) 

ARR-EST. 

HE'l' HOF· - Gelet op het !Jestreden 
vonnis, op 20 Februari 1952 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van eer
ste aanleg te Antwerpen; 

Over :ttet enig middel : schending van 
de artikelen 1, 2, 13 tot 24 van de wet 
del. 30 April 1951 op de handelshuurover
eenkomsten met het oog op de bescher
ming van het handelsfonds en van arti
kel 97 van de Grondwet, doordat het be
streden vonnis het beroepen vonnis beves
tigt en verklaart dat de tussen partijen 
bestaande buurovereenkomst niet onder 
de toepassing valt van de wet van 30 April 
1951 om reden dat het in het goed uitge
baat handelsfonds aan eiseres niet toebe
hoort, dan wanneer het vonnis vaststelt 
of erkent dat gezegde overeenkomst een 
onroerend goed betreft dat uitdrukkelijk 
tot het drijven van een kleinhandel be
stemd was en dat zuTk een kleinhandel 
die in het goed gedreven geweest was, 
overeenkomstig artikel 1 van de wet vol
staat om de overeenkomst als handels
buurovereenkomst te doen beschouwen 
en om ze onder bescherming van de wet 
te stellen, om het even wie ook de eige
naar van het er in geexploiteerde han
delsfonds zij : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden vonnis blijkt dat aan
legster van de verweerders een onroerend 
goed in huur heeft verkregen, hetwelk, 

ken en van de iniddenstand, Kamer van 
volksvertegeuwoordigers (Pasin., 1951, blad
zijde 402). 
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met gemeen overleg van partijen, tot het 
exploiteren van een kleinhandel, te we
ten een herberg, moest bestemd worden; 
dat aanlegster dam·na het onroerencl goed 
onderverhuurde aan een derde herber
gier, die er een hanclels:(onds oprichtte 
en exploiteerde; 

Dat de aan de rechter enige onderwor
pen vraag deze was of aanlegster, op 
grond van de artikelen 13 tot 24 van de 
wet van 30 April 1951, recht had om van 
de verweerders de hernieuwing van deze 
huurovereenkomst te verkrijgen; 

Overwegende dat, luidens artikel 13 
van gezegde wet, de huurder, bij voor
keur boven alle ander-e personen, recht 
heeft de hernieuwing van zijn huurover
eenkomst te verkrijgen « om dezelfde han
del voort te zetten ll; dat volgens arti
kel 16, I, 3°, cle verhuurder zich tegen de 
hernieuwing van cle hunrovereenkomst 
kan verzetten, inclien hij het onroerend 
goed of het gedeelte van het onroe
rend goed waarin de << uittreclende huur
der zijn bedrijvigl1eid uitoefent ll wil we
cleropbonwen; dat artikel 25, 4° en 5°, in
geval van ontzegging van het recht op 
hernieuwing gegrond op een door een 
derde hoger gedaan aanbod, de verschul
digde uitwinningsvergoecling op een ver
schillend bedrag bepaalt, naargelang deze 
derde in het goed een andere handel 
drijft << dan clie welke de vroegere huur
der er in dreef ll of er een handel van de
zelfde aarcl drijft; 

Dat nit de samenhang van die bepalin
gen blijkt dat een huurder slechts recht 
heeft op de door de wet van 30 April 
1951 geregelde hernieuwing van de huur
overeenkomst inclien hij eigenaar is van 
het in het onroerencl goecl geexploiteercl 
hanclelsfonds of wanneer hij dit handels
fonds in huur heeft verkregen; 

Overwegende dat die interpretatie van 
de wet in de loop van de voorbereidencle 
werkzaamheclen bevestigd werd; 

Overwegende dienvolgens dat, door te 
beslissen dat aanlegster << die noch eige
nares, noc.h hunrster is van het in het 
onroerend goed geexploiteercl handels
fonds ll geen recht had op de bij de arti
kelen 13 en volgende van de wet van 
30 April 1951 voorziene hernieuwing van 
huurovereenkomst, het bestreden vonnis 
geen enkele der in het middel bedoelde 
wetsbepaling geschonden heeft; 

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

ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank je
gens de verweerders. 

(1) (2) Pa1·l. Bes., Senaat, 1949-1950, n' 36, 
biz. 4; Pad. Doc., Kamer, 1950-1951, n' 124, 
biz. 4. Zie ook verldaring van sei1atoren Mou-

30 April 1953. - 16 kamer. - Voorzit
ter, H. Bail, raadsheer waarnemencl 
voorzitter. - Vet·slaggever H. Bayot.· -
Gelijkluidende concl·usie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-gener!lal. 

Pleiters, HH. della Faille d'Huysse 
en Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 30 April 1953 
1° HUUR. - HANDELSHUUR. - BESTEM

MING TO'!' HET DRIJVEN VAN EEN KLEINHAN
DEL. - BEGRIP. 

2° HUUR. - HANDELSHUUR. - WET VAN 
30 APRIL 1951. - VEREIS'l'EN OPDA'l' DE 
HUURDER ZICH TEGEN DE VERHUURDER OP 

. DE BEPALINGEN DEZER WET MOGE BEROEPEN. 

1 o De door artikel 1 van de wet van 
30 April1951 op de hnndelsh·nnrovereen
komsten bedoelc~e bestemming tot het 
drijven vnn een lcleinhanclel is geen 
theo·retische bestemming doch een were 
lceUik doo1· de h7!1Wclet· verwezenlijlcte 
besiemrning ten opzichte vcm de ·ver
hmtrcler (1). 

2° De lm·nnle·r vnn ee·n · o1woerend goetl 
·ve1·mcl{f z·ich slechts ten opzichte van de 
ve1·hmtnle1· op de bepnUngen van de wet 
·vnn 30 .1pr'il 1951 te beroepen wanneer 
Mj eigennnr is vnn het in het onroerena 
goea witgebnat hnnclelsfonds at wnn
neet· hij het in hmw heett genomen (2). 

(N. V. BRASSERIES REUNIES << AIGLE-BELGICA ll, 
'1'. V. BRASSERIE 'T HAMERKEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 Jnni 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brugge; 

Over het enig midclel : schending van 
de artikelen 1, 2, 11, 13, 33 en 36 van de
wet van 30 April 1951 op de handelshuur
overeenkomsten, gewijzigd door de arti
kelen 1 en 2 van de wet van 22 December 
1951 en vormend de afcleling IIbis van 
hoofclstuk II, van boek III, titel VIII, 
van het Bttrgerlijk Wetboek, en 97 van. 
de Gronclwet, doorclat het bestreden von
nis beslist dat de betwiste verhnring niet 
onder toepassing valt van de wet van. 
30 April 1951, en bijgevolg cle opzeg gel
dig verklaart cUe, krachtens artikel 36 cle
zer wet, door verweerster aan eiseres te
gen 1 December 1951 betekeml wercl en 
eiseres veroorcleelt om de gehuurde plaat-

reaux en Struye, Parl. ann., Senaat, 1949-
1950, zitting van 31 Januari 1950, biz. 301.. 
Zie voorgaand arrest. 
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sen te verlaten en om aan verweerster 
een vergoeding van 200 frank per dag te 
betalen « vanaf 1 December 1951 tot op de 
dag dat het huurgoed door geintimeerde 
volledig zal vrij gemaakt zijn ll, om reden 
dat « om cle hescherming van.cle wet van 
30 April 1951 in te roepen, men eigenaar 
of huurder van het handelsfomls moet 
zijn ll, dat eiseres noch eigenares noch 
lmurster is van het handelsfonds dat in 
het hetwist gehouw uitgehaat wor<lt, daar 
~< clit laatste door haar wordt omlerver
huurd aan een cafeuitbater eigenaar 
van het ter plaats uitgebaat fon<ls, dat 
.overigens, eiseres in verbreking tlaadwer
werkelijk geen enkel handel nitoefent in 
het huurgoecl, gezien dit laatste volledig 
aan de omlerhuurder is verhuurd en dien
tengevolge bezwaarlijk de bescherming van 
de wet van 30 April 1951 zou kunnen in
roepen, wanneer deze wet in haar arti
kel 13 bepaalt dat de huurvernieuwing 
tot de voortzetting van dezelfde handel 
kan aangevraagd worden ll, daar geen 
vernieuwing kan gevraugd worden tot 
de voorzetting ... van « niets ll, <lan wan
Ileer : 1 o cle huurovereenkomsten die on
roerende goederen tot voorwerp hebben 
<lie, bij gemeen aklmot·d van partijen, 
hoofdzakelijk tot het drijven van klein
handel bestemd zijn, onder toepassing 
vallen van de wet van 30 April 1951, met 
de enige uitzondering . cler verhnringen 
beperkend opgespmd in artikel 2 dezer 
wet; 2° artikel 2 van gezegde wet deze 

· huurovereenkomsten niet uit haar toepas
singsveld uitsluit, die een onroerend goed 
tot voorwerp hebben waarin een handels
fonds wordt uitgebaat waarvan de huur
der noch de eigendom, noch het genot 
heeft; 3° bijgevolg aan de wet van 
30 April 1951 onderworpen zijn de huur
overeenkomsten die, bij akkoord van par
tijen, een onroerend goed tot voorwerp 
hebben clat hoofdzakelijk bestemcl is tot 
het uitbaten van een kleinhanclel toebe
horencl ann een onderhuurder van de 
huurder; 4° artikel 13 van de wet van 
30 April 1951, niet het toepassingsveld 
dezer wet bepaalt, doch de voorwaurden 
van het recht op vernieuwing der huur, 
en overigens niet vereist dat, opdat dit 
recht zou kunnen uitgoefencl wonlen, cle
zelfde handel door de huurder zelf voort
gezet worde : 

Overwegende dat nit de vaststellingen 
van de rechter over de grond blijkt dat 
de rechtsvoorganger van verweerster aan 
aanlegster een onroerend goed gelegen te 
Brugge en genoemd « Hotel-cafe-restau
rant Terminus ll verhuurd had; 

Dat aanlegster dit goed aan een derde 
onderverhuurde; dat deze er een hem 
toebehorend handelsfonds exploiteerde, 
fonds welk hij naclerhand aan een ze
kere Sweetlove afstond; dat aanlegster 
:nooit eigenares noch huurster van dit 

handelsfonds is geweest; dat de verweer
ster, steunende hierop dat de tussen 
haar en aanlegster gesloten lnmrovereen
komst niet onder de toepassing van arti
kel 1 van de wet van 30 April 1951 viel, 
aan de aanlegster opzegging gaf, over
eenkomstig artikel 36 van gezegde wet, 
opzegging die door het bestreden vonnis 
geldig verklaard werd; 

Overwegende dat de voorziening terecht 
hierop wijst dat, naar de zin van arti
kel 1 van voormelde wet, een han<lels
hnurovereenkomst is het bij U:Ftikel 2 
niet uitgesloten huurcontract betreffende 
een om·om·end goed dat, volgens het geval, 
door een uitdrukkelijke of een stilzwij
geiide overeenkomst van partijen, in 
hoofdzaak tot het drijven van kleinhan
del bestemd is; 

Maar overwegencle dat de bij artikel 1 
bedoelde bestemming, inclie'l zij een 
overeenkomst van de partijen aan de 
huurovereenkomst veronderstelt, noch
tans geen theoretische bestemming is, 
dat zij daadwerkelijk door de huurder 
ten opzichte van de verhuurder moet ver
wezenlijkt worden; dat deze, dienvol
gens, om zich tegenover de verhuurder 
op de bepalingen van die wet te kunnen 
beroepen, hetzij eigenaar moet zijn van 
een in het goed geexploiteerd kleinhan
delsfonds, hetzij dergelijk fonds in huur 
moet verkregen hebben; 

Dat deze interpretatie van de wet be
vestigd wordt zowel door de voorberei
dende werkzaamheden van artikel 1 als 
door de bepalingen betreffende het recht 
van de hum·der op hernieuwing van de 
huurovereenkomst en over de uitwi_n
ningsvergoeding; 

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

ning; veroordeelt aanlegster tpt de kos
ten en tot een vergoeding van 150 frank 
jegens de verweerster. 

30 April 1953. - 1e kamer. - Voot·z-it
ter, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·sLaggever, H. Bayot. -

· GeUjlcLuidende conoLnsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - PLeite1·s, HH. Van Ryn en 
Van Leynseele. 

le KAMER. - 30 April 1953 
VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN 

OVEREENKOMST). - 1\'IILI'l'AIR SCHA
DE VEROORZAKEND DOOR EEN ONGEOORLOO~'DE 
HANDELING. - FOUTIEVE UITVOERING VAN 
EEN GEGEI'EN BEVEL. - BEVEL DAT REGELMA
TIG BLIJK'l' EN BINNEN DE BEVOEGDHEID VAN 
DE PERSOON DIE HET BEVEL GEEFT. - AAN
SPRAKELIJKHEID VAN DE S'l'AA1'. 
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Treedt op als orgaan van de Staat en ver
pUcht de1·halve de Sta(tt tot schadeloos
stelling de rnilitair die aan een andere 
schade berolclcent ingevolge ene·1· door 
hern begane tout in het ·ttitvoer·en van 
een hern door een ove1·ste buiten de per
lcen dezes rnnchten gegeven bevel, het
'Welk nochtans vom' de voonnelde rnili
ta·ir regelmntig en blnnen de pet·ken 
vnn de rnnchten zijns ovet·ste blijken 
rnoest (1). 

(BELGISCHE STAAT, T. RAYMAECKERS.) 

ARRES1'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 November 1951 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig mi,lldel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1382, 
1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 
doorclat het bestreclen arrest, na te heb
ben vastgestelcl dat sergeant Van Laer, 
zijn bevoegclheicl te buiten gaancle en de 
hem toevertrouwde opclracht overschrij
dende, aan soldaat Azaert - die ermecle 
belast was geweest van Beveren-Waas 
naar lwt voetllalplein te Edegem een 
autowagen te voeren- gevraagd had hem 
van Eclegem naar het Midclenstation te 
Antwerpen te voeren, overtocht tlat Azaert 
niet aJs opdracht had gekregen af te leg
gen, niettemin lleslist heeft dat de Staat 
aansprakelijk was voor het ongeval dat 
door Azaert gedurencle de heen- en terug
rit lllclegem-Antwerpen aan de llurgerlijke 
partij veroorzaakt werd, clan wan
neer noch de Staat, noch enig orgaan van 
de Staat, handelende in het volllrengen 
van de hem toevertrouwde opdracht, be
vel had gegeven cleze rit te doen; dat 
deze rit noch nodig noch nuttig voor de 
IJehoeften van de clienst was en dat noch 
sergeant Van Laer noch soldaat Azaert, 
krachtens hun eigene functies, de lle
voegdheid of het recht hadden om, in 
naam van de Staat, de heen- en terugrit 
Edegem-Antwerpen te bevelen of af te. 
leggen: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat sergeant Van Laer van de 
militaire overheden bevel gekregen had 
soldaten van Beveren-vVaas naar Eclegem 
te vervoeren en dat de wagen gevoerd 
was door soldaat Azaert; doch, dat te 
Edegem aangekomen, sergeant Van Laer 
aan soldaat Azaert bevel gaf hem naar 
Antwerpen te voeren en daarna de sol
daten te Etlegem te gaan terughalen; dat 
gedurende deze laatste reis de door sol-

(1) Verbr., 29 l\!Iei 1947 {.t11'1'. Ve1·b1·., 1947, 
biz. 170; B1tll. en PAsrc., 1947, I, 216, en 
nota 1). 

daat Azaert bestuurde wagen de auto van 
eerste verweerder aanreecl en dat Azaert 
door de krijgsraad wegens dit feit ver
oordeeld werd; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de Staat tot het herstellen der schade ver
. oordeelt; 

Dat deze IJeslissing niet steunt op de 
door het middel gecritiseercle beweegre
clenen; 

Overwegencle immers dat het arrest, na 
vastgesteld te hebben dat met bevel te 
geven hem naar Antwerpen te vervoeren, 
sergeant Van Laer zijn IJevoegdheicl 
was te buiten gegaan, er op wijst clat sol
daat Azaert, wanneer hij dit bevel kreeg, 
verplicht was cUt nit te voeren, claar dit 
bevel hem als regelmatig moest voor
komen en als gegeven b.innen de perken 
van de bevoegdheicl van zijn overste en 
tlat hij noch het recht, noch de gelegen
heid had clit bevel te betwisten; 

Overwegencle clat het arrest aldus vast
stelt clat soldaat Azaert, orgaan van cle 
Stnat, wanneer hij het schadevoortbren
gend feit pleegcle, handelcle in uitvoering 
van een opdracht welke hij de plicht had 
te volbrengen maar op foutieve wijze uit
gevoercl heeft; 

Dat die vaststellingen de beslissing 
rechtvaarcligen; 

Waaruit volgt dat het micldel niet kan 
aangenomen worden; 

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

30 Apri.l1953. - 16 kamer.- Voorzitter, 
H. Bail, raaclsheer waarnemend voorzit
ter. - VeTslcwgevej·, H. de Olippele. -
GeUjlcl·wldende concl·usie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaat
generaal. - Ple.iters, HH. Resteau en 
Van Ryn. 

l 6 KAMER. - 30 April 1953 

VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - JYliLI'l'Ant SCHA
DE BEROKKENEND DOOR EEN FOUTIEVE HANDE
LING. - FOU'i' BEGAAN BJJ HE1' UI1'VOEREN 
VAN EEN ON1'VANGEN OPDRACH'r. - .AANSPRA
KELIJKHEID VAN DE STAA'r. 

Treedt op (tls o·rgnnn van de Stant en 
_qeett aanleiclin,q tot de nnnspntlcelijlc
heicl van de Stnnt de militftij' (lie op
cl·racht hebbend ontvnngen om een nnn 
ae 'Staat toebehoTend moton·ijwiel te 
het·stellen etb op de openba·re wer1 te be
pj·oeven, nnn een ander schnde berolc
kent doot· een ongeoot'loofde hnndelinv 
-in het ttitvoej·en dezer opclrncht, zelfs 
wnnneet· hij het motonijwiel heeft be-
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proefd vp ee·n andere openbare weg clnn 
cleze die hem nangewezen was (1). 

(BELGISOHE STAAT, 1'. MEGANOK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 Mei 1951 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1382, 
1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest, na erkend 
te hebben dat de genaamde Van Craenen
broeck de opdracht had gekregen het mo
torrijwiel van de Staat op de baan Mid
delkerke-De Panne te beproeven en na te 
hebben erkencl dat Van Craenenbroeck 
de genaamde Meganck te Zomergem had 
getlood, buiten de hem aangeduide baan, 
natlat hij zijn reiswijzer had vervalst, 
de Staat nochtans veroordeeld heeft som
men te betalen welke als schadeloosstel
ling voor de docir Van Craenenbroeck be
gane font verschulcligd zijn onder voor
wendsel dat Van Craenenbroeck een font 
begaan had: 

Ove_rwegende dat de rechter over de 
grond als vaststaand verklaart : 1° dat 
wijlen sergeant Henri Van Craenenbroeck 
opdracht had een aan het Ieger toebe
horend motorrijwiel te herstellen en ook 
een proefrit ermetle te doen; 2° dat hij 
bij het berijden van dit motorrijwiel de 
hem opg·elegcle taak vervulde; 

Overwegende dat weg·ens voormelde om
standigheden het bestreden arrest heeft 
kunnen beslissen, zonder een der in het 
middel aangehaalde wetsbepalingen te 
schenden, dat zo sergeant Van Craenen
broeck de hem voor de proefrit opgelegde 
reisweg heeft gewijzigd en een valse ver
gunningsbrief heeft opgemaakt, die feiten 
slechts een foutieve uitvoering van zijn 
opdracht uitmaken en hem zijn hoedanig
heid van orgaan van cle Staat niet heb
ben ontnomen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; verwijst eiser in de kosten en vei·
oordeelt hem tot de vergoeding van 
150 frank ten behoeve van de verweer
ders; zegt echter dat de kosten van de 
memorie in antwoord die slechts op 4 Ja
nuari 1952 ter griffie van het hof neerge
legd werd, ten laste van verweerclers zul
len blijven. 

(1) Zie verbr., 27 October 1947 (AT1". T'e1·b1·., 
1947, biz. 334; Bull. en PASIC., 1947, I, 437) als
ook voorgaand arrest. Verg. met arrest van 
25 October 1951 (A,.,.. T'e1"b1·., 1952, biz. 93; 
Btdl. en PAsrc., 1952, I, 101, dat de aanspra
kelijkheid van de Staat verwerpt om de reden 
dat de militair slechts bij uitzondering voor 

30 April 1953. - 16 kamer. - Vom·zit
ter en ve1·stnggever, H. Bail, raadsheer 
waranemencl voorzitter. - GeUjlcln·idende 
concl1tsie, H. Raoul Hayoit de TeTmi
court, eerste advocaat-generaal. - Ple'i
te·rs, HH. Resteau en Demeur. 

26 KAMER. - 4 Mei 1953 
1° VONNISSEN EN AI-tRESTEN. - GE

HEIM VAN DE BERAADSLAGINGEN. - BEGJUP. 
2° GENEESKUNDE.- 0RDE DER APOTHE

KERS. - HOGER BEROEP TEGEN EEN BESLIS
SING VAN EEN PROVINOIALE RAAD VAN DE 0RDE. 
- VERSLAG AAN DE GEMENGDE RAAD VAN BE
ROEP DO,OR EEN LID VAN DE PROVINOIALE RAAD, 
DIE AAN DE BESLISSING, WAARTEGEN BEROEP, 
HEEF1' DEELGENOMEN. - SOHENDING VAN RET 
GEHEIM VAN DE BERAADSLAGING. - BESLIS
SING OP DE ALDUS INGEWONNEN GEGEVENS GE
GROND. - 0NWET'l'ELIJKHEID. 

1° Beho1tdens cle n'itzonde1·Ujlce doo1· ae 
wet voorziene ye·vallen, z·i.in de rechten;
yehowlen tot het geheim van de be·raacl
slag·ing~;n wnanutn zij hebben deelgeno-
men. (2). · 

2° De gemen.Qcle ntad van beroep va.n dC' 
Or·ae de·l' apothelcers, waarb·ij het hoge·r 
bemep tegen een besl-iss·ing van ae zn·o
vinciale 1·aacl van· de Onle aanhanuirr 
is gemaalct, mag zijn besliss'ing niet 
steunen op ae gegevens van een versZarr 
rJeclaan, rnet schendiny van het geheim 
vnn de bentatZslnging van een provin
ciale 1·aad, -aoor een licl van fleze ntna 
flie aan de · beslissing, wanrtegen be
roep, heeft aeelgenomen. 

(OOPIN, T, DE ORDE DER APOTHEKERS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet ov de bestreden 
beslissing, op 2-! October 1952 gewezen 
door de gemengde raad van beroep met 
het Frans als voertaal van de Orde <ler
apothekers; 

Over het middel van ambtswege, afge
leid hieruit dat, uitspraak doende op het 
hoger beroep tegen een beslissing van de 
raad van de Orde cler apothekers van 
Brabant, de gemengcle raad van beroe1} 
gesteund heeft onder meer op het verslag
van een apotheker, welke de raad van 

een bepaalde reis opdracht had ontvangen een 
voertuig te sturm1 en dat de ongeoorloofde 
handeling op een andere weg w:as begaan ge
weest. 
- (2) Rep. 1Jmt. cl1·. belge, v' Jugements et 

aTrf!ts, n" 175 tot 180; v' Sec1·et p1·ofession-
nel, n" 70 tot 72. -
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Brabant vertegenw'oorcligde en, als lid 
Yan dit college, aan het wijzen van de be
roepen beslissing deel had genomen, aldn:> 
zijn uit:>praak doende berusten op gege
ven:> welke werden verzameld met schen
ding van het principe van het geheim 
der beraadslagingen, hetwelk is vastge
legd onder meer in de artikelen 54 en 114 
van de wet van 15 .Juni 1899, 24, 34 en 
121 van de wet van 9 .Juli 1926, 117 van 
de wet van 18 .J uni 1889, en in de artike
len 20 en 21 van de wet van 19 Mei 1949 
tot oprichting van de Orcle der apothe
kers: 

Overwegende dat nit de procediu·e
stukken blijkt eensdeels dat de apothe
ker Weil zitting l1eeft gehouden onder de 
leden waaruit de provinciale raad van de 
Orde der apothekers was samengesteld 
die de naderhand door het hoger beroep 
van aanlegger aan de gemengde raad van 
beroep dezer Orde onderworpen beslissing 
heeft gewezen, en anderdeels, dat ter 
zitting van laatstvermelde raad van 
19 September 1952, de apotheker Weil, 
« door de provinciale raad van Brabant 
nit kracht van artikel 75 van het regle
ment van inwendige orde der Orde afge
vaardigd l>, verslag heeft gedaan, « naar 
de geest waarin de provinciale raad 
heeft geha:hdeld >> ; 

Overwegende dat de rechters, behalve 
{le uitzonderlijke gevallen waarin door de 
wet is voorzien, wettelijk ertoe zijn ge
houden het geheim te behouden van de 
beraadslagingen waaraan zij hebben 
cleelgenomen; 

Overwegende dat het verslag tot het 
college in hoger beroep « naar de geest 
waarin >> het in eerste aanleg uitspraak 
doende college heeft gehancleld, noodzake
lijkerwijze een onthulling insluit van de 
beraadslaging der eerste rechters, en ge
volglijk, een schending van het geheim 
dezer beraadslaging; 

Overwegende dat de gemengde raad van 
beroep zijn beslissing niet wettelijk heeft 
kunnen gronclen op inlichtingen welke zo
·doende op onregelmatige wijze werden in
gewonnen; 

Overwegende dat de v66r de gemengde 
raacl van beroep gevoerde procedure haar 
Techtvaardiging niet vinden kan in de 
bepaling van een reglement van inwen
.clige orde dat in strijd is met de in het 
mid del aangeduide principes; 

Om die redenen, ver breekt de bestreden 
beslissing; beveelt dat onderha vig ar
rest zal overgeschreven worden in de re
gisters van de gemengde 1'aad van beroep 
met het Frans als voertaal van de Orde 
'Cler apothekers, en dat melding er van 
zal gemaakt worden op de kant van de 
vernietigde beslissing; verwijst de zaak 
naar de gemengde raad van beroep met 
het Frans als voertaal van de Orde der 
~tpothekers, anders samengesteld; 

4 Mei 1953. --- 2• kamer. - Vom·zitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggevet·, 
H. Bareel. - Gelijlcl?~idende oonolusie, 
H. Roger .Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. - Pleitet·s, MM. Simont 
en Demeur. 

I 

2• KAMER. - 4 Mei 1953 

HOGER BEROEP.- STRAE'ZAKEN.- Ho
GERE BEROEPEN VAN HE1' OPENBAAR MINIS'fE
RIE EN VAN DE BURGERLIJKE PAR'I'IJ. -
RECHTER IN HOGER BEROEP ZONDER MACHi' 
OM BEKLAAGDE VAN DE VEROORDELING TOT 
SCHADEVERGOEDING TE ONTSLAAN. 

Op cle enlcele hoget·e beroepen van het 
openbaat· ministet··ie en van de burget·
lijlce tJart-i.i, mag de t·eohtet· in hoger 
beroep de belclacwlle ni.et ontslaan van 
cle lloot· de eet·ste t·echtet· ten gunste 
van lle burge-rl-i_ilce tJat·t-ij ttitgesprolven 
·ve1·oorlleling tot sohalleve1·goed·ing (1). 
CWetboek van strafvordering, art. 202 
[wet_ van 1 Mei 1849, art. 7].) 

(JACQUEMART EN PIETTE, T. DEJOLLIER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 December 1952 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Namen; 

I. Voor zoveel de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing gewezen over de 
tegen aanleggers ingestelde pnblieke vor
dering; 

A. Voorziening van Marie .Jacquemart, 
beklaagde : 

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

B. Voorziening van .Jean Piette, bur
gerlijk verantwoordelijke partij : 

Overwegende clat aanlegger 'geen mid
del voorbrengt en dat het hof er ambts
halve geen opwerpt; 

II. Voor zoveel de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing gewezen 
over de door aanleggers tegen verweer
der ingestelcle burgerlijke vordering : 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 199, 202, 203 en inzonclerheid 
203, lid1, van het Wetboek van strafvor
dering, voormeld artikel 202 gewijzigd 
bij artikel 7 van de wet van 1 Mei 1849, 

(1) Verbr., 23 Juni 1952 (A,.,-. Ve,-b,·., 1952, 
blz. 611; Hull. en PAsiC., 1952, I, 694). 
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3 en 4 van de wet van 17 April 1878, de 
voorafgaaude titel bevattende van het 
Wetboek van rechtspleging in strafzaken, 
1350, inzonderheid 1350, 3°, en 1351 van 
het Burgerlijk Wetboek, doordat het be
streden vonnis, het beroepen vonnis wij
zigend op de alleen door het openbaar mi
nisterie en aanleggers in verbreking in
gestelde hogere beroepen, na verweerder 
Dejollier te hebben vrijgesproken, deze 
ontlast heeft van de door cle eerste rech
ter ten behoeve van aanleggers uitgespro
ken burgerlijke veroordelingen en zich 
onbevoegd heeft verklaard om kennis te 
nemen van de burgerlijke vordering van 
laatstgenoemden, dan wanneer de rechter 
in tweede aanleg, wanneer de beklaagde 
geen hager beroep heeft ingesteld, het be
roepen vonnis niet vennag te wijzigen 
wat de schadevergoeding aangaat : 

Overwegende dat verweerder geen ha
ger beroep heeft ingesteld tegen het op 
tegenspraak gewezen vonnis waarbij hij 
tot schadevergoeding jegens aanleggers 
werd veroordeeld; 

Overwegende dat, op het hager beroep 
i,ngesteld door het openbaar ministerie 
waardoor enkel de publieke vordering bij 
de rechter in hager beroep werd aanhan
gig gemaakt, en door aanleggers, hande
lende ter verdediging van hun eigen be
langen, het bestreden vonnis verweerder 
niet kon ontlasten van de tegen hem door 
de eerste rechter uitgesproken veroorde
ling tot· schadevergoecling zonder arti
kel 202 van he't W etboek van strafvorde
ring en artikel 7 van de wet van 1 Mei 
1849 te schenden; 

III. V oar zoveel de voorzieningen ge
richt zijn tegen de over de burgerlijke 
vordering van verweerder gewezen beslis
sing; 

Overwegencle dat aanleggers geen mid
del inroepen en dat het hof er ambts
halve geen opwerpt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch enkel voor zover daar
bij over de tegen verweerder door aanleg
gers ingestelde burgerlijke vordering uit
spraak wordt gedaan; verwerpt de voor
zieningen voor het overige; beveelt dat 
onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden in de registers van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Namen en dat mel
ding er van zal gemaakt worden OD de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; laat de kosten de Staat ten 
laste; verwijst cle aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Di
iwnt, uitspraak lloende in hoger beroep. 

4 Mei 1953. - 2" kamer. - TTom·zitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Ver·slaggever·, 
H. Bm·eel. - Gelijkl-!tidende conchtsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. - PleUer, H. Simont. 

2" KAMER. - 4 Mei 1953 
VOORZIENING IN VERBREKING. 

LANDLOPERIJ - TERBESCHIKKINGS'l'ELLING 
VAN DE REGERING. - GEEN VOORZIENING. 

De beslissing d·ie een per·soon tm· beschilc
lcing stelt van de TegeTing wegens land
loperij of bedelaTij lean het vooTwer·p 
niet ltitmnlcen van een vooTziening in 
verbreking (1). (Wet van 27 November 
1891, art. 14.) 

(HALKIN.) 

ARREST. 

HET HOli'; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 16 December 1952 door de 
Rechtbank van politie te Brussel gewe
zen; 

Over de ontvankelijkheid van de voor
ziening : 

Overwegende dat de beslissing waarbij 
een persoon welke, v66r de rechter ge
bracht wordt nit hoofde van landloperij 
of bedelarij ter beschikking van de rege
ring wordt gesteld, geen vonnis is naar 
de zin van artikel 15, 1 o, van de wet 
van 4 Augustus 1832, lloch een eenvoudige 
administratieve maatregel waartegen 
geen voorziening openstaat; 

Dat, anderzijds, de wet van 27 Novem
ber 1891 aan de belanghebbende geen eis 
tot verbreking toestaat; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

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

4 Mei 1953. - 26 kamer. - TT ooTzitte·r,. 
H. Wouters, voorzitter. - TTeTslaggevm·, 
H. Giroul. - Gelijlcln·idende conchts·ie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 

2" KAMER. - 4 Mei 1953 

MILI'riE. - UITS'rEL. - RECHT OP UI'L'
S'l'EL VAN DE DIENSTPLICH'l'IGE DIE DE ONON'L'
BEERLIJKE KOS'L'WINNER VAN HE'l' GEZIN IS. 
- NIET VEREIS'L' DAT HIJ DE ENIGE KOS'l'
WINNER WEZE. 

Heeft r·echt op nitstel lcrachtens arti
kel10, par·agraaf 2, 1°, van cle wet van 
15 J·nni 1951, de dienstplichtige die de 
onontbee·rli.jlce lcostwinner is van zijn 
o·ndwrs of van een van hen; de wet ver-

(1) Verbr., 31 Januari 1949 (Ar·,·. Ve,·b,·., 
1949, blz. 88, en nota 1). 
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eist n·iet dat hij htm enige lcostwinne1· 
·weze. 

(DEGENE~'FE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
oeslissing, op 30 J"anuari 1953 door de 
hoge militieraad gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 10, paragraaf 2, 1 o, van de wet 
van 15 ;r uni 1951 betreffende de dienst
plicht, doordat de bestreden beslissing de 
aanvraag om uitstel heeft afgewezen om 
Teden dat aanlegger niet is te beschou
wen als de enige en onontbeerlijke kost
winner van zijn moeder-weduwe wier in
komsten de som van 16.331 frank belo
pen, dan wanneer de wet niet vereist dat 
de dienstplichtige de enige kostwinner zij 
en de onontbeerlijkheicl van aanleggers 
kostwinnerschap voor zijn moecler nit de 
bij de voorziening gevoegde tabel van de 
inkomsten der leden van het gezin is af 
te leiden : 

Qyerwegende dat de bestreclen beslis
sing, cle door de eerste rechters ingeroe
pen gronden overnemend, de beslissing 
heeft bevestigd van de militieraad van de 
provincie Luik van 15 October 1952 waar
bij de aanvraag om uitstel van de clienst
plichtige was afgewezen geweest, op 
_groncl van cle enkele vaststelling clat cle 
·dienstplichtige niet was te beschonwen 
als de enige kostwinner van zijn moeder
wednwe, wier inkomsten de som van 
16.331 frank belopen; 

Overwegende. clat artikel 10, para
graaf 2, 1 o, hetwelk in het miclclel wordt 
ingeroepen, be1malt clat recht heeft op het 
uitstel, mits andere voorwaarclen welke 
het omschrijft, cle persoon clie de kost
winner is onder meer van zijn vacler en 
moecler of van een van beiclen; clat cle wet 
niet vereist clat de clienstplichtige boven
dien cle enige kostwinner zij van cleze 
11ersonen; clat derhalve cle bestreden be
'Slissing, door de gronden van de militie
raacl over te nemen, cle in het middel aan
geclnide wetsbepaling geschonclen heeft; 

Om clie redenen, en zoncler clat er aan
leicling bestaat om l1et tweede oncler
·cleel van het midclel te beantwoorclen, 
verbreekt de bestreden beRlissing; be
veelt dat onderhavig arrest zal overge
.schreven worclen in cle registers van cle 
hoge militieraacl en dat melcling er van 
·zal gemaakt worden op cle kant van cle 
vernietigcle beslissing; verwijst de zaak 
Jmar cle hoge militieraacl, anclers samen
_gestelcl. 

4 lVIei 1953. - 2" kamer. - TT oo1·zUtm·, 
H. Wouters, voorzitter. -- YersZau,qever, 
H . .Anciaux Henry cle Faveaux. - Gelijlc-
2-widende conclttsie, H. Roger Janssens cle 
Bisthoven, aclvocaat-generaal. 

2° KAMER.- 4 Mei 1953 

HOGER BEROEP. - lVIILITIE. - ONRE
GELMATIGE AKTE VAN BEROEP BINNEN DE WE'J'
TELL:{KE TERMIJN GERICH'!' 'l'O'l' DE lVIINIS
TER VAN BINNENLANDSE ZAKEN. -BRIEF VAN 
DE MINISTER, NA HE!' VERSTRIJKEN VAN DE 
'l'ERMIJN VAN HOGER BEROEP AAN DE DIENST
PLICHTIGE GEZONDEN, DE VOOR DE ONTVANKE
LIJKHEID VAN DE AKTE VAN BEROEP VEREISTE 
PLEEGVORMEN KENBAAR MAKEND. - GEEN 
VERLENGING VAN DE 'l'ERMIJN. 

De aan de flienstpli.chtige toegestune ter
tnijn om hoge1· beroep teuen de besHs
sing vun fle m.ilit·iera.ud in te · stetlen 
wonlt n·iet verlengfl do01·dat de Minis
ter van b·innenlunase zulcen, binnen de 
wettelijke tennijn een om·euelmatig 
dOO!' fle flienstplichf'ige ingesteld hoge1· 
bemep ontvanuen hebbende, hem. slechts 
na het ve·rstrijlcen va.n de te1·mijn de 
vom· de ont1Ja.nlcelijlclwid vun het hoge1· 
beroep vereiste pleeuvo1'1nen heett lcen
bUU!' gemua1ct (1). 

(.JUNGER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreclen 
beslissing, op 28 J"anuari 1953 door cle 
hoge militieraad gewezen; 

Over het enig miclclei : schencling van 
artikel 33, 1mragraaf 1, 4°, van de wet 
van 15 ;r uni 1951 betreffencle cle clienst
plicht, cloorclat cle bestreclen . beslissing 
het beroep door aanlegger op 18 October 
1952 ingestelcl tegen cle beroepen beslis
sing welke hem op 2G Septemller 1952 
wercl betekencl, te laat ingestelcl, en niet 
ontvankelijk l~eeft verklaarcl, om de r~
clen clat de brieven welke tussen het J\11-
nisterie van binnenlanclse zaken en aan
legger werclen gewisselcl niet tot .~itwer
king kunnen hebben gehall een biJ voor
melcle bepaling gebieclencl gestelcle termijn 
te verlengen, clan wanneer, aangezien aan
legger op 30 September 1952 reeds aan be
wust ministerie zijn wens hacl te kennen 
gegeven dat zijn zaak cloor een commissie 
van beroep onclerzocht zou worden en 
aangezien clit ministerie hem bij brie~.van 
14 October 1952, clit is na het verstnJken 
van de termijn van hoger beroep, had la
ten weten dat, inclien hij wenste hoger be
roep in te stellen, hij zich cliencle te schi!'
ken naar cle onclerrichtingen vermeld m 
het militieplichtmoclel ur 20 (kennisgeving 
van cle beslissing van cle militieraacl), cle 
nietigheiclsoorzaken van cle brief van 
30 September 1952 getlekt werclen door lle 

(1} Zie verbr., 29 Maart 1938 (An·. Ym·b1·., 
1938, blz. 75). 
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akte van bei·oep van 18 October 1952, zijn
de deze akte in overeenkomst met het bij 
voormeld artikel 33 voorgeschrevene als
mede met het antwoord van het ministe
rie, en dan wanneer het te laat toezenden 
van deze akte van beroep eveneens 
gedekt werd door bedoeld antwoord het
welk hem werd toegestuurd na het ver
strijken van de termijn van hoger beroep 
welke dit ministerie zelf diende na te ko
men; 

Overwegende tlat, in de onderstelling 
dat de door aanlegger tot het Ministerie 
van binnenlandse zaken gerichte brief 
een onregelmatige akte van hoger beroep 
zijn zou, dan nog de nietigheid ervan en
kel zou kunnen worden gedekt door het 
vervullen, binnen de termijn van hoger 
beroep, van de bij artikel 33 van de wet 
van 15 Juni 1951 voorgeschreven pleegvor
men· 

O;erwegende d~t, vermits het Ministe
rie van binnenlandse zaken de verplich
ting niet had op de brief van 30 Septem
ber 1952 antwoord te verstrekken door te 
bekwamer tijde de bij de wet v:oorge
schreven rechtsvormen aan aanlegger 
kenbaar te maken opdat de akte van be
roep ontvankelijk weze, het stilzwijgen 
van dit ministerie de termijn van hoger 
beroep niet heeft kunnen schorsen; 

Overwegende dat het middel naar recht 
faalt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

4 Mei 1953. - 28 kamer. - Voo1·zUter, 
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. Belpaire. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 

2c KAMER. - 4 Mei 1953 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - MILITIE. - HoGER BE· 
ROEP VAN DE DIENS'l'PLICH'l'IGE 'l'EGEN EEN BE
SLISSING VAN DE MILITIERAAD DIE BET OM 
EEN LEERBELANG AANGEVRAAGDE UITSTEL WEI
GERT. - HOGEH BEROEP HIEROP GES'l'EUND 
DAT DE DIENSTPLICHTIGE DE ONONTBEERLIJKE 
STEUN IS VAN RET GEZIN. - BEVESTIGING 
VAN DE BESLISSING DOOR DE HOGE MILJTIE· 
RAAD. - IN DE AKTE VAN BEROEP BEVATl'E 
EIS NIE'l' BEANTWOORD. - BESLISSING NIET 
GEMOTIVEERD. 

TVanneer een dienstplichtige, d·ie hager 
bm·oep heett ingesteld tegen een be
slissing van cle rnilitiemacl, clie het orn 
een leerbelang anngevraagcl 1titstel ge
·weige1·fl heeft, verklna1·d heett zijn 

(1) Zie verbr., 15 October 1951 (A1-r. V m·b,·., 
1952, blz. 64; Bttll. en PASIC., 1952, I, 6B) ; 

hoge1· be·roep op z·tJn toestnncl van on
ontbeerlijke kostwinner van zijn moe
der-wecl·ttwe te ste1tnen, is niet gerno
Uveerd de beslissing van de hoge miU
tiernacl clie, zondm· deze in de alcte V(tJV 

beroep bevatte aanm·aag te beantwoor
clen, de beslissing wnartegen beroep be
vestiut orn 1·eaen aat ae dienstplichtige· 
slechts van een leerbelang lant blij
ken (1). (Wet van 15 Juni 1951, art. 38, 
paragraaf 4; Grondwet, art. 97.) 

(HARDY.). 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 30 Januari 1953 door de 
hoge militieraad gewezen; 

Over het tweede middel : schending
van de artikelen 97 van de Grondwet en 
38, paragraaf 4, van de wet van 15 Juni 
1951 betreffende de dienstplicht, doordat 
de bestreden beslissing, om de aanvraag 
om uitstel af te wijzen, zich ertoe be
perkt vast te stellen dat er is gebleken 
dat aanlegger enkel een leerbelang kan 
doen gelden, dan wanneer aanlegger in 
zijn akte van beroep van 28 October 1952· 
verklaartle zijn hoger beroep op zijn toe
stand van kostwinner van zijn moeder
weduwe te steunen : 

Overwegende flat de aanvraag om uit
stel, door aanlegger uit kracht van arti
kel 10, paragraaf 2, 7°, van de wet van 
15 Jun1 1951 ingediend, bij beslissing van 
de Militieraad van de provincie Henegou
wen werd afgewezen om reden dat de 
belanghebbende enkel van een leerbelang· 
liet blijken; 

Overwegende dat aanlegger verklaard 
had zijn beroep tegen deze beslissing op 
de toestand van zijn gezin te steunen, 
namelijk hierop dat zijn broeder zich 
eerlang .onder de wapens moest begeven 
en dat zijn moeder, weduwe met drie 
kinderen, zich in een hopeloze financiele 
toestand bevond, waaruit aileen aanleg
ger haar kon helpen door haar met zijn 
loon bij te stalin; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing flit verzoek van de akte van beroer} 
niet beantwoord heeft; 

Dat de bestreden beslissing niet wette
lijk met redenen is omkleed; 

Dat het middel gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt de bestreden 

beslissing; beveelt dat onderhavig arrest 
in de registers van de hoge militieraad 
zal overgeschreven worden en flat melding· 
er van op de kant van de vernietigde be-

12 Januari 1953 (.J,.,.. ve,·b>·., 1952, biz. 291, 
Bull. en PAsrc., 1953, I, 323). 
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slissing zal gemaakt worden; verwijst 
de zaak naar de hoge militieraad, anders 
samengesteid. 

4 Mei 1953. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslag,qever, 
H. Ancianx Henry de Faveanx. - Ge
lijlclttidende conclusie, H. Roger Janssens 
de · Bisthoven, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 4 Mei 1953 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. 
CONCLUSIES .. - BESCHOUWINGEN DIE GEEN 
EIS, NOCH VERWEER NOCH EXCEPTIE UITMA
KEN. - GEEWVERPLICH'l'ING VOOR DE RECH
'l'ER ZE TE BEANTWOORDEN. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - J\fiDDEL OP EEN ONJUIS'J'E 
INTERPRE'l'A'l'IE VAN HE'l' BESTREDEN ARREST 
GEGROND. - l\'IIDDEL DAT FEITELIJKE GROND
SLAG MIST. 

1 o De rechter is niet gehmulen in concltt
sies gettite beschottwinrten te beant
woonlen, die noch een eis noch een ver
wee1· noch een exceptie nitmnken (1). 

2° M·ist feiteUj lee grands lag het middel 
dnt op een onjniste interp1·etatie van 
het bestreclen a1Yest gegrond is (2) . 

(LABEEUW EN DESTADSBADER, 'l'. GOOSSENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de_ bestreden 
arresten, op 2 Mei en op 12 Juli 1952 door 
het Hof van beroep te BnlSsel gewezen; 

· Overwegencle dat de voorzieningen tot 
de over de burgerlijke vordering gewezen 
beslissingen beperkt zijn; 

.. Voor zoveel de voorzieningen tegen het 
ar;rest van 2 Mei 1952 gericht zijn : 

Overwegende dat aanleggers geen mid
del inroepen en dat het hof er ambtshalve 
geen opwerpt; 

Voor zoveel de voorzieningen tegen het 
arrest van 12 .Juli 1952 gericht zijn : 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 
1320, 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het arrest van 12 Juli 1952 aan 

(1) Verbr., 15 en 26 Januari, en 9 Juli 1951 
(A>·>·. Verb1·., 1951, blz. 250, 285, 669; B"ll. en 
PAsrc., 1951, I, ~98, 339 en 771) ; 15 October 
1951 (A 1"1'. Verb1·., 1952, blz. 73; Bttll. en 
PAsrc., 1952, I, 77); 8 December 1952 (A1"1'. 
Verbr., 1953, biz. 200; Bttll. en PAsrc., 1953, 
I,· 227). 

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

verweerder de nalatigheidsintei;esten 
vanaf 1 Mei 1949 toestaat op de heni we
gens gedeeltelijke bestendige arbeidson
geschiktheid toegekende vergoeding, zon
der het middel te beantwoorden hetwelk 
door aanleggers werd afgeleicl hieruit dat 
zij, gedurende het tijdvak van 1 Mei 19±9 
tot 31 Mei 1951, aan de arbeidsongevallen
verzekeraar van verweerder vergoedingen 
hadden terugbetaalcl wegens tijdelijke ge
deeltelijke physiologische arbeidsongec 
schiktheid, in dier voege dat het toestaan 
van vergoedingsinteresten op de wegens 
gedeeltelijke bestendige arbeidsongeschikt
heid verschuldigde vergoeding voor het 
tijdvak van 1 Mei 19±9 tot 1 Juni 1951 erop 
neerkwam aan cle getroffene een hogere 
schadeloosstelling toe te kennen dan het 
ondergane nadeel . beliep : 

Overwegende dat het arrest van 2 Mei 
1952, de beroepen vonnissen bevestigend, 
erop wijst dat, voor het door verweerder 
ondergane stoffelijk nadeel, de hoofdsom 
vanaf de aanvang van de bestendige ge
deeltelijke arbeidsongeschiktheid interest 
zou opbrengen: 

Dat het arrest van 12 Juli 1952 tot doel 
had deze datum te bepalen; 

Overwegende dat aanleggers in hun 
v66r de. rechter over de grond genomen 
conclusies zich ertoe beperkten door een 
uiteenzetting van feitelijke gegevens, de 
door de gerechtelijke deskundige uitge
brachte mening te betwisten en te inter
preteren door de meningen van andere 
geneesheren daartegenover · te stellen; · 

Overwegende dat de rechter er niet toe 
gehouden is argumenten te beantwoor
den welke noch een punt van een eis, 
noch een verweer, noch een exceptie uit
maken; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel : schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1382 van het Burgerlijk Wetboek, 2, lid 4, 
i:m 19 van de wet van 4 September 1903 
op het herstel van de arbeidsongevallen 
en van de wijzigende wetten samengeor
dend bij het koninklijk besluit van 
28 September 1931, doordat het arrest 
van 12 .Juli 1952, door een tegenstrijdig
heicl in zijn gronden welke met het ont
breken ervan gelijkstaat, aanneemt dat 
tussen 1 Mei 19!9 en 1 .Juni 1951 een be
stendige gedeeltelijke arbeidsongeschikt
heicl met veranderlijke graad heeft be-

7 Juli· 1952, twee arresten (A1"1". Ve?·b>·., 1952, 
blz. 640; Bu.ll. en PASIC., 1952, I, 725 en 729), 
en de nota 2 onder het tweede arrest. 

Nopens de draagwijdte v1m de woorden 
« tijdelijke werkonbekwaamheid » zie de nota 
onder verbr., 6 Maart 1953 (Bull. en 'PAsrc., 
1953, I, 521). . 



:l__ .. r _ r-.---

- 603 -· 

staan, vermits het tenhonderd ervan eerst 
op laatstvermelde datum definitief is 
lmnnen bepaald worden en desniettemin 
de mening is toegedaan dat de bestendige 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid se
dert de eerste dezer data heeft bestaan, 
dan wanneer de aanvang van een gedeel
telijke bestendige arbeidsongeschiktheid 
precies door dit bestendig karakter wordt 
gekenmerkt, terwijl anderzijds, een con
solidatie op 22 t. h. slechts op 1 Juni 1951 
bereikt kon worden aangezien, om reden 
dat v66r cleze datum clit tenhonclerd, zo
als aanleggers staande hielden, niet als 
bereikt in aanmerking kon genomen wor
den : 

Overwegende dat, vermits bij het arrest 
uitspraak is geclaan geweest over een vor
dering tot schadevergoeding door verweer
der ingesteld overeenkomstig de regelen 
van het gemeen recht, de door het middel 
ingeroepen wetsbepalingen betreffencle de 
vergoeding cler schade voortspruitende nit 
de arbeidsongevallen aan cleze materie 
vreemll zijn; 

Overwegende dat het geenszins tegen
strijdig is te verklaren, enerzijds, dat 
een gedeeltelijke bestendige arbeiclsonge
schiktheicl >Janvang h'eeft genomen toen 
op 1 Mei 1949 de tijdelijke volleclige 
arbeidsongeschiktheid een einde nam, en 
anderzijds clat, ofschoon zij sedert 1 Mei 
1949 bestond, het tenhonclerd der gedeel
telijke bestendige arbeidsongeschiktheid 
slechts op 1 Juni 1951 definitief is kunnen 
worden vastgesteld; 

Dat het middel, clat op een onjuiste in
terpretatie van het arrest berust, feite
lijke grondslag mist; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

4 Mei 1953. - 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Vet·slaggever, 
H. Belpaire. - Gelijlclttidende conclusie, 

(1) Aanlegger beweerde dat de bijzondere 
verjaring ingevoerd door artikels 145 en 181 
van het Boswetboek niet toepasselijk was bij 
gebrek aan proces-verbaal van bosagenten of 
-wachters, waarbij het misdrijf regehriatig 
vastgesteld werd. 

Volg(ms de algemeen aangenomen mening, 
loopt deze verjaring vanaf de sluiting van 
het proces-verbaal waa1·bij het misdrijf wordt 
vastgesteld, hetzij het proces-verbaal opge
maakt is geweest door bosagenten of -wachters 
die bijzonder belast zijn met het vaststellen 
van inbreuken in boszaken overeenkomstig ar
tikel 121 van het Boswetboek, hetzij het opge
maakt is geweest door andere ambtenaren die 
bevoegd zijn om deze misdrijven vast te stel
len, zoals rijkswachters die daartoe door arti
kel 67 van het Landelijk Wetboek bevoegd 

H. Mahaux, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van I-'eynseele. 

2" KAMER. - 4 Mei 1953 

1° MIDDELEN TOT VERBRllJKING. 
S'l'RAFZAKEN. - lNBREUK OP HE'l' BOSWET
BOEK. •-'- VooRZIENING VAN BEKLAAGDE. -
MIDDEL AANVOEREND DA'l' . HET MISDRIJF VOL
GENS DE REGELEN VAN GEMEEN RECHT YER
JAART. - VERJARING NIE'l' VOLGENS DEZE: 
REGELEN VERWORVEN. - lVIIDDEI, NIE'l' ON'l'
VANKELIJK BIJ GEBREK AAN BELANG. 

2° PREJUDIOIEEL GESCHIL. - IN
BREUK OP HE'l' BOSWE'l'BOEK .. - BEKLAAGDE 
DIE EEN MET DE EIGENAAR. VAN HET HOUT TO'_f 
STAND GEKOMEN REGELING INIWEP'l'. - GEEN 
BETWIS'l'ING BE'l'RED'FENDE EEN ZAKELIJK ON
ROEREND RECH'l'. - BEVOEGDHEID VAN HET 
S'rHAFGERECH'l1 , 

3° BEWIJS. - STRAFGERECH'l'.- BEKLAAG
DE DIE EEN ,JURIDISCH FEI'l' INROEP'l' DAT 
V66R HE'l' MII:>DRIJI!' BES'l'OND. - BEWIJS 
VAN DIT FEI'l'. - BEWIJS NIE'l' AAN DE REGE
LEN VAN HE'l' BURGERLIJK RECH'l' ONDERWOR
PEN. - BESLISSENDE EED NIE'l' AANNEMELIJK. 

1° De wegens inbrettlc op het Boswetboelr.· 
veroordeelde belclaagde, is bij gebrelG 
aan belang niet ontvanlcelijlv om te 
bewet·en dat, bij gebt·elc aan vaststelling 
van de feiten bij regeltnatirJ pt·oces-vm·
baal, het tnisdriff vol,qens de t•egelen 
van gemeen recht verjaart, dan wan
neet·, een coPrectionele stmt wettelijlG 
1titgesprolcen zijnde geweest, · de verja
ring niet verworven was vol,qens de op 
de tvanbedt·ijven toepasselijlve regelen 
van gemeen t·echt (1). 

2° Indien degene die oeticht wordt van 
inbrenlc op het Bo.~wetboelc een met de 
eigenaar van het hont tot stand gelco
tnen ·regeling inmept, doch wellce geen 
zalcelijlc ont·oet·end recht oetreft, is het 

verklaard worden (zie onder meer Rep. p1-at. 
dt·. belye, v' Foret, n' 756; RIGAUX en TRoussE, 
Codes de police, bd. II, biz. 467 tot 471; 
verbr., 26 Februari 1900, Bull. en PASIC., 1900, 
I, 162). 

Het genoteerd al'l'est heeft over deze vraag 
geen uitspraak gedaan, daar eiser er geen 
belang bij had te beweren dat de bijzondere 
verjaring niet toepasselijk was, omdat de 
verj aring van gemeen recht niet verworven 
was volgens de regelen die het ten laste van 
eiser weerhouden misdrijf betreffen. Door 
verder te ve1·klaren dat de beslissing overeen
komstig de wet is, stelt het arrest impliciet 
vast dat de verjaring niet verworven was. 

Over de macht van het hof om na te gaan 
of de publieke vordering verjaard is, zie onder 
meer verbr., 5 Februari 1940 (At7". VeTbr., 
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.strafgerecht bevoegd om over het t7ts
sengeschil nitspmak te doen (1). (Wet 
van 17 April 1878, art. 17; Boswetboek, 
art. 143.) 

.3° Het stn~fgerecht is niet r;ebonden door 
rle bewijs1·egelen van het burgerlijlc 
·recht, wanneer belclaagde, tot ve1·wee1·, 
een v!l6r het 1nisdr-ijf bestacmcl j7wi
disch feU inmept, hetwellc het 1·echt 
1.vaamp cle benacleelcle pcwt-ij steunt niet 
in betwisti,ng stelt; beklrtagcle kan rle1'
halve niet toegelaten wo1·clen tot bew·ijs 
van cle1·geUjlc feU rle besUssenrle eecl 
aan rZe bu.rgerUjlce pa1·Uj op te rlm
gen (2). (Wet van 17 April1878, art. 16.) 

{PETERS, T. DE EOHTELillDEN ELOY-PE'l'ERS.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
yonnis, op 20 November 1952 in hog:r be
roep gewezen door de Correctwnele 
Rechtbank te Verviers; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 145 van het Boswetboek en 
23 en volgende van de voorafgaande titel 
van het Wetboek van rechtspleging in 
:strafzaken, doordat, vermits de feiten niet 
bij een regelmatig proces-verbaal werden 
vastgesteld, de verjaring van de publieke 
vordering aan de regelen van het gemeen 
recht was onderworpen en doordat de op 
einde September of October 1951 gepleeg
de feiten ten dage van het vonnis ver
jaard waren : 

Overwegende dat de ten laste van aan
legger als bewezen behouden inbreuk 
op artikel 154 van het Boswetboek welke 
met hoofdgevangenisstraf van ten minste 
,een maancl strafbaar is, principieel een 
wanbedrijf uitmaakt; dat, naarclien bij 
het bestreden vonnis een correctionele 
straf werd uitgesproken, aanlegger inder
daad wegens een wanbedrij.f vervolgd 
werd; 

Dat derhalve gesteld dat de rechter 
over de grond 'de regelen der verjaring 
volgens het gemeen recht h=:d behoren 
toe te passen, dan nog de pub~1eke vorde
ring ter zake niet door verj armg zou ver
Y allen z'ijn; 

Dat het middel bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel : schending 
van cle artikelen 143 van het Boswetboek 
,en 16 en volgende van de voorafgaande 
titel van het Wetboek van rechtspleging 

1940, biz. 13) en nota's 1 en 2 onder dit 
arrest in B,ll. en PASic., 1940, I, 33; 22 De

·cember 1952 (A1·1·. Ve1·b1·., 1953, biz. 243; B"ll. 
,en PAsrc., 1953, I, 271, en nota's 4 en 5, 
blz. 272). 

(1) Raadpl. Rep. pmt. d1·. belge, v' F01·et, 

in strafzaken, alsmede van 1358 en voi
gende van het Burgerlijk Wetboek, door
dat het bestreden vonnis, enerzijds, een 
door aanlegger opgeworpen prejudicieel 
verweermiddel heeft afgewezen en, ander
zijds, geweigerd heeft de gedingbeslis
sencle eed op te dragen : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger, door bij 

conclusies aan te voeren dat de bomen 
door hem geveld en weggevoerd werden 
met de instemming der bin~gerlijke par
tijen, welke hem tot voldoening van een 
schuld deze bomen in betaling hadden 
gegeven, zich enkel op een roerend recht 
beriep; dat dienvolgens de vraag of de 
zaak naar de burgerlijke rechter diende 
verwezen niet behoefde te worden be
recllt en het bestreden vonnis wettelijk 
over het tussengeschil uitspraak heeft 
geclaan;, 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de in artikel 16, lid 1, 

van de voor-afgaande titel van het Wet
hoek van rechtspleging in strafzaken 
neergelegde regel enkel toepasselijk is 
wanneer het misdrijf noodzakelijk af
hangt van een voordien bestaand juri
disch feit waarvan het bestaan ontkend 
of de uitlegging betwist wordt; 

Dat deze van de artikelen 154 en 189 
van het w'etboek van strafvorclering af
wijkende uitzonderlijke regel , ten doel 
heeft te beletten dat een benadeelde par
tij, door een Jmrgerlijk rechtelijk vraag
stuk bij de strafrechter aan te brengen, 
de regelen van het burgerlijk recht over 
de toelaatbaarheid van de wijzen van be
wijslevering zou ontduiken; 

Dat bedoelde regel niet toepasselijk is 
wanneer het bewijs of de interpretatie 
van het vooraf bestaancl jnridisch feit 
niet noodzakelijk behoeft te worden bij
gebracht 'om een vereiste voor het mis
drijf te bewijzen; dat zulks inzonderhei,d 
het geval is wanneer, zoals ter zake, de 
beklaagde het is die tot zijn verweer een 
juridisch feit inroept hetwelk het recht 
waarop de llenadeelde partij steunt niet 
in betwisting stelt; 

Overwegende derhalve dat de rechter 
over de grond clie niet gebonden was door 
de burgerlijk rechtelijke regelen van b~
wijslevering en ouder meer door de a~~l
kelen 1358 en volgencle van het BurgerhJk 
vVetboek, wettelijk de beslissende eed 
heeft afgewezen welke tot bewijs van 
dergelijk feit door de beklaagde aan de 
burgerlijke partijen werd opgedragen; 

n'" 732 tot 735; Pand. belges, v' Bois et fo-
1"1Jts, n' 1361; BELTJENS, Gode j01·estier, arti
kel 143, n' 16. 

(2) Zie de nota ondertekend P. M. onder dit 
arrest in B"ll. en PAsm., 1953, I, 682. 
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Dat geen der onderdelen van het mid
del kan aangenomen worden; 

Overwegende, voor het overige, ten aan
zien van de publieke vorclering, dat de 
substantiele of op straf van nietigheicl 
Yoorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeeiikom
stig de wet is en, ten aanzien van de vor
dering der burgerlijke partijen, dat aan
legger geen bijzonder middel inroept en 
clat het hof er ambtshalve geen opwerpt; 

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

4 Mei 1953. - 2° kamer. - Voorzitte1·, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Giroul. - Gelijlcluidende qonclusie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. · 

2" KAMER. - 5 Mei 1953 
INKOMSTENBELASTINGEN. - ExTRA

BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BEHAALDE 
EXCEPTIONELE WINSTEN EN EATEN. - BELAS
'l'ING DIE DE GEZAMENLIJKE INKOMS'l'EN 
'l'REFT OPGESOMD IN ARTIKEL 2, PARA
GRAAF 1, VAN DE WET VAN 16 0C'l'OBER 1945, 
ZONDER ONDERSCHEID TUSSEN DE INKOMS'l'EN 
MET BEHULP WAARVAN VERMOGENSACCRESSEN 
GEVORMD WERDEN EN DEGENE DIE VOOR MET 
TELOORGAANDE PENNINGEN GEDANE UITGAVEN, 
WAARONDER DE GEZINSUI'l'GAVEN VOORKOMEN, 
BESTEMD WERDEN. 

De gezamenlijlce inlcomsten opgesomd in 
artilcel 3, pal·agl·aat 1, van de wet van 
16 October 1945, zijn in de ewtmbelas
ting op de in om·logstijd behaalde ew
ceptionele winsten en baten belastbaa1·, 
zonder dat m· een onde1·scheid. dient ge
maalct te worden tussen de inkomsten 
die tot het vonnen van vennogensac
cressen gediend hebben en deze die be
steed zijn geweest aan de bestaansbe
hoeften, dit wil zeggen bestemd voor 
met telom·gaande penningen gedane uit
,IJaven, waa1·van de .!JCZinsnitgaven deel 
uitmalcen (1). 

(DE MARNEFFE '1'. DE BELGISCHE STAAT, 
MINIS'l'iR VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 Juli 1951 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 25, 26 

(1) Zie verbr., 31 Maart, 21 en 29 April 
1953 (A1·r. Ve1·br., 1953, biz. 532; Bull. en 
PASIC., 1953, !, 598, 638 en 665). 

en. 55 van de wetten betreffende de in
komstenbelastingen, achtereenvolgens sa
mengeschakeld bij de besluiten van 
12 September 1936, 16 Juni en 31 Juli 
1943, 1, 2 en 19 van de wet van 16 October 
1945 tot invoering van een extrabelasting 
op de in oorlogstijd behaalde exceptio
nele inkomsten, winsten en baten, door
dat het bestreden arrest beslist dat, zowel 
ten aanzieu van de extrabelasting als van 
de gewone belastingen over de dienstja
ren 1941 tot 1945, aanleiding bestaat 
om het stelsel van de administratie bij te 
treden, hetwelk ertoe strekt bij de in Oc
tober 1944 getelde activa de door de ad
ministratie bepaalde uitgaven voor het 
gezin te voegen, waaromtrent artikel 2, 
paragraaf 3, . van de wet van 16 October 
1945 de administratie tot het aanwenden 
van een vermoeden jtwis tantmn mach
tigt; dan wanneer de in voormeld arti
kel 2, paragraaf 3, vervatte opsomming 
beperkend is en het bestreden arrest niet 
vaststelt dat de door de administratie 
wegens uitgaven voor het gezin bepaalde 
som een in artikel 55 der samengescha
kelde wetten bedoeld teken of indicie uit
maakt van een hogere graad van gegoed
heid clan nit de aangegeven inkomsten 
blijkt : 

Ten aanzien van de extrabelasting op 
de in oorlogstijd behaalde exceptionele 
inkomsten, winsten en baten : 

Overwegende dat artikel 2, paragraaf 1, 
van de wet van 16 October 1945 het ge
heel der dam·in opgesomde inkomsten aan 
de extrabelasting onderwerpt, zonder enig 
onderscheid te maken tussen die welke 
tot het vormen van vermogensaccressen 
gediend hebben en die welke aan de be
staansbehoeften zijn besteed geweest, dit. 
wil zeggen gebruikt tot het dekken van 
met teloorgaande penningen gedane ui t
gaven; 

Dat derhalve, om het geheel weder sa
men te stellen van de in het voormeld 
artikel 2, paragraaf 1, bedoelde inkom
sten, het bestreden arrest wettelijk de 
<< uitgaven voor het gezin >> bij de yastge
stelde vermogensaccressen heeft gevoegd; 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 

Ten aanzien van de gewone belastin
gen: 

Overwegende dat, in strijd met wat 
door aanlegger in het middel wordt staan
de gehouden, het bestreden arrest vast
stelt dat « de activa op 9 October 1944 en 
de uitgaven voor het gezin welke een le
venswijze buiten verhouding met het be
drag der aangegeven inkomsten aan het 
licht brengen, als vermoeden van een ho
gere graad van gegoedheid en van aan
zienlijkere inkomsten mogen worden in
geroepen >>; 
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Dat derhalve het micldel in feite ~iet 
opgaat; 

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

5 :M:ei 1953. - 2° kamer. - VborzUte·r, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggevm·, H. Daubresse. -
GeUjkl·nidende concl·nsie, H. Ganshof van 
der :M:eersch, advocaat-generaal. - Plei· 
ter. H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 5 Mei 1953 

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
.AFSTAND. - ZAKEN VAN REOHTS'l'REEKSE 
BELASTINGEN. - DEORE'l'EREN DOOR HE'J' 
HOF. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- .AFSTAND. - ZAKEN VAN R.EOHTSTREEKSE 
BELASTINGEN. - .AKTE VAN AFSTAND DOOR. 
ElSER ONDER'l'EKEND, DOOR EEN ADVOOAA'J' 
'l'ER GRIFFIE NEERGELEGD. - NEERLEGGING 
KRACH'l'ENS EEN BIJZONDERE VOLMACH'l' GE
DAAN. - GELDIGHEID. 

1°· Wannee1·, in zalcen t!ftn rechtst·reelcse 
belastingen, de belastingplichtige t!e1·-
7claard heett van zijn vom·ziening at
stand te doen, decreteert het hot de at-
stand (1). · 

2° Wannee1· eise1· door een door hem on
dertekende alcte van zi:in voorziening 
atstand doet en de alcte van atstand te1~ 
TJ1'iffie door een advocaat, handelende 
krachtens een bijzondere volmaoht, is 
nedergelegd, is de afstand regelma
tig (2) (3). 

(LINERS, T. DE BELGISCHE STAAT; 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARHEST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 Januari 1952 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Gelet op het verzoekschrift tot verbre
king, op 14 Februari 1952 ingediend ter 
griffie van het Hof van beroep te Luik 
en houdende voorziening tegen het op 

(1). Verbr., 3 Mei 1949 (Bull. en PASIC., 
1949, I, 334); 12 Februari 1952 (ibid., 1952, I, 
342). 

(2) Zie verbr., 12 Juni 1950 (A1·1·. Verb1·., 
1950, blz. 633); en 20 October 1952; (Ar1·. 
Verbr.,- 1953, -blz. 77; Bull. en PASIC., 1953, I, 
83,). -

.(3) In zaken . van rechtstreekse belastingen, 
is het door de neerlegging van het verzoek-

9 Januari 1952 door voormeld hof van 
beroep gewezen arrest; 

Overwegende dat aanlegger afstand 
heeft gedaan van zijn voorziening bij een 
door aanlegger ondertekende akte welke 
op 5 Mei 1952 door Mer Veldekens, advo
caat bij het Hof van verbreking, hande
lend uit kracht van een bijzondere mach
tiging, ter griffie van het hof ueergelegd 
werd; 

Om die redenen, decreteert de afstancl 
v~n cle voorziening; veroorcleelt aanleg
ger tot cle kosten. 

5 Mei 1953. - 2° kamer. - Voorzitter-, 
H. Giroul, raaclsheer waarnemencl voor
zitter. - VeTslaggevet·, H. Daubresse. -
Gelijklttidende oonolu.sie, H. Ganshof van 
cler Meei·sch, aclvocaat-generaal. -,- Plei
ters, HH. Veldekens en Van Leynseele . 

2" KAMER. - 5 .Mei 1953 

INKOMSTENBEL.ASTINGEN. BE-
DRIJFSBELASTING. - SoM OVERHANDIGD AAN 
DE DIRECTEUR VAN EEN HANDELSVENNOO'J'
SCHAP DIE GEROEPEN WERD OM VAN. DEZE 
FUNC'J'IE A~' TE ZIEN OM VAN DE REGERING 
DEEL UI'l' 'fE MAKEN. - SoM DIE EEN VER
GOEDING UITMAAKT TOEGES'J'AAN WEGENS DER
VING VAN VOORDELEN VOOH'l'KOMENDE VAN m~ 
UITVOERlNG VAN HE'J' QONTRAQ'J' DAT DE MET 
DE SOM BEGUNS'l'IGDE ME'J' DE :VENNOO'fSCHAP 
VERBOND. - SOM DIE EEN VERGOEDING UIT
J,fAAK'l', WELKE HET KARAK'l'ER VERTOONT 
VAN EEN AAN DE BELASTING OP DE BEDRIJFS
INKOMSTEN ONDERWORPEN VERGOEDING. 

De som, die ovm·handigd wot·dt aan de 
besttt·twder van een handelsvennoot
schap, welke ueroepen werd om van 
deze tu.nctie at te. zien om deel uit te 
maken van een t·ege1·ing, som die be
stemd is om het vm·lies, onderr1aan ten 
uevolge van het vroegtijdig ophottden 
van het contract te oornpenseren en een 
vergoeding ttitrnaakt, fl'ie toegestaan 
wo·rdt weuens de det·ving van voordelen 
welke door de ttitvoering vari het oon
traqt aan de rnet de som begttnstigd,e 
versohaft werd, is een vergoeflinu nad;r 
-f(e zin van artilcel 29, parag_raat 1, van 
d(3 SJJ,mengeschalcelde wetten, en heett 
bijgevolg, het lcamlcter ·uan een bezol-

schrift ter griffie dat het inzicht om zich te_ 
voorzien kenbaar wordt gemaakt (verbr., 
31 Mei 1949, A1'1'. 1'iwb1·., 1949, b'lz. 362,. en de 
nota 1 ondit dit arrest in B'ltll. en PAsrc., 
1949, I, 405; 8 Juli 1952; Arl'. Yerb1·., 1952, 
blz. 647; Bttll. en PAsrc., 1952, I, 733; zie ook 
de nota 1 onder verbr., 10 Januari 1950, ibid., 
1950, I, ·302, en nota 2 onder verbr., 26 Juni 
1951, ibid., 1951, I, 740). 
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-diging die aan de belasting op de be-
-drijfsinlcornsten onderworpen is (1). 
(W etten betreffende de belastingen op 
de inkomsten, samengeschakeld bij be
sluit van de Regent van 15 Januari 
1948, artikel 25, par. 1, 2", en 29, pa
Tagraaf 1.) 

(X ... , T. DE BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 1\'Iei 1952 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 25 en 
inzonderheid 25, paragraaf 1, 2°, lit
ter a a, 29 en inzonderheid 29, para
graaf l, 37 en inzonderheid 37, para
graaf 1, _ van de wetten betreffende de in
komstenbelastingen, samengeschakeld bij 
koninldijk besluit van 15 Januari 19±8, 1 
van de wetten betreffende de nationale 
crisisbelasting, samengeschakeld bij ko
ninklijk besluit van 16 .Januari 1948, 
doordat, vermits vaststaat dat de litigieuze 
som van 501.570 frank, welke de gecapi
taliseerde waarde vertegenwoordigt van 
de annuYteiten die aanlegger zouden toe
gekend zijn geweest als pensioentoeslag 
vanaf 65 jaar tot met zijn overlijden in
dien hij niet voortij dig zijn functie als 
bestuurder van de << Societe Intercom
munale Belge d'Electricite ll had ge
staakt, het bestreden arrest beslist dat, 
aangezien aanlegger het recht om vrij 
over de toegekende som te beschikken 
had behouden, deze een door de werkge
ver ten gevolge van de staking der be
diening uitbetaalde vergoeding uitmaakte 
welke het karakter had van een inkomen 
of althans van samengevoegde inkomsten 
bedoeld in het bij voormeld ·artikel 29, 
paragraaf 1, bepaling waardoor zij onder 
de bedrijfsbelasting komen te vallen, dan 
wanneer de gecapitaliseerde waarde van 
een pensioen welke uitbetaald wordt aan 
een aangestelde die voortijdig zijn func
tie staakt, noch een vergoeding noch enig 
ander inkomen uibhaakt die belastbaar 
zijri naar de zin van voormeld artikel 19, 
paragraaf 1, en als een van de belasting 
vrijgesteld kapitaal dient te worden be
schouwd: 

-Overwegende dat, toen aanlegger in 
1947 had afgezien van zijn functie als 
bestuurder van de « Societe Intercommu
nale Beige d'Electricite ll om in de rege
ring te treden, voormelde vennootschap 

(1) Raadpl. verbr., 7 Maart 1939 (A1-r. 
Verbr., · blz. 76); 8 Juli 1946 (ibid., 1946, 
blz. 267). 

besliste hem een som van 501.570 frank 
toe te kennen waarvan het bedrag werd 
berekend met iriachtneming van de geca
pitaliseerde waarde van de annuiteiten 
die aanlegger vanaf de leeftijd van 
65 jaar tot met zijn overlijden zou heb
ben getrokken, indien hij in dienst van 
bedoelde vennootschap was gebleven; 

Overwegende dat de litigieuze som be
stemd was om het verlies goed te maken 
dat aanlegger door de voortijdige staking 
van het contract had ondergaan; dat 
zij dus niet een gecapitaliseerd pensioen 
uitmaakte, vermits aanlegger door het 
neerleggen zijner betrekking dit pensioen 
verloor, maar een schadeloosstelling toe
gekend wegens derving van voordelen 
welke de tenuitvoerlegging van het con
tract aan aanlegger zou hebben verschaft, 
dit wil zeggen een vergoeding; dat, naar
dien deze de vooraf gepresteerde bedrijfs
diensten tot oorzaak had, zij het karak
ter had van eEm bezoldiging welke krach
tens artikel 29, paragraaf 1, der bij bet 
besluit van 15 Januari 19!8 samengescha
kelde wetten aan de bedrijfsbelasting on
derworpen wordt; 

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

ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

5. 1\'Iei 1953. - 2" kamer. - Voo•·zitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggeve1·, H. De Bersaques. 
- Gelijlcl~t·idende conchts-ie, H. Ganshof 
van der 1\'Ieersch, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 7 Mei 1953 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- GROND -VAN NIET-ON'l'VANKELIJKHEID. •.
RECHTSMIDDEL NIET- ONDERWORPEN AAN DE 
RECHTER OVER DE GROND. - TOELAATBAAR
HEID VAN DE GROND VAN NIE'l'-ON'l'VANKELIJK" 
HEio. - VooRWAARDEN. 

2° GEZINSVERGOEDINGEN. -- LooN
ARBEIDERS. - VERJARING VAN DE VER
GOEDINGEN. - BIJ KONINKLIJK BESLUI'l' 
VAN 19 DECE:MBER 1939 SAMENGESCHAKELDE 
WETTEN, AR'l'IKEL 120. - SAMENGESCHA
KELDE WE'l'TEN OP DE VERGOEDINGSPEN
SIOENEN. - GEEN AFWIJKING. 

3° GEZINSVERGOEDINGEN. - LooN
ARBEIDERS. - VERJARING VAN DE VER
GOEDINGEN. - BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 
19 DECEMBER 1939 SAMENGESCHAKELDE WET
'l'EN, AR'l'IKEL 120, - DRAAGWIJDTE VAN 
DEZE BEPALING. 

4° WET'.CEN EN BESLUITEN.- TERUG
WERKENDE KRACHT, - VERJARING. - VER
WORVEN RECHTEN. 
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1 o De venvee·rrler ·in verbt·elcing -is ont
·vankeUjlc, orn, onder de vonn van een 
grand va·n niet-ontvanlcelij lche·id, t·echts
beschou.wingen in te roepen, die niet 
aan cle Techte1· o·ve1· cle gm·rid ondet·wor·
pen ·we·rden, wannee·r z·ij, door·dat zij 
de besl-issing van het bestTeden wrTest 
recht·vaanligen, awn het midclel alle. be
lang ontnemen (1). (Stilzwijgende op
lossing.) 

2° i!Tt·ikel 27 van de wet van 26 Aug·us
t·us 1947 en a·rUkel 1, pa1·agraat 4, van 
de wet van 10 Att,tpustus 1948, wetten 
sarnengeschalceld bij besl1tit van de Re
gent ·van 5 October 1948, wijken niet at 
van de bepalingen van de wetten bet·ref
tende de gezinsve1·goedingen voor loon
a·rbeideTs, samengeschalceld bij lconink
lij 7c besl·uit van 19 December· 1939; zij 
hebben n·iet vo01· yevoly, aan het voor·
sch·r-ift voo·rzien bij artUcel 120 dezer 
laatste wetten de 1'echtsvo1·der·ingen te 
onttrelclcen, die tegen cle lcassen voo1· 
yezinsveryoedinyen ge1'icht .zijn rnet be
trelclc-i-ny tot de ve·rgoed·inyen die, 
lc·rachtens gezegde wetten, aan de 7.:-in
deTen van ove·rleden poUUelce ge·vange
nen toekomen. 

3° De ·verja'l'ing ingevoerd door wrtl
lcel 120 van de wetten bet·rejjende de ge
z·insveTgoedingen voor loonarbe·iders 
ve'l'toont het lcaralcter van een weTlce
Ujlc ver·val hetwelk, zodr·a het veTwor·
ven is, het verUes van het 1·echt op 
·ver·goedinr! rnedebrengt en geen enkel 
nat1t'ltrlijke ve·rb-intenis ten laste van 
(Ze compensat-ielcassen laat voortbe
staan. 

4° Een wet die een v·1·oegere bepaling be
trejjende cle ve1·jaring w·ijz·igt, doet 
niets af aan de ver·wor·ven r·echten. Der·
gelijlce wet is van toepassing op de bij 
haar ·inwerkinyt·reden lopende ver·jM·in
gen, doch heett generhande ttitwerlcsel 
ten aanzien van degene die op d# ogen
blilc dejinitief ver·wor·ven zijn (2). (Bur
gerlijk Wetboek, art. 2.) 

(HULPKAS .DER GEZINSVERGOEDINGEN VOOR 
NIJVERHEID, HANDEL EN LANDBOUW, T. PEI

SER EN BUCH.) 

ARRES'l'. 

HFJT HOF; - Gelet op de'bestreden 
sententie, op 14 September 1950 uitgespro
ken door de werkrechtersraad van be
roep te Brussel, kamer voor bedienden; 

Over cle door verweerders opgeworpen 
groncl van niet-ontvankelijkheicl : 

Overwegencle clat verweerclers beweren 
(lat de som (van 4.800 fank) waarover het 
geschil loopt hun als kinclertoeslagen voor 

(1) Zie de nota, ondertekend P. M., onder 
dit arrest in Bttll. en PAsrc., 1953, I, 686. 

de kincleren van verweerster Peiser ver
schulcligcl is en zulks om het even of 
de verj aring· omschreven in artikel 120 
van de samengeschakelde wetten betref
fencle de kindertoeslagen geldt of niet 
en dat zij hun in elk geval zal worde~ 
betaald, vermits volgens artikel 27, para
graaf 4, van de wet van 26 Augustus 
1947, de a an de kinderen van over led en 
politieke gevangenen verschuldigde ge
zinstoeslagen van het hun toekomende 
pensioen afgetrokken worden en in min
dering op dit pensioen door de kassen 
voor kindertoeslagen worden uitgekeerd, 
en dat clit pensioen anderzijds niet onder 
verjaring· vult; dat zij eveneens aanvoe
ren da t aanlegster bij het geschil gener lei 
geldelijk belang heeft vermits de liti
gieuze gelden onbetwistbaar om de ene of 
de andere dezer redenen aan verweerders 
voor de kinderen van verweerster Pei
ser verschulcligd zijn, en dat de Staat 
zulks erkent; dat zij daaruit afleiden 
da:t de voorziening bij gebrek aan be
lang niet ontvankelijk is; 

Overwegende, enerzijds, dat artikel 27 
van de wet van 26 Augustus 1947, met tot 
op 1 Juli 1946 terugwerkende kracht, door 
de bepalingen van artikel 1, paragraaf 4, 
van de wet van 10 Augustus 1948 is ver
vangen geweest; dat deze bepalingeii 
ten doel hebben cumulatie te voor
komen van de bij toepassing van de wet 
van 26 Augustus 1947 toegekende pen
sioenen met de krachtens de wet van 
Augustus 1930 uitgekeerde gezinsvergoe
dingen; dat zij niet afwijken van het bij 
laatstvermelde wet voorgeschrevene en 
niet tot uitwerking hebben aan de verja
ring, waarin bedoelde wet voorziet, de 
vorcleringen te onttrekken welke tegen de 
kassen voor kindertoeslagen worden inge
stelcl met betrekking tot de nit kracht 
dezer wet aan cle kinderen van overleden 
politieke gevangenen toekomende kinder
toeslagen; 

Overwegende anderzijds, clat beweren, 
zoals verweerders in het tweede onder
dee! van hun grond van niet-ontvanke
lijkheid het doen, dat aanlegster bij het 
geschil generlei geldelijk belang heeft om
dat, al zijn de litigieuze gelden haar niet 
verschulcligd als kindertoeslagen bij toe
passing van de wet van 4 Augustus 1930, 
zij haar evenwel als vergoedingspensioe
nen toekomen nit kracht van de wet 
van 26 Augustus 1947 gewijzigd bij de 
wet van 10 Augustus 1948, gelijkstaat 
met het in de plaats stellen van de 
schuldvordering welker voldoening ver
weerders van aanlegster eisten, van een 
schuldvordering waarop zij zich enkel te-

(2) DE PAGE, 7.'mite elern. de droit civil 
belge, bd. I, n' 232; DALLOZ, Rep. prat.; 
v' Lois et ar'l'etes, n' 479. 
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genover een derde, de Nationale compen
satiekail voor kindertoeslagen, wettelijk 
vermochten te beroepen, en aan de door 
haar ingestelde vordering· een oorzaak 
ten gronde te leggen welke van die welke 
zij daaraan hadden toegekend verschilde; 

Dat hieruit volgt dat allebei de onder
delen van de grond van niet-ontvankelijk
heid niet kunnen worden aangenomen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 120 van het koninklijk be
!'lluit van 19 December 1939 tot samenvat
ting van de wet van 4 Augustus 1939 be
treffende de kindertoeslagen voor de 
loonarbeiders, en de koninklijke beslui
ten krachtens een latere wetgevende de
legatie genomen, 6, 1234, 2220, 2221 en 2223 
van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
voor recht zegt << dat de verjaring van 
zes maanden waarin bij artikel 120 van 
de wet van 4 Augustus 1930 is voorzien, 
noch op het recht op de toeslagen, noch 
op de uitbetaling er van slaat, doch en
kel op de vordering welke de rechtheb
bende op de toeslagen vermag in te stel
len; vaststelt dat verweerster de bij de 
wet van 4 Augustus 1930 vereiste voor
waarden om de litigieuze toeslagen te ge
nieten vervulde en dat gevolglijk de door 
aanlegster gedane betaling niet onver
schuldigd is en geen aanleiding tot terug
vordering kan geven )), en << aanlegster 
veroordeelt om aan verweerster de som 
van 4.800 frank te betalen )}, om de .reden 
dat artikel 120 van het koninklijk besluit 
van 19 December 1939 enkel aan de com
pensatiekassen voor kindertoeslagen ver
biedt in de loop van de tegen haar in 
rechte aangebrachte vorderingen de ver
jaring te verzaken, dat de bij deze 
wetsbepaling uitgevaardigde verjaring 
van zes maanden het recht op de kinder
toeslagen voor het door de verjaring ge
llekte tijdvak laat voortbestaan en dat 
bijgevolg, << vermits aanlegster voorge
schreven toeslagen aan verweerster heeft 
uitgekeerd, zij nit artikel 120 het recht 
niet putten. kan daarvan teruggave te 
vorderen )}, uan wanneer, 1° artikel 120 
van het koninklijk besluit van 19 Decem
ber 1939 om redenen van openbare orde 
aan de compensatiekassen voor kinder
toeslagen alle verzakingen van de verkre
gen verjaringen verbiedt en niet alleen 
de verzakingen in ue loop van een rechts
geding; 2° het betalen van voorgeschre
ven toeslagen een verzaking van de ver
kregen verjaring insluit; 3° de bij voorc 
meld artikel120 uitgevaardigde verjaring, 
zodra zij is verkregen, rechtens het recht 
op de toeslagen over een dooi· de verja
ringstermijn gedekt tijdvak doet verval
len, zodat, ingeval de compensatiekassen 
de voorgeschreven toeslagen hebben uit
gekeerd, zij immer grond hebben om ze 
terug te vorderen : 

VEmm., 1fl:i3. -- 3!1 

Overwegende dat, luidens artikel 120 
lid 1, van de wetten en besluiten betref~ 
fende de gezinsvergoellingen voor loonar
bei~ers, samengevat bij koninklijk be
slmt van 19 December 1939 en waarin de 
tekst van artikel 40 van de wet van 4 Au
gustus 1930 is herhaald zoals het bij 
het koninklijk besluit n" 290 van 30 Maart 
1936 is gewijzigd en aangevuld geweest, 
de rechtsvorderingen waarover de perso
nen, aan wie de gezinsvergoedingen ver
schuldigd zijn of moeten uitbetaald woi·
den tegen de compensatiekassen beschik
ken, binnen zes maanden moeten worden 
ingesteld, deze termijn een aanvang ne
mende de laatste dag van de trimester 
waarin de dagen vallen voor welke de 
vergoedingen verschuldigd zijn; 

Overwegende dat lid 5 van voormeld 
artikel 120 voorschrijft wat volgt : «<n 
geen geval zullen de compensatiekassen 
aan het voordeel der verjaring, zoals zij 
bij dit artikel werd vastgesteld, verza
ken )} ; dat volgens de aan het koninklijk 
besluit van 30 Maart 1936 voorafgaande 
voordracht aan de Koning, deze bepa
ling wordt uitgevaardigd << om te voor
komen dat de · compensatiekassen, door 
een overdreven vrijgevigheid, de last die 
niet alleenlijk op hun eigen leden weegt, 
maar ook deze die door de compen
satie in de tweede graad aan al de werk
gevers wordt opgelegd, zouden kunnen 
verzwaren )} ; 

Overwegende dat, zowel uit de tekst 
zelf dezer bepaling als nit de redenen wel
ke de wetgever ertoe hebben gebracht 
haar in de wet in te lassen, blijkt, aan de 
ene zUde, dat de korte zesmaandelijkse 
verjaring ingevoerd bij artikel 120 der 
samengevatte wetten niet uitsluitend op 
een vermoeden van betaling is gegrond, 
doch dat zij, evenals de in artikel 2227 
van het Burgerlijk Wetboek omschreven 
vijfjarige verjaring, ten doel heeft de 
schuldenaar tegen opeenhoping van zijn 
schuld te beschutten en op een begrip van 
algemeen be lang berust; dat, a an de 
andere zijde, door iedere verzaking van de 
verjaring en zelfs, in strijd met het be
paalde in artikel 2220 van het Burger
lijk Wetboek, van de verkregen verjaring 
te verbieden, lid 5 van artikel 120 van 
de samengevatte wetten aan de bij lid 1 
van dit artikel ingevoerde bijzondere ver
jaring het karakter toekent van een wer
kelijk verval b,etwelk op overwegingen in 
verband met het algemeen belang is ge
grond en het verlies medebrengt, vanaf 
het verkrijgen van de verjaring, van het 
recht op de vergoeding; 

Overwegende dat hieruit volgt dat het 
verstrijken van de in de wet gestelde 
verjaringstermijn niet enkel ten gevolge 
heeft, door de tegen de compensatiekas
sen gerichte vorderingen lam te leggen, 
een einde tc maken aan de op deze kas-
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sen rustende verplichting, maar dat daar
door het recht op de vergoedingen ver
valt en ten laste van de compensatiekas
sen generlei natuurlijke verbintenis laat 
voortbestaan waarvan de later en niette
genstaande de verkregen verjaring ge
schiede vrijwillige voldoening voor gener
lei terugvordering bij toepassing van arti
kel 1235, lid 2, van het Burgerlijk Wet
hoek, vutbaur zou wezen; 

Overwegende du't verweerders vruchte
loos tegenwerpen dut artikel 52 van de 
wet van 27 Muart 1951 tot wijziging van 
artikel 120 der samengevatte wetten be
treffende de kindertoeslugen een drieja
rige verjaringstermijn in de pluats van 
de bij deze wet ingevoerde zesmaande
lijkse verj ari ngstermijn heeft gesteld en 
flat het middel naar recht fualt; 

Overwegencle dat een nieuwe wet waar
bij een vroegere met de verjaring betrek
kelijke wetsbepaling wordt gewijzigd aan 
de verkregen rechten niets kan ufdoen; 
dat ook ul is zij toepasselijk op de ten 
clage harer inwerkingtrecling lopende ver
jaringen, zij generhande uitwerksel heeft 
ten aanzien van de alsdan definitief ver
kregen verjaringen welke verkregen blij
yen; 

Overwegende derhalve dat, waar zij 
aanlegster veroordeelt om aan verweer
ders voor het tijdvak van 1 Juli tot 
30 September 19±6 de toeslagen te beta
len welke zij op 23 April 1947, na ver
stdjking van de in artikel 120 der sa
mengevatte wetten gestelde verjai·ingster
mijn, gevorderd hadden, de bestreden 
beslissing de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen heeft geschonden; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
sententie; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van de werkrechtersraad van beroep te 
Brussel, kamer voor bedienden, en dat 
melding er van zal gemaakt worden op 
de kant van de vP.rnietigde beslissing; 
veroordeelt verweerders tot de kosten; 
verwijst de zaak naar de werkrechters
raad van beroep te Namen. 

7 Mei 1953. - 16 kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Vm·
slaggever, H. Vandermersch. - Gelijlc
luidende conclusie, H. Mahaux, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Van Ryn en 
della Faille d'Huysse. 

l e KAMER. - 7 Mei I 953 

ARBEIDSONGEV AL. - VERBOD VAN RET 
CUMULEREN VAN DE SCHADEVERGOEDING EN 
DE FORFAITAIRE VERGOEDING. - SCHADEVER
GOEDING EN FORFAITAIRE VERGOEDING OP VER
SCHILLENDE GRONDSLAGEN BEREKEND. - VER-

GOEDING VAN EENZELFDE SCHADE. _:_ 0UMULE
REN VERBODEN. 

H et verbod, gesteld bij artilcel 19, lid 8, 
van de samengeschalcelde wetten op de 
vergoerling van de uit a1·beidsongeval
len voortspruitende schade, de schade
vergoecling van gemeen recht en de for
faitai1·e vergoedingen te mtmttleren, is 
van toepassing ondanlcs de omstandig
heid dat de volgens het gemeen recht 
aan het slachtojfe1· toegelcende schade
ve1·goeding op een andere gronclslag dan 
cle fo1·faitaire vergoeclingen berelcend 
wordt, zodra zij tot ve1·goeding van de
zelfde schacle bestemd is (1). 

(MICHOTTE, T. DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
LA ROYALE BELGE.) 

ARREST. 

HET HOF · ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1i Juli 1951 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Charleroi; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 19, inzonderheid 19, alinea 7, 
der samengeordende wetten op de vergoe
ding der schade voortspruitende uit de 
arbeiclsongevallen (wet· van 24 December 
1903 en volgende · wetten bij koninklijk 
besluit van 28 September 1931 samengeor
dend), 97, van de Grondwet, doordat bet 
bestreden vonnis de aftrekking gelast 
heeft van de forfaitaire vergoedingen wel
ke aan aanlegger in verbreking dienden 
betaald, op grond der samengeordende wet
ten op cle vergoeding der schade voort
spruitende uit de arbeidsongevallen uit 
hoofde van zijn bestenclige gedeeltelijke 
onbekwaamheid, van de som van 24.000 fr., 
welke zogezegd << hem uit dien hoofde 
reeds toegekend was geweest » om reden 
dat, naar bet vereiste van voormelde wet
geving- artikel 19, alinea 7 -, << de schade 
en interesten (van gemeen recht) in geen 
geval tegelijk met deze vergoeding (for
faitaire) kunnen worden gevorderd >>;dan 
wanneer cle hierboven gestelcle regel van 
het niet-cumuleren betekent dat bet 
slachtoffer van een arbeiclsongeval of, 
zoals in onderhavig geval van een onge
val dat zich op cle weg naar of van bet 
werk voordeed nooit voor hetzelfde na
deel of hetzelfde deel van nadeel schade
vergoecling volgens het gemeen recht en 
de forfaitaire vergoeding mag ontvangen, 
waaruit volgt dat de regel niet van toe
passing is wanneer de vergoecling van ge
meen recht de zeclelijke schacle van het 

(1) Raadkl. verbr., 5 December 1949 en 
3 Juli 1950 (A1·r. Verb1·., 1950, biz. 193 en 
700). 
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slachtoffer of door de forfaitaire wetge
ving niet bedoelde punten van stoffelijke 
schacle herstelt; en clan wanneer nit de 
redenen van de bestreden beslissing nood
zakelijk moet afgeleid worden : a) ofwel 
dat het beclrag van 24.000 frank waar
mede de rechters over de groncl bevelen 
rekening te houden ten dage van het be
talen der wetsvergoedingen een zedelijke 
schade herstelt, daar ze !outer eventueel 
of « virtueel » is; b) ofwel- dat gezegde 
som een zekere stoffelijke schade herstelt 
welke als een lic)J.amelijk letsel zonder 
uitgemaakte terugslag op de arbeids
kracht van het slachtoffer wordt aange
zien, en clienvolgens, zonder gemene maat 
met de bij .de wet voorziene vergoecling be
stemd om een actueel verlies van het ar
beidsvermogen van het slachtoffe1; op de 
arbeidsmarkt te vergoeden; doordat, ener
zijds, met aan het volgens het gemeen 
recht aan aanlegger toegekend bedrag van 
24.000 frank, het tweevoudig karakter te 
ontzeggen van een vergoeding· wegens 
stoffeli.ik nadeel bestaande in een actueel 
verlies van werkkracht, en met zich ander
zijds te verzetten tegen het cumuleren van 
cleze som met de door aanlegger op grond 
der samengeordende wetten op de vergoe
ding en arbeidsongevallen ge,;orderde for
faitaire vergoedingen, de rechters over 
de grond de draagwijdte er van, en dien
volgens, de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen hebben geschonden; en 
over het tweede middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, en voor 
zoveel als nodig, van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 
19 der samengeordende wetten betreffende 
de vergoeding der schade voortspruitende 
nit de arbeidsongevallen (wet van 24 De
cember 1903 en volgende wetten, bij ko
ninklijk besluit van 28 September 1931 
samengeordend), doordat het bestreden 
vonnis de vordering van aanlegger in ver
breking gedeeltelijk heeft afgewezen om 
reden dat << zijn lichamelijke onbe
kwaamheid reeds naar het gemeen recht 
voor een bedrag van 24.000 frank vergoed 
was geweest en dat deze som dientenge
volge in mindering moest komen van het 
bedrag hetwelk hem wegens zijn besten
dige gedeeltelijke onbekwaamheid defini
tief zou toegekend worden, op straf arti" 
kel 19, in fine, der samengeordende wet
ten op de vergoeding der schade voort
spruitende nit de arbeidsongevallen te 
overtreden, welk artikel bepaalt dat de 
schadevergoeding in. geen geval met de bij 
deze wetten voorziene vergoedingen zul
len gevorderd worden JJ, dan wanneer, ver-_ 
mits het nadeel hetwelk de wetsvergoeding 
herstelt <<de onbekwaamheid tot'werken Jl 

van de getroffene is, dit wil zeggen het 
verlies of de vermindering van zijn werk
kracht zoals deze op de arbeidsmarkt 

wordt verhandeld, en vermits de door de 
rechters over de grond ingeroepen regel 
van het niet-cumuleren de betaling van 
vergoedingen van · gemeen recht tegelijk 
met wetsvergoedingen tot herstel van een 
en hetzelfde nadeel verbiedt, het bestreden 
vonnis gezegde regel slechts kon toepas
sen op voorwaarde aan voormelde som 
van 24.000 frank, zonder enige dubbelzin
nigheid, de aard toe te kennen van het 
herstel ener stoff(jli,ike schade bestaand<~ 
in een actueel verlies van werkkracht, en 
dan wanneer in de redenen van llet 
bestreden vonnis de door de aanlegger van 
de verantwoordelijke derde voor het onge
val bij toepassing van de aansprakelijk
heid van gemeen recht ontvangen ver
goeding van 24.000 frank beurtelings 
wordt bepaald, enerzijds als het herstel 
<< van een bijzondere niet stoffelijke doch 
met de zedelijke schade gelijkgestelde 
schade Jl, gekenmerkt door een << physio
logische hinder welke slechts het virtuele 
potentieel van de economische productie 
(van het slachtoffer) aantast Jl - wat de 
vergoeding niet kan zijn van een stoffeli.ik 
nadeel naar de hierboven aangeduide zin 
- en anderzijds, als het herstel van << een 
verlies van intrinsiek beoordeelde econo
mische bekwaamheid ... JJ in deze zin dat 
de door aanlegger gevoelde << onaangena
me hinder op zich zelve de persoonlijke 
werkkracht van de arbeider vermindert Jl 
... - wat van aard is te doen aannemen 
dat het werkelijk gaan zou om de ver
goeding van een stoffelijk' nadeel, gelijkig 
met datgene door de wetsvergoedingen 
wordt hersteld; doordat het bestreden 
vonnis, met alzo om tegenstrijdige of, al
thans, dubbelzinnige reden te beslissen 
het niet mogelijk maakt na te gaan welke 
toepassing de rechters over de grond van 
de wet hebben willen doen, en, de in het 
middel bedoelde wetsbepalingen dienvol
gens geschonden heeft : 

Overwegende dat aanlegger, slachtoffer 
van een verkeersongeval dat zich op de 
weg naar of van het werk voordeed, zich 
burgerlijke partij .heeft gesteld tegen de 
derde verantwoordelijk voor het ongeval 
tijdens de vervolging ingesteld wegens 
hem onvrijwillig toegebrachte ·verwondin
gen; dat, naar het in kracht van gewijs
de gegaan vonnis del. 2 December 1949, 
hij, als schadeloosstelling, voor het door 
hem ondergaan nadeel, schadevergoeding 
heeft bekomen welke een bedrag, van 
30.000 frank behelsde hem toegekend we
gens ex fwq·tto et bono geschat << verruimd 
zedelijk nadeel Jl; 

Overwegende dat de correctionele recht
bank te Charleroi, die deze beslissing 
moest interpreteren, bij vonnis van 
23 April 1951, << voor recht zegde dat de 
som van 30.000 frank als volgt diende in
gedeelcl voor zoveel zij de som van 
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6.000 frank begrijpt wegens zedelijk na
deel sensu stdcto en die van 24.000 frank 
wegens een bijzondere niet stoffelijke 
doch met het zedelijk nadeel gelijkge
stelcle schade >> ; 

Overwegende dat aanlegger, op 11 Juli 
1949, verweerster had gedaagd tot beta
ling der vergoedingen welke hem op grond 
der samengeordende wetten op de vergoe
ding der schade voortspruitende nit de 
arbeidsongevallen waren verschuldigd; 

Overwegende dat, over deze vordering 
uitspraak doende, het bestreden vonnis be
slist heeft « dat de lichamelijke onbe
kwaamheid van beroeper (hier aanlegger) 
reeds volgens het gemeen recht vergoed is 
geweest voor een beclrag van 24.000 fr. >>; 
dat het dienvolgens verweerster veroor
deel t om a an eiser « de vergoedingen 
waarop hij wegens bestendige gedeelte
lijke onbekwaamheid recht heeft te beta
len, rekening ermede gehouden dat een 
bedrag van 24.000 frank hem daarvoor 
reeds werd toegekend >>; 

Overwegende dat de voorziening de mis
kenning niet inroept van het geloof dat 
aan de vonnissen van 2 December 1949 en 
23 April 1951 client gehecht; 

Dat de door het bestreden vonnis van 
deze beslissingen verstrekte interpretatie 
door aanlegger dus niet wordt gecriti
seerd; 

Overwegende dat, naar luid van het be
streden vonnis « het vonnis der correc
tionele rechtbank van 2 December 1949 nit 
het verslag en nit de verklaringen van de 
deskundige afieidt dat de hinder (welke 
aanlegger voelt), van geringe omvang en 
bezwaarlijk te schatten is, geen functio
neel verlies uitmaakt hetwelk in alle ge
val een vermindering van de werkelijke 
werkkracht moet medebrengen; dat het 
vonnis der correctionele rechtbank van 
2 December 1949, om reden dat de door 
Michotte gevoelde hinder van physiolo
gische aard is en slechts het virtueel po
tentieel van zijn economische productie 
aantast, aan de schade die voor het slacht
offer uit deze hinder voortspruit geen 
stoffelijk karakter toegekend heeft, doch 
in aanmerking heeft. genomen dat daar
mede rekening diende gehouden bij de 
schatting van het zedelijk nadeel, met de 
hinder in dat zedelijk nadeel te begrijpen, 
hetwelk dienvolgens als verruimd zedelijk 
nadeel wordt aangemerkt; dat de bena
ming gegeven aan de schade spruitende 
uit de physiologische hinder waarvan 
sprake dientengevolge van weinig belang 
is wanneer eens is vastgesteld dat de on
bekwaamheid welke zij ten gevolge heeft 
gehad hersteld geweest is; dat duidelijk 
uit het interpretatief vonnis van 23 April 
1951 blijkt dat de lichamelijke onbe
kwaamheid van beroeper (hier aanlegger) 
voor een bedrag van 24.000 frank naar het 
gemeen recht vergoed is geweest >>; 

Overwegende dat, door deze van tegen
strijdigheid en dubbelzinnigheid vrije re
denen de rechter over de grond feitelijk 
en dienvolgens souverein heeft beslist dat 
het bedrag van 24.000 frank bij het von
nis van 2 December 19i9 toegekencl is ge
weest om de door het ongeval veroor
zaakte aantasting van aanleggers arbeids
vermogen te herstellen; 

Overwegende dat het datzelfde nadeel 
is dat in onderhavig geval de bij de sa
mengeordende wetten op de vergoeding 
der arbeidsongevallen bepaalde vergoe
dingen ten doel hebben te herstellen; 

Overwegende dat tevergeefs wordt op
geworpen dat de schadevergoeding van ge
meen recht, toegekend wegens een liclm
melijk letsel zomler uitgemaakte terugslag 
op de arbeiclskracht van het slachtoffer; 
zonder gemene maat zou zijn met de bij 
gezegde samengeordende wetten voorziene 
vergoedingen, welke bestemd zijn om een 
actueel verlies van het arbei!lsvermogen 
van het slachtoffer op de arbeidsmacht 
te herstellen, en dus niet in mindering 
van deze vergoeclingen zouden mogen ko
men· 

ov'erwegende dat de wetsbepalingen 
waarbij de vergoeding der schade voort
spruitende nit de arbeidsongevallen in 
functie van de tijdelijke en bestendige 
ongeschiktheid tot arbeid en van het loon 
van het slachtoffer, v66r en na het onge
val, wordt geregeld niet de aard van het 
te herstellen nadeel, doch enkel de wijze 
om dtt te schatten, bepalen; 

Dat het cumuleerverbod gesteld bij arti
kel 19 van deze wetten toepasselijk blijkt, 
ongeacht de aangenomen wijze van schat
ting voor de schade en interesten van ge
meen recht, vanaf het ogenblik dat, zo
als in onderhavig geval, deze schadever
goedingen toegekend worden voor het na
deel tot welks herstel de wettelijke ver
goedingen bestemd zijn; 

Waaruit volgt dat deze middelen niet 
ktmnen aangenomen worden; 

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

7 Mei 1953. - 1° kamer. - Voorzite1·, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ver
slaggever, H. Daubresse. - Gelijklai
flende conclus·ie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. van Ryn en della Faille d'Hysse. 

le ~AMER. 7 Mei 1953 

WISSELBRfrEF. ACCOORD TUSSEN DE 
BETRO.K.KENE EN DE BANKIER DISCO NT ANT. 
VERZUIM DE TREKKER OP DE HOOGTE TE 
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BRENGEN VAN DIT ACCOORD EN VAN DE WET
'TELIJKE UITWERKSELEN VAN DE SCHEPPING 
VAN DE WISSELBRIEF. - VERZUIM DAT GEEN 
BEDROG UITMAAKT. 

-111aakt geen bedrog ~tit, hetwellc de toe
stemming van de trekker van een wis
selb?'ief ongeldig ma.alct, het venmim, 
vanwege de betrolclcene en de banlcier 
die hem gedisconteerd heejt, de trelcker 
op de hoogte te brengen zowel van de 
tttssen hen tot stand gelcomen ove?·een
Jcomst voor het disconteren van deze 
wisselb1'ief ten bate van de treklcer, 
.als van de wetteUjlce ttitwerlcselen die 
de schepping ervan voo1· hem mede
bracht. 

(BANQUE DU CREDrL' GENERAL, 'f. MAXUIUS.) 

ARREST. 

HEJT HOF ; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 6 Maart 1951 in laatste aanleg 
gewezen lloor de Rechtbank van koophan
del te Brussel; 

Over het tweede en bet derde middel te
zamen. het tweede, scbending van de arti
kelen 7, 26, 30, 55 van de wet van 20 Mei 
1872 betreffende de wisselbrief (boek I, 
titel VIII, van bet Wetboek van koop
handel, van artikelen 1109, 1116, 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat de 
bestreclen beslissing, na erop te bebben ge
wezen dat verweerder de wissels aan aan- · 
legger geendosseerd heeft in de mening 
dat tegen hem geen verbaalsvordering zou 
worden ingesteld wegens de waarborgen 
welke, naar hij veronderstelde, door de ile
trokkene waren geleverd, in aanmerking 
neemt dat verweerders handtekening door 
aanwending van enig misbruik is ilekomen 
of gebanclhaafd geweest, dit .misbruik 
bierin bestaande dat aanlegster hem in de 

· onwetendheid heeft gelaten van bet 
ns1co waaraan hij illootgesteld bleef, 
dan wanneer dit risico wetteljk be
stond en dan wanneer verweerder, toen 
hij de wissels ter discontering aanbood, 
noodzakeljk op de hoogte van bedoeld ri
sico moest zijn, zodat verweerster geen 
fout heeft kunnen begaan door het hem 
niet kenbaar te maken; bet derde, scherr
ding van artikelen 4, 5, 7, 26, 30, 55 van de 
wet van 20 Mei 1872 betreffende de wissel
brief (boek I, titel VIII, van het Wet
boek van koopbanclel), .doordat de bestre
den beslissing in aanmerking neemt dat 
het wisselbriefstelsel in onderbavig geval 
niet zijn normaal beloop heeft gehad ter 
oorzake van de ;voorafgaande verstand
houding tussen de betrokkene en aanleg
ster in verbreking, krachtens welk ak
koord laatstgenoemde zich ertoe verbond 
de litigieuze wisselbrieven ten behoeve 
van de trekker te disconteren, dan wan-

neer deze verstandhouding, verre van een 
element van arglist ten nadele van ver
weerder in te sluiten, tot doel heeft ge
had hem in staat te stellen onmiddellijk 
over de prijs zijner leveringen te beschik
ken, zodat de litigieuze wisselilrieven ten 
deze hun normale rol van credietinstru
menten vervulden : 

Overwegende dat om de vordering af te 
wijzen van aanlegster, welke handelde 
als derde houder van wisselbrieven tegen 
verweerder, de trekker er van, de rechter 
over de grond steunt op bet feit dat 
de toestemming van de trekker was ver' 
kregen geweest << door aanwending van 
enig misbruik ll, dit wil zeggen door arg
list of bedrog; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond op geen omstandigheid wijst waar
uit bet voornemen van aanlegster zou val
len af te leiden om verweerder bedrieg
lijk ertoe te brengen zich te verbinden ; 

Dat de zo'genaamde manamvre waarop 
de rechter over de grond wijst enkel 
hierin zou bestaan dat verweerder niet 
door aanlegster en de aanvaardende trek
ker op de hoogte zou gehouden zijn ge
weest van tussen hen tot stand gekomen 
overeenkomsten, noch van de wettelijke 
uitwerkselen welke de schepping der ef
fecten te zijnen laste medebracht; 

Dat de rechter over de grond uit deze 
omstandigheden alleen noch tot bet be
staan van het stoffelijk element, noch tot 
het bestaan van het zedelijk element van 
bedrog vermocht te besluiten; 

Dat de middelen gegrond zijn; 
Om die redenen, zonder dat er aanlei

ding bestaat om de andere middelen der 
voorziening te onderzoeken; verbreekt 
bet bestreden vonnis; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
in de registers van de Rechtbank van 
koophandel te Brussel en dat melding er 
van zal gemaakt worden op de kant van 
het vernietigd vonnis; veroordeelt ver
weerder tot de kosten; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg te 
Nijvel, zitting houdend in handelszaken. 

7 Mei 1953. - 1• kamer. - TToo·rzitter, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - TTe?·
slaggever, H. Piret. - GeUjlcluidende 
concl?tsie, H .. Roger Janssens de Bistbo
ven, advocaat-generaal. 

l" KAMER. - 3 Mei 1953 
1° VEJRKEEJR. - AANSLUrL;ING. - AFSLAAN 

NAAR RECH'l'S. -ANDER WEGGEURUIKER DIE 
REClELMA'flG OP DE RECHTERKANT VAN DE 
EERSTE RIJDT. - DE UITVOERDER VAN DE 
.iFSLAAN-MANCEUVRE MOET DE DOORGANG YOOR 
DE ANDERE , WEGGEBRUIKER VRIJLATEN, 
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2o VERKEER. - AANSLUITING. - AFSLAAN 
· NAAR REOH'l'S. - AR'l'IKEL 31, 16 , VAN. DE 
. WEGOODE. - AFSLAAN ZO KORT MOGEI;IJK. 
- BETEKENIS VAN DEZE 'l'ERMEN. 

1° Wannee1· een gebr·uike1· van de open
bare weg bij een aansl~tit-ing naar 
reohts wil afslaan en een ander wegge
bruiker regelmatig op de reohterkant 
van de eerste rijdt, behoort de door
(Jangsvom-rang aan de tweede weggec 
bruiker (1). (Wegcode, art. 57, 1°, c.) 

2° In artikel 31, 1°, van de WerJoode be
duiden de woorden « zo kart mogelijlG 
naar 1·eohts nemen >> niet dat de wegge
br~tiker de hoek der wegen die zioh 
aansluiten mag afsnijden en zioh van 
een grand bedienen die aan de openbare 
weg paalt. 

(VAN UYTVEN, T. DE GEMEENSOHAPPELIJKE VER
ZEKERINGSKAS VAN DE ROUWNIJVERHEID.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 Juli 1951 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 20, 27, 31, 33, 35, 36, 50, 51 
en 54 van het algemeen verkeersregle
ment, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
boek, 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest, hoewel het vaststelt 
dat eiser die « de fietser voorafging en 
langzamer reed dan de velorijder, plots 
zeer kort naar rechts de aardeweg in af
draaide en dat de fietser tegen het achter
wiel van de vrachtwagen reed>>, eiser 
nochtans aansprakelijk verklaart om re
den « dat de autovrachtwagen van eiser 
de weg had afgesneden voor de fietser 
die uiterst rechts reed en over doorgangs
recht en voorrang op deze voornaamste 
baan beschikte, daar de weg die appellant 
insloeg zich niet voorbij de aansluiting 
verlengde >> en dat << de vrachtwagen zijn 
draaiingsmanamvre om deze aar<leweg in 
te rijden te kort had genomen », 1° dan 
wanneer de wielrijders, evenals de an
dere weggebruikers, slechts links mogen 
voorsteken en over geen doorgangsrecht 
of voorrang beschikken tegenover de weg
gebruiker, die langzamer rijdende dan 
zij, dezelfde baan volgden, 2° dan wan
neer de weggebruiker die over een hoofd
weg rijdt en een secundaire weg inslaat 
geenszins verplicht is doorgangsrecht en 
voorrang te laten aan de andere wegge
bruikers die, over dezelfde hoofdweg en 

(1) Raadpl. verbr., 18 October 1937 (A1'1'. 
Ve1·b1·., 1937, blz. 122); 24 April 1950 (ibid., 
1950, biz. 522). 

Het openliaar ministerie had besloten tot 
de verbreking van het bestreden arrest omdat 

in dezelfde richting rijdende, hem volgen 
en hem, bijgevolg, niet mogen voorsteken, 
en bijzonder niet op de rechter kant, 
3° dan wanneer de weggebruiker die naar 
rechts afslaat « een zo kort mogelijke 
bocht moet nemen >> : 

Over het eerste onderdeel van het mid
del: 

Overwegende dat, noch uit het bestre
den arrest, noch uit enig stuk van de 
procedure waarop het hof · acht vermag 
te slaan,. blijkt dat, wanneer aanlegger 
naar rechts is afgeweken om een aarde
weg in te slaan, de wielrijder, die tegen 
het achter wiel van aanleggers vracht
wagen is gereden, dit voertuig voorbij
stak of poogde voorbij te steken; 

Overwegende dat het eerste onderdeel 
van het middel <lerhalve feitelijke grond
slag mist; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, waar het bestreden 

arrest aanstipt dat, bij het afslaan naar 
rechts om een zijweg in te rijden, « de 
autovrachtlyagen van appellant de weg 
had afgesneuen voor de fietser die uiterst 
rechts reed », het er op wijst dat aanleg
ger nagelaten heeft, bij het verrichten 
van rijbewegingen, de doorgang voor een 
in beweging zijnde weggebruiker vrij te 
laten, dat het al<lus het artikel 57, 1°, 
o, van de verordening op het verkeer 
heeft overtreden en een der voorrangsre
gelen heeft geschonden, welke deze wets
bepaling in verband met de omstandig
heden instelt; 

Overwegende dat het tweede onderdeel 
van het middel dienvolgens niet gegrond 
is; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat artikel 31, 1°, van de 

W egcode door de woorden « zo kort mo
gelijk >> de weggebruiker niet toelaat de 
bocht te kort te nemen, 't is te zeggen 
zoals de rechter over de grond het vast
stelt, << de hoek der wegen af te snijden 
om over de braakliggende grond te rij
den»; 

Overwegende dat het derde onderdeel 
van het middel aldus niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1101, 1134, 1319, 1320, 1382, 1383 van het · 
Burgerlijk Wetboek, 20, 27, 31, 33, 35, 36, 
50, 51 en 54 van het algemeen verkeers
reglement, doordat het bestreden arrest, 
voor zover het mag beschouwd worden 
de redenen van de eerste rechter aan-

het van o01·deel was dat uit de vaststellingen 
van het arrest niet volgde dat de tweede 
weggebruiker, de wielrijder, regelmatig aan 
de rechterkant van de eerste reed. 
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clusies werd beweerd, aanlegger gehou
den was zich te bekommeren om hetgeen 
langs de rechterkant van zijn voertuig 
zou overkomen; dat het aldus voldoende 
antwoord op aanleggers conclusies heeft 
verstrekt; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat nit het op het derde 

onderdeel van het eerste middel ver
strekte antwoord blijkt dat het arrest 
de conclusies van aanlegger beantwoord 
heeft; , 

genomen te hebben met te verklaren << dat 
het hof zich trouwens aansluit bij de 
door de eerste rechter wel overwogen be
weegredenen die de verantwoordelijkheid 
van appellant voor de gevolgen van het 
betwist ongeval vaststelden ll, eisers be
sluiten en zijn middelen onbeantwoord 
laat, dan wanneer eiser in deze besluiten 
deed gelden dat het beroepen vonnis 
hem ten onrechte een driedubllele fout 1 

verweet : 1 o « met een zijweg in te 
slaan de weg van de fietser die rechts 
reed en over de voorrang beschikte te 
hebben afgesneden ll, wijl eisers beslui
ten opwierpen dat « geen voorrangsconflict 
kan ontstaan tussen twee weggebruikers 
die dezelfde richting volgen; dat evenmin 
de weggebruiker, die een zijweg rechts in
slaat, de weg afsnijdt van degene die 
hem volgt ll; 2° « de voerder geen zicht 
had op zijn rechter-achterkant, weshalve 
hij dubbel voorzichtig had moeten zijn ll, 
wijl eisers besluiten deden gelden dat die 
opmerking (( een flagrante en grove mis
kenning uitmaakt van de verkeersorgani
satie in Belgie vermits enerzijds de weg
gebruiker de gebiedende verplichting heeft 
de uiterste rechterzijde van de baan te 
houden en het anderzijds, formeel ver
boden is rechts voorbij te steken ll; 
3° dat eiser « zijn bocht te kort zou heb
ben genomen ll, wijl eisers besluiten tegen 
dit verwijt het uitdrukkelijk gebod van 
artikel 31 van de vVegcode opwierpen : 

Overwegende derhalve dat de drie on-
1 derdelen van het middel feitelijke grand-

slag missen; · 

Over het eerste onderdeel van het mid
del : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de in het middel bedoelde conclusies van 
aanlegger heeft beantwoord, waar het 
heeft vastgesteld dat aanleggers « auto
vrachtwagen de weg had afgesneden van 
de fietser die uiterst rechts reed ll, ver
mits, zoals hoger in antwoord op het 
tweede onderdeel van het eerste middel 
werd uitgelegd, uit deze vaststelling client 
te worden afgeleid dat aanlegge1' nagela
ten heeft bij het verrichten ener rijbe
weging de doorgang vrij te laten voor 
een in beweging zijnde weggebruiker, en 
aldus de door het artikel 57, 1°, c, van 
de Wegcode ingevoerde voorrangsregel 
heeft overtreden; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, waar het bestreden 

arrest vaststelt dat de wielrijder die te
gen aanleggers vrachtwagen gereden is, 
over doorgangsrecht en voorrang beschik
te, en dat aanlegger hem « de weg heeft 
afgesneden ll, het impliciet aanneemt dat, 
in strijd met wat in aanleggers con-

(1) Sic VERMEYLEN, Pand. belges, v' Usages 
corporatifs des avocats, n' 65; Rep. prat. d1·. 
belge, v' A vocat, n' 19. Contra : Rep. p1·at. 
ilr. belge, v' Req11ete ci·vile, n' 293; MoREL, 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten en tot betaling ener vergoeding van 
150 frank aan verweerders. 

8 Mei 195Cl. - 1° kamer. - Voorz'itter, 
H. Bail, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Ve·rslag{leve1·, H. Vandermersch. 
- Strijdi[le concl1tsie over hot 1°, H. Ra
oul Hayoit de Termicourt, eerste advo
caat-generaal. Pleite,·s, HH. della 
Faille d'Huysse en Veldekens. 

le KAMER. - 8 Mei 1953 

CIVIEL REKWEST. - RAADPLEGING VAN 
DRIE ADVOCA'l'EN DIE SEDER1' MINSTENS TIEN 
JAAR HUN AMB'l' UITOEFENEN. - BETEKENIS 
VAN DEZE TERMEN. 

A1·tikel 495 van het Wetboek van burger
lijke rechtspleging, door te bepalen dat 
bij het civiel relcwest een madpleging 
rnoet gevoe[ld zijn van drie advocaten 
die sedert rninstens tien jcw1· h1m arnbt 
ttitoefenen bij eon van de ,·eohtbanlcen 
van het reohtsgebied van het hof van 
beroep, vereist niet dat de onderteke
naa?·s van de raadplegin[l sede1·t rnin
stens -tien jaar in{lesohreven zijn op de 
tabel van de 01·de, dooh sleohts dat zij 
sedert rninstens tien jaa1· hnn arnbt 
ttitoefenen; de jaren fledurende dewellce 
zij op de lijst van de stagisten en deze 
{ledttrende dewellce zij op de tabel van 
de Orde ingesolweven zijn rnogen sa
rnen{levoe{ld worden (1). 

(AMARIG-VOZOR, T. PHOENIX WORKS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

Traite de p1·ocedtwe civile, 2' ed., blz. 505, 
nota 4; GLASSON, 'frssrER en Mo:REL, bd. III, 
n' 927; verbr. Fr., 5 November 1940 (Dall. 
hebd., 1940, I, 208). 
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arrest, op 11 Juni 1952 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artike.len 480, 494 en 495 van het Wet
hoek van burgerlijke rechtspleging, door
dat het bestreden arrest het door eise
res ingediend civiel rekwest niet ont
vankelijk heeft verklaard om de re
den dat een der drie op 15 Jnli 1950 ge
raadpleegde advocaten geen tien jaar in
schrijving op de tabel der Orde telde, de 
rechtsregel zijnde, naar het arrest dat 
de stagej aren niet in aanmerking k~men 
in de bij de wet voorziene termijn van 
tien jaar, dan wanneer de wet slechts 
eist dat de geraaclpleegde advocaten se
dert ~en minste tien jaar werkzaam zijn, 
wat mzonderheid de volbrenging van de 
stage bedoelt : 

Overwegende dat uit de aan het hof 
voorgelegde stukken blijkt dat, het hof 
van beroep op 25 April 1950 een arrest 
gewezen hebbend in zake van eerste ver
weerster tegen aanlegster en tweede ver
weerster, zonder dat het openbaar minis
t~~·ie te voren gehoorcl werd, aanlegster, 
blJ het zelfde rechtscollege een rekwest
civiel heeft. ingecliend om reden dat de 
zaak aan het openbaar ministerie diende 
te worclen medegedeeld wegens het karak
ter van openbare instelling waarop aan
legster zich in haar verzoekschrift beriep; 

Overwegende clat het bestreden arrest 
vaststelt dat een van de drie advocaten 
die de raadpleging hadden ondertekend, 
hoewel meer dan tien jaar te voren inge
schreven zijnde op de lijst der stage
doende advocaten, op 15 Juni 1950, datum 
waarop gezegde raadpleging werd opge
steld min dan tien jaar op de tabel van 
de Orde ingeschreven was, en het re
kwest-civiel, dienvolgens niet ontvanke
lijk verklaart; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 495 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, de raadpleging welke 
tot staving van het rekwest-civiel moet 
opgesteld zijn, van drie advocaten moet 
uitgaan die sedert ten minste tien jaar 
werkzaam zijn bij een der. rechtbanken 
van het rechtsgebied van het hof van be
roep die het vonnis gewezen l1eeft; 

Overwegende dat deze bepaling niet op
legt dat de ondertekenaars sedert tien 
jaar op de tabel van de Orde zouden in
geschreven zijn, maar enkel dat zij se
clert tien jaar werkzaam zijn; 

Overwegende dat, indien een stage
doende advocaat bijzondere verplichtingen 
heeft en niet over zekere rechten be
schikt welke aan op de lijst ingeschreven 
advocaten worden toegekend, hij niette-

(1) Raadpl. BRAAS, P1·ecis de procedure ci
vile, bd ... II, n' 1367, en om trent de rechtvaar
diging en het toepassingsgebied van arii-

min het ambt van advocaat waarneemt, 
dat hij mag pleiten en in principe ge
schikt is om al de daden te stellen welke
in het uitoefenen van het ambt begrepen 
zijn; 

Dat de rechter over de grond, door ee11 
inschrijvingstermijn van ten minste tien 
jaar op de tabel der Orde voor de onder
tekenaars van het rekwest-civiel te eisen, 
een voorwaarde heeft bijgevoegd welke 
door de wet niet is voorzien en, dienvol
gens, deze 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 overgeschreven wor
den 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 Gent; veroordeelt verweer
ders tot de kosten. 

8 lVIei 1953. - 1e kamer. - Voorzitte1·, 
H. Bail, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Ve1·slaggever, H. Piret. - Strij
dige concl1tsie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. 
PleUers,. HH. Demeur en Van Ryn. 

l e KAMER. - 8 Mei 1953 
HOGER BEROEP. - BuRGERLIJKE ZA

KEN. - VONNIS BIJ VERSTEK GEWEZEN DOOR 
DE VREDERECH1'ER. - TERMIJN VAN BEROEP. 
- UI'l'GANGSPUNT. 

De terrnijn van een rnaand, orn hager be
roep in te stollen te,qen een vonni8 
van de vredm·echte1· dat bij ve1·stelc ge
wezen werd en vatbaar is voo1· verzet 
vanweue bemepe1·, loopt slechts van de 
dag at waarop het verzet niet rneer ont
vanlcelijlc is (1). (Wetboek van burger
lijke rechtspleging, art. 16 en 443, lid 2.) 

(KNAEPEN, T. SNOECK.) 

ARREST. 

'HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 December 1947 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van eer
ste aanleg te Gent; 

Over het enig middel: schending van 
de artikelen 16 en 20 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging, zoals ge
wijzigd bij artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 30 lVIaart 1936, en, 443 van 
gezegd Wetboek gewijzigd bij artikel 22 
van bovenvermeld koninklijk besluit, 
doordat het bestreden vonnis het op 

kel 443, lid 2, van het Wetboek van burger
lijke· rechtspleging, GARSONNET en CESAR-BRU, 

bd. VI, n" 31 en 36. 
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~5 Juli 1944 tegen een vonnis bij verstek 
van het vreclegerecht del. 31 Mei 1944 in
gestelcl en op 14 Juni betekencl hoger be
roep laattijclig verklaart, clan wanneer 
de termijn van verzet van drie dagen, 
voorzien bij artikel 20 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging, aan de ter
mijn van beroep van een maand (art. 16, 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging) 
dient de worden toegevoegd, zodat het ho
ger beroep van 15 Juli 1944 binnen de 
wettelijke termijn werd ingestelcl : 

Overwegende dat het bestreclen vonnis 
beslist dat de termijn van beroep van een 
maancl, voorzien bij artikel 16 vrtn het 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 
ingaat ten clage van de betekening van 
het door de vrederechter gewezen vonnis, 
zelfs wanneer dit vonnis bij verstek werd 
gewezen en vatbaar is voor verzet; 

Overwegende dat deze beslissing is ge
grond hierop dat door vo01·meld arti
lrel 16 geen onderscheid wordt gemaakt 
tussen de vonnissen op tegenspraak en de 
verstekvonnissen en clat artikel 443, lid 2, 
van hetzelfde· Wetboek thans niet meer 
kan worden beschouwd als een algemene 
regel welke als zodanig op de door de 
vrederechters gewezen vonnissen toepas
selijk is, vermits de wetgever, door de 
wijziging welke hij door artikel 22 van 
het koninklijk besluit nr 300 van 
,'lO Maart 1936 aan artikel 455 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging 
heeft a~rngebracht, er op gewezen heeft 
dat voortaan de termijnen van verzet en 
van hoger beroep niet vatbaar zijn voor 
bijeenvoeging; 

Overwegende, enerzijds, dat artikel 16 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
pleging in dit Wetboek is opgenomen onder 
een titel II <<Over de terechtzittingen der 
vrederechters en de verschijning der par
tijen ll; dat uit de tekst van de artikelen 
W€lke aan iutikel16 ,;oorafgaan blijkt dat 
de wetgever er in slechts het hoger 
beroep tegen na verschijning der par
tijen gewezen vonnissen bedoeld heeft; 
dat ten slotte de volgende titel van 
boek I, eerste deel, van het Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging aan de door 
de vrederechters bij verstek gewezen von
nissen is gewijd, doch geen enkele bepa
ling aangaande het hoger beroep tegen 
deze vonnissen inhoudt; 

Overwegende derhalve dat, om de ter
mijn van hoger beroep tegen deze vonnis
sen en het ogenblik waarop hij ingaat te 
bepalen de rechter zich gedragen moet 
naar d~ regelen door de wetgever inge
voenl ten aanzien van het hoger beroep 
tegen de verstekvonnissen van de recht
bank van eerste aanleg, welke het ge
wone gerecht in eerste aanleg is; 

Overwegende dat, krachtens deze rege
len, de termijn van beroep dezelfde is 
voor een vonnis bij verstek als voor een 

vonnis op tegenspraak, maar dat,' in het 
eerste geval, de termijn niet vanaf de be
tekening van het vonnis ingaat doch, 
slechts van de dag af waarop het verzet 
niet meer ontvankelijk is. (Wetboek van 
burgerlijke rechtspleging, art. 443); 

Overwegende dat de termijn van beroep 
tegen een door de vrederechter bij ver
stek gewezen vonnis een maand bedraagt 
te rekenen van de dag af waarop .een 
verzet tegen dit vonnis niet meer ont
vankelijk is (art. 16 en 443 van hetzelfde 
Wetboek); 

Overwegende, anderzijds, dat het be
streden vonnis ten onrechte beweert dat, 
waar de wetgever bij artikel 22 van het 
koninklijk besluit nr 300 van 30 Maart 
1936 het instellen van het hoger beroep 
tegen de vonnissen bij verstek zelfs gedu
rende de loop van de termijn van verzet 
heeft toegelaten, hij zijn bedoeling heeft 
laten kennen een einde te maken aan de 
bijeenvoeging van de termijn van verzet 
en van de termijn van hoger beroep; 

Overwegende immers dat, ware deze 
bewering gegrond, het l1andhaven van 
lid 2 van het artikel 443 van het Wet
boek van burgerlijke rechtspleging zou 
moeten aangezien worden als te wijten 
aan een onachtzaamheid van de wetge
ver; 

Overwegende nochtans clat, zo dit lid 2 
een bepaling was welke onmisbaar was 
gemaakt door het artikel 445 van het 
Wetboek van 24 April 1806, hetwelk het 
hoger beroep gedurende de termijn van 
verzet verbood, dit lid niet uitsluitend 
om die red en werd ingevoerd; 

Overwegende dat het oud artikel 645 
van het Wetboek van koophandel, alhoe
wel het hoger beroep gedurende de ter
mijn van verzet veroorlovend, niettemin 
bepaalde dat de termijn om hoger beroep 
in te stellen tegen een door de rechtbank 
van koophandel bij verstek gewezen von
nis slechts inging van de dag af waarop 
het verzet niet meer ontvankelijk was; 

Overwegende gewis dat, afgezien van 
het tussen het oud artikel 455 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtspleging 
en het artikel 443, lid 2, van l1etzelfde 
vVetboek bestaande verband, de bedoeling 
van de wetgever is geweest bij laatstge
noemde bepaling de uitoefening van het 
recht van hoger beroep door de bij ver
stek veroordeelde partij volkomen te la
ten behouden, onverschillig of zij verzet 
instelt dan wel of zij de gepastheid om 
cUt rechtsmicldel aan te wenden in be
raad houdt; 

Overwegende dat het middel gegrond 
~; ' 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis in zover daarbij het hoger be
roep door aanlegger ingesteld tegen het 
vonnis gewezen op 31 Mei 1944 door de 
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vrederechter van het kanton Ledeberg 
niet ontvankelijk werd verklaard en over 
de kosten uitspraak werd gedaan; beveelt 
dat onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden in de registers van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Gent en dat melding 
er van zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerders tot de kosten; 
verwijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Dendermonde, zittlng 
houdend in boger beroep. 

8 Mei 1953. - 1• kamer. - Voorzitter, 
H. Bail, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Verslaggever, H. Vandermersch. 
- Gelijlclttidende conclttsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
genevaal. - Ple#ers, HII. Van Leynseele 
en Hermans. 

1• KAMER. - 8 Mei 1953 
ERFENISSEN. - KLEINE NALATENSCHAP

PEN. - RECHT VAN OVERNAME. - 8CHAT-
1'ING DOOR DESKUNDIGEN BENOEMD DOOR DE 
RECHTER. - SCHATTING OP 'l'EGENSPRAAK. 
- VOORGESCHREVEN PLEEGVORMEN OM AAN 
DE BELANGHEBBENDEN TOE TE LATEN IN DE 
VERDEDIGING VAN HUN RECHTEN TE VOOR
ZIEN. - SUBS1'ANTIELE PLEEGVORMEN. 

De schatting doo·r deslc·undige, door de 
rechter bevolen Tcrachtens artilcelen 4 
en 5 van cle wet van 16 JJ[ei 1900 op de 
erjregelin[l van de lcleine nalatenschap
pen, is een schattin[l op tegensp1·aalc; 
zijn bijgevolg sttbstantieel de pleegvor·
men voorgeschreven door· voormelde 
wetsbepalingen om aan de belangheb
benden toe te laten {/edtwende de ver·
richtingen van de schattingsprocedttre 
in de verdediging van httn rechten te 
voorzien (1). 

(BUYSSE, T. BUYSSE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 Mei 1951 door de Rechtbank 
van eerste aanleg te Kortrijk gewezen; 

Over het tweede middel : schending 
van artikel 4 van de wet van 16 JVIei 1900 
op de erfregeling der kleine nalatenschap
pen, meer bepaaldelijk van alinea's 4 en 
5, en, voor zoveel nodig, van artikel 317 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
pleging, zoals gewijzigd bij koninklijk 
besluit van 30 Maart 1936, nr 300, arti
kel-lll, en der rechten van de verdecliging, 

(1) Verbr., 7 Maart 1952 (Arr. Ver·br·., 
1952, blz. 369; Bull. en PAsrc., 1952, I, 420, en 
nota 1); Parl. vedt., Senaat, 1899-1900, blz. 521 

doordat het bestreden vonnis beslist dat 
de wet van 16 J\IIei 1900 geen schatting op 
tegenspraak voorziet, dan wanneer in
tegendeel de schatting gedaan door 
de schatters daartoe door de vrede" 
rechter of de rechtbank van eerste 
aanleg aangeduid overeenkomstig boven" 
vermelde wet, steeds op tegenspraak moet 
geschieden, terwijl het deskundig onder
zoek voorzien bij artikel 317 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 
insgelijks voorziet dat de partijen in de 
gelegenheid moeten gesteld worden om 
aan de deskundigen hun voordrachten en 
vorderingen te doen, zodat het in geen 
geval kan volstaan dat partijen de gele
genheicl zouden hebben, na neerlegging 
van het verslag, hun opwerpingen te doen 
gelden, maar dat zij in de gelegen
heicl moeten ges'teld worden ter plaats, of 
minstens in afwezigheid der deskundigen
schatter hun standpunt, en hunne opmer
kingen te laten kennen : 

Overwegende dat uit de voorbereidende 
werkzaamheden waartoe de wet van 
16 lVIei 1900 op de erfregeling der kleine 
nalatenschappen aanleiding gaf, en, on
der meer, uit de verklaringen v66r de 
Senaat afgelegd door de Minister van jus
titie, blijkt dat de beschikkingen van de 
alinea's 4 en 5 van het artikel 4 dezer 
wet werden bepaald met de bedoeling 
<< aan de partijen toe te laten hun opmer
kingen a:m de deskundigen kenbaar te 
maken, en aan de rechter, behoorlijk 
voorgelicht door de bemerkingen waartoe 
de meningsuiting der deskundigen van
wege de partijen aanleiding zal hebben 
gegeven, zijn eindbeslissing te nemen )) ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat de 
door voormelde alinea's 4 en 5 van arti
kel 4 voorgeschreven formaliteiten tot 
doel strekken aan de belanghebbende:il 
toe te laten :~n de loop van de verrich
tingen der puocedure van schatting door 
deskundige in de verdediging hunner rech
ten te voorzien en aan die verrichtingen 
het karakter ener rechtspleging op tegen
spraak toe te kennen; dat zij aldus sub
stantH!le formaliteiten uitmaken welker 
miskenning de nietigheid van de schat
tingsverrichtingen en van het er op ge
grond vonnis medebrengt; 

Overwegende det·halve dat, waar het op 
grond van de beschouwing dat de wet van 
16 Mei 1900 geen schatting op tegenspraak 
voorziet, eisers bewering dat het schat
tingsvers.lag nietig was heeft afgewezen 
en vervolgens beslist heeft clat de betrok
kene goederen door eerste verweerster 
zullen worden overgenomen op groncl van 
clit verslag, het bestreden vonnis de in 
het middel aangewezen wetsbepalingen 

en 523; Rep. prat. d1'. belue, v" Successions, 
n' 3098. 
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van de alinea's 4 en 5 van het artikel 4 
van de wet van 16 Mei 1900. geschonden 
'heeft· 

ord die redenen, machtigt verweer~;Jter 
Lea Buysse om in rechte op te treclen; 
verbreekt het bestreclen vonnis; beveelt 
clat onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden in de registers van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Kor·trijk en dat mel
ding er Yan zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigcle beslissing; ver
oordeelt verweerders tot de kosten van 
de aanleg van verbreking; verwijst de 
zaak naar de Rechtbank van eerste aan
leg te Brugge. 

8 Mei 1953. - 16 kamer. - Voo1·zitte1·, 
H. Bail, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Ve·rslaggever, H. Vandermersch. 
- Gelijlcluillenae conclu.sie, H. Raoul 
Hayoit de Termiconrt, eerste advocaat
generaal. - Pleiter·, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - II Mei 1953 
HERZIENING. - Nmuw FEI'r. - FElT 

BETREFFENDE EEN OMSTANDIGHEID VAN HET 
MISDRIJF, ZONDEH DA'l' HE'l' BEWIJS VAN DE 
ONSCHULD VAN DE VEHZOEKER OF DE 'l'OE
PASSING VAN EEN 'l'E STRENGE STRAFWET ER 
UIT KAN VOOR'l'SPRUI'l'EN. - J:iJIS NlE'l' ONT
VANKELIJK. 

Is niet ontvanlcelijlc cle eis tot herziening 
gestetmll op de bewering van een nimtw 
feit dat slechts een van de oinstanllig
heden bet1·ett van het rnisllrijf waaraan 
verzoelce1· schulllig werd verlclaara, dan 
wanneer· nit llit feit, noch het bewijs 
van de onschttld van verzoelcer noch dit 
var~ de toepassing van een strengere 
straf·wet dan die wellce door· hern werd 
overtreden, zott voor·tspntiten (1}. (Wet
boek van strafvorclering, art. 443, 3°, 
wet van 18 .Jnni 1894.) 

(CORNELIS.) 

ARRES'l'. 

RET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift onclertekend door Mer Delacroix, 
advocaat bij het Hof van verbreking, 
neergelegd ter griffie van dit hof op 19 Mei 
1952, waarbij Philemon-Edmond Cornelis, 
geboren te Assenede op 26 September 
1901, gehuisvest te Gent, de herziening 
aanvraagt van het arrest, gewezen op 
4 Jnni 1950 door het niilitair gerechtshof, 
zetelende te Brnssel, welk arrest verzoe
ker wegens inbreuk op artikel 115 van het 
Strafwetboek, aangevnld bij de beslnitwet 

(1} Zie verbr., 6 October 1947 (Ar·r. Jl er·br'., 
1947, biz. 309). 

van 25 Mei 1945, tot tien jaar dw!mgar
beid heeft veroordeeld en tevens de af
zetting voorzien bij artikel 19 van het 
Strafwetboek heeft uitgesproken, alsmede 
de levenslange ontzetting uit de rechten 
bedoeld in artikel 31 van hetzelfde Wet
boek, bovendien eigendom van de Schat
kist heeft verklaard de 37 millioen frank 
welke de winst nitmaken die nit de schul
dige bedrijvigheid is ontstaan, de ver
benrdverklaring heeft bevolen van de za
keil die gediend hebben of bestemcl wa
ren om het misclrijf te plegen of erdoor 
verkregen werden, hem in de kosten heeft 
verwezen alsmede tot een schadeloosstel
ling van 100 millioen frank, vermeerderd 
met de intresten en kosten, ten bate van 
de Belgische Staat, bnrgerlijke partij; 

Overwegende dat die veroordeling in 
kracht van gewijsde is gegaan; 

Gelet op het met redenen omkleed en 
bij het verzoekschrift gevoegd gunstig 
advies van dl'ie advocaten bij het Hof 
van beroep te Gent, met tien jaar in
schrijving op de lijst; 

Gelet op de aanmaning om tussen te 
komen, betekencl op 14 Mei 1952 aan de 
burgerlijke partij, welke claaraan geen 
gevolg gegeven heeft; 

Overwegende dat verzoeker stennt op 
artikel 443, 3°, van het Wetboek van 
strafvorclering (wet van 18 Juni 1894); 

Dat hij te clien einde aanvoert clat hij 
enkel de versterkingswerken voor de 
vijancl nitgevoercl heeft ten g·evolge van 
opeising door' Dnitsers, maar clat hij 
claartoe bevel heeft gekregen vanwege 
twee agenten van de Belgische inlich
tingsdienst met het oog inlichtingen te 
verstrekken die hij werkelijk verstrekt 
heeft, dat h:ij claclen van sabotage pleegde 
en clat zijn aanhonding door de Dnitsers 
het gevolg claarvan is geweest; 

Overwegencle clat verzoeker aanvoert 
clat het bewijs van zijn orischnlcl schijnt 
te volgen nit cleze omstandigheclen die hij 
ten tijcle van zijn gecling niet in staat was 
te bewijzen; 

Overwegencle clat, opclat een vraag tot 
herziening op dergelijke grond zon knn
nen aangenomen worden, het noodzake
lijk is clat, nit het nienw ingeroepen feit 
of nit de nieuwe ingeroepene omstandig
heid, zoals zij beschreven zijn, de on
schnlcl van de veroordeelcle zou blijken, 
of de toepasselijkheid van een strengere 
strafwet clan die welke inclerclaacl door 
hem wercl overtreclen; 

Overwegencle clat die voorwaarde ter 
zake niet bestaat; 

Overwegende inclerclaacl clat het arrest, 
waarvan de herziening worclt aange
vraagcl, verzoeker aan de misclaacl van 
hnlp aan de vijancl plichtig heeft ver
klaard; 

Dat nit dit arrest voortvloeit dat het 
feit waarop verzoeker thans stennt, hetzij 
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een toelating van levering die hem door 
een spionnagedienst .zou gegeven geweest 
zijn, slechts een der omstandigheden be
treft van de ten laste van aanvrager 
voor vaststaande gehouden misdaad; 

Overwegende dat, moest men zelfs de 
werkelijkheicl van die toelating aannemen 
die voor de rechter over de grond niet 
zou kunnen bewezen geweest zijn, dan 
nog de misdaad bewezen zou blijven, door 
de andere in het arrest aangehaalde ele- · 
menten, die niet in de aanvraag tot her
ziening bedoeld zijn; 

Overwegencle dat de ingeroepen toela
ting, moest zij zelfs bestaan, de onschulcl 
van de veroorcleelde dus niet zou mecle
brengen; 

Dat, anderzijds, het thans in de aan
vraag ontkend feit de toepassing niet 
heeft medegebracht op de veroordeelde, 
van een strengere wet dan die welke hij 
overtreclen heeft; 

Om die redenen, verwerpt de aanvraag 
tot herziening; veroordeelt aanvrager tot 
de kosten. 

11 Mei 1953. - 2" kamer. - Voo1·zUter, 
H. Wouters, voorzitter. - Vwrslayyever·, 
H. de Clippele. - Str·-ijd·i{!e conclu.sie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, aclvo
caa t-generaal. 

2e KAMER. - ll Mei 1953 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
VORM. - VOOR.ZIENING TEGEN EEN BESLIS
SING VAN DE HOGE MILITTERAAD. - HANDTE
KENING VAN DE DIENSTPLICHTIGE VOOR EOHT 
Vj!)RKLAARD DOOR DE BURGEMEESTER VAN DE 
MILI'l'IEWOONPLAATS. - VOORZIENING NIET 
ONTVANKELIJK. 

Is niet ontvankelijlc de voorzien-ing tegen 
een beslissing van de hoge mUitier·aad, 
wanneer de handtekening van de d·ienst
plichti.qe voor echt is verklaaTd door 
de btwgemeester van de miliUewoon
plaats doch niet door een lid van het 
colle.qe van b·u1·gemeester· en sclLepenen 
van de plaats waa1· hi.j op de rlag van 
de voot·ziening zijn woonplaats heett (1). 

' (Wet van 15 Juni 1951, art. 52.) 

(VAN DEUN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 21 Januari 1953 door de 
hoge militieraad gewezen; 

(1) Yerbr., 22 December 1952, 16 Februari, 
27 April en 4 Mei 1953 (A1-r. Ve1·b1·., 1953, 
blz. 417; Bull. en PAsrc., 1953, I, 271, 465, 657 
en 678). 

Overwegende dat volgens de voorzie
ning, alsmede volgens de stukken van de 
procedure eiser te Tielen gehuisvest is; 

Overwegende dat de echtverklaring van 
de op de voorziening aangebrachte hand
tekening luiclt als volgt : « Gezien te 
Wijnegem voor de wettiging van de hand
tekening van Marcel Van Deun rnge
schreven voor de militie te Wijnegem 
laatst wonende te Wijnegem en thans wo
nende te Tielen, Kerkstraat, 18 » en dat 
zij door de burgemeester van Wijnegem 
ondertekend is; • 

Overwegende dat artikel 52 van de wet 
van 15 Juni 1951 de overheden opsomt 
die bevoegcl zijn om de handtekening van 
de dienstplichtige op de voorziening in 
verbreking voor echt te verklaren en on
der meer de leden van het schepencollege 
van zijn woonplaats, dit wil zeggen van 
de plaats waar hij, op de dag van de 
voorziening, zijn hoofdverblijf heeft; 

Dat de burgemeester van de militie
woonplaats van de dienstplichtige onder 
die overheden niet wordt vermeld; 

Overwegende dat de in voormeld arti
kel voorziene rechtsvormen, namelijk de 
gelclige echtverklaring van de handteke
ning van de dienstplichtige, op straf van 
nietigheid dienen te worden nageleefd; 

Om die redelien, verwerpt de voorzie
ning. 

11 Mei 1953. - 26 kamer. - Vom·zitteT, 
H. Wouters, voorzitter. - Versla.ggever·, 
H. Belpaire. - Gelijklnidende conclnsie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - ll Mei 1953 

1° MIDDELEN TOT YERBREKING. 
S'.rRAFZAKEN. - BURGERLIJKE \'ORDERING. 
- JVliDDEL DAT AAN DE BES'l'REDEN BESLIS
SING EEN 'l'EGENSTRIJDIGHEID VAN REDENEN 
'.rOESOHRIJF'i' DIE ZIJ NIET BEI'AT. - MIDDEL 
DA'.r GRONDSLAG MIST IN FEITE. 

2° ARBEIDSONGEV AL. GEMEENTE-
WERKMAN. - GEMEEN'.rE GEHOUDEN 'l'EGE
LIJK DE FORFAITAIRE VERGOEDINGEN EN DE 
VOLLE WEDDE 'i'E BETALEN. - SAMENLOPENDE 
VERPLIOHTINGEN. - JVlODALITEI'i' VAN BETA
LING. 

3° ARBEIDSONGEV .AL. - VERANTWOOR
DELIJKE DERDE. - VERZEKERAAR VAN HE'l' 

BEDRI.JFSHOOFD. - VORDERING TOT 'l'ERUG
BETALING VAN YERGOEDINGEN '.rEGEN DE VER
ANTWOORDELIJKE DERDE UI'fGEOEFEND. 
GRONDSLAG. 

4° REDENEN V .AN DE VONNISSEN EN 
.ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - Buu
GERUJKE VORDERING. - TEGENSTRIJDIGE 
REDENEN. - GEBREK AAN ll.EDENEN. 

1° Mist gt·ondslag ·in feite het middel dat 
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aan de bestreden beslissing een tegen
strijdigheid van redenen toeschrijft die 
zij niet bevat (1). 

2° Wannee·r, ten gevolge vcm een aan zijn 
wet·krnan overgelcornen arbeidsongeval 
een gerneente gehouden is aan deze de 
torfaitaire vergoedingen vom·zien door 
de wetten op de at·beidsongevallen en 
de valle wedde voo·rzien doat· artUcel 55 
van het lconinlclijlc besluU van 26 De
cember 1938 bet·retfende de pensioem·e
geUng van het gerneentepersoneel te be
talen, rnogen deze sarnenlopende verbin
tenissen ve·rvnld worden door de beta
ling van yezegde forfaUa·ire veryoedin
gen en de storUn.IJ van het verschil t1tS
sen het valle loon en de ald·tts betaalde 
vet·goedinyen. (Samengeordende wetten 
op de arbeidsongevallen, art. 9, al: 1; 
kon. besl. van 26 December 1938, arti
kel 55.) 

3° Door vast te stellen dat de doo·r de 
wetten op de arbeidsongevallen vom·
ziene forfaitaire vergoedingen aan het 
slachtotfe·r van een arbe·idsongeval be-

. taald werde.n en dat de verzelwraar 
·vc~n het verzelwr-ingshoofd ze ove·reen
lcornstig artilcel 9 van deze wetten ver
etfenrZ he eft, yeett de t·echte·r over de 
y1·ond een wettelijlce grondslag aan de 
door cleze verzekeraar tegen de ve1·ant
woordelijlce derde uitgeoetende voTde
r·ing tot vergoed·ing, deze vo·rdm·ing niet 
geyrond z·ijnde op de door de werlcge·ve·r 
ondet·gane schade, doch op de wette
lijlce indeplaatsstelling (2). (Wet van 
11 Juni 1874, art. 22; samengeordende 
wetten op de arbeidsongevallen, arti
kel 19, al. 8.) · 

4° Is niet wetteUjlc gernoti·veerd het ar-
1'est flat zijn besliss·ing op tegenstrijd·iye 
redenen g'I'Ondt (3). (Grondwet, arti
kel 97.) 

(TACK EN TANGHE, '1'. VERBEKE EN CONSOORTEN.) 

ARREST. 

HET HOI1'; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 Mei 1952 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

(1) Vaste rechtspraak. Zie ondei· meer verbr., 
19 Januari 1953 (twee arresten) (A1·r. Ve1·br., 
1953, blz. 317 en 327; Bull. en PASIC., 1953, I, 
342 en 354); 13 April 1953 (ibid., 1953, I, 607). 

(2) Verbr., 14 Juli 1952 (Ar1·. Ve1'b1·., 1952, 
blz. 659; Bull. en PASIC., 1952, I, 747, en 
nota 2); 23 Maart 1953 (twee arresten) (A1·r. 
Verbr., 1953, blz. 494 en 495; Bttll. en PASIC., 

1953, I, 559 en 560). 
(3) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr ., 

24 November 1952 (A1·r. Verb1·., 1953, blz. 162; 
Bull. en PASIC., 1953, I, 182, en nota 1). 

Wat betreft het verhaal dat de gemeente, 
die aan een gemeente-ambtenaar een wedde 

Overwegende dat de voorzieningen sa
menhangend zijn; 

I. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing gewezen over de 
publieke vordering : 

a) Wat aangaat de voorziening van 
Eugeen Tack, beklaagde : 

Overwegende dat de substantiele of op 
straf van :i:tietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de straf overeenkomstig de wet is; 

b) Wat aangaat de voorziening van 
tweede aanlegger, burgerlijk verantwoor
delijke partij : 

Overwegende dat aanlegger geen mid
del inroept en dat het hof er geen van 
ambtswege opwerpt; 

II. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen gewezen over 
de burgerlijke vorderingen : 

Overwegende dat aanleggers afstand 
hebben gedaan van hun voorziening in 
zover deze tegen Alidore Verbeke en Ro
sina Watteel gericht was; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 19, ali
nea 7, van de wetten op de arbeidsonge
vallen samengeschakeld bij koninklijk 
besluit van 28 September 1931 en 55 van 
het koninklijk besluit van 26 December 
1938 betreffende de pensioenregeling van 
het gemeentepersoneel, doordat het be
streden arrest de vorderingen van de 
naamloze vennootschap << Assurantie van 
de Boerenbond ll en van de gemeente Ar
dooie « ontvankelijk ll heeft verklaard om 
reden : 1° dat de wetten op de arbeids
ongevallen op de werklieden in dienst 
van een gemeente toepasselijk zijn, 2° dat 
de verzekeraar de uitbetaalde wettelijke 
vergoedingen van de aansprakelijke der
de mag invorderen ingevolge de inde
plaatsstelling voorzien bij artikel 19, ali
nea 7, van de samengeschakelde wetten 
op de arbeidsongevallen, 3° dat de ge
meente Ardooie ten gevolge van het on
geval een persoonlijke schade heeft gele
den door beroep te moeten doen op ver
vangende werklieden, -- en verder be-

betaalt ter uitvoering van een reglement waar
bij het wettelijk statuut van deze ambtenaar 
wordt vastgesteld, en gedurende dezes werkon
bekwaamheid, mag uitoefenen tegen de derde, 
die verantwoordelijk is voor de onrechtmatige 
handeling die deze onbekwaamheid veroor
zaakt heeft, ·zie, onder meer, verbr., 17 Ja
nuari 1938 (Bull. en PAsrc., 1938, I, 8, en 
nota 2); 13 Januari 1941 (Ar1·. Ve1'b1·., 1941, 
blz. 5, en nota 2); 22 October 1941 (ibid., 
1941, blz. 221, en nota 2); 5 December 1949 
(ibid., 1950, blz. 203); 24 September 1951 
(A1·r. Verbr., 1952, blz. 10; Bull. en PASIC., 

1952, I, 10, en nota's 1 en. 2). 
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slist heeft dat de schade der gemeente 
zich beperkt tot de bedragen welke boven 
het normaal loon van het slachtoffer voor 
zelfde werkzaamheden betaald werden -
doch tevens die schade heeft berekend 
door van het aan het slachtoffer uitbe
taald normaal loon de sommen af te trek
ken die de gemeente vail de ''erzekerings
maatschappij l1eeft ontvangen, alclus im
pliciet erkennende dat de verzekerings
maatschappij haar vergoedingen niet aan 
het slachtoffer maar aan de gemeente 
uitbetaalde, dan wanneer het tegenstrij
dig is enerzijds te bevestigen dat de sella
de der gemeente bestaat in wat zij bo
ven het normaal loon van het slachtoffer 
l1eeft betaald, en anclerzijds dat het nor
maal loon, onder aftrek van wat door de 
verzekeringsmaatschappij werd terugbe
taald, als de door de gemeente geleden 
schacle te beschouwen dan wanneer het 
tegenstrijdig is te bevestigen dat de ver
zekeringsmaatschappij op grond van arti
kel 19, aline a 7, der samengeschakelcle 
wetten in de plants van het sluchtoffer 
werd gesteld, hetgeen slechts mogelijk is 
indien de verzekeraar, door zijn uitbeta
ling, in de plaats gesteld worclt van de 
werkgever clie zelf in de plaats van het 
slachtoffer op grond van voornoemd arti
kel wordt gesteld, en tevens te bevesti
gen dat de gemeente haar betalingen aan 
het slachtoffer niet op grond van de wet 
op de arbeidsongevallen maar op grond 
van artikel 55 van de wet van 26 Decem
ber 1938 heeft verricht, zodat gezegde ge
meente haar vordering mag instellen, 
niet als in de plaats van het slachtoffer 
gestelcl, maar tot dekking van een per
soonlijke door haar geleden schade, clan 
wanneer het aldus onmogelijk is te bepa
len op welke rechtsbeginselen of juri
dische feiten het bestreden arrest de 
<< ontvankelijkheid >> van de vorderingen 
der burgerlijke partijen heeft willen la
ten berusten, dan wanneer deze tegen
strijdigheid en onduidelijkheid in de mo
tivering gelijk staat met een gebrek aan 
de bij artikel 97 van de Grondwet ver
eiste moti vering : 

n) Wat aangaat de beslissing over de 
vordering van de burgerlijke partij naam
loze vennootschap << Assurantie van de 
Belgische Boerenbond » : 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
zonder tegenstrij digheid heeft kunnen 
aannemen dat, ten gevolge van het aan 
haar werkman overgekomen ongeval, de 
gemeente Ardooie gehouden was aan deze 
laatste de door de wetten op de arbeids
ongevallen voorziene forfaitaire vergoe
clingen te betalen, onverminderd de haar 
bij het koninklijk besluit van 26 Decem
ber 1938 opgelegde verplichting om hem 
de betaling van zijn volle loon verder te 
verzekeren, en dat beide samenlopende 
verplichtingen konden vervuld worden 

door de betaling· van bedoelde forfaitaire 
vergoedingen en cloor de storting van het 
verschil tussen het volle loon en de alzo 
betaalde vergoedingen; 

Overwegende derhalve clat, waar het 
vaststelt dat de door de wetten op de ar
beidsongevallen voorziene forfaitaire ver
goedingen aan het slachtoffer werden be
taald en dat de naamloze vennootschap 
<< Assurantie van de Belgische Boeren
bond » ze, overeenkomstig artikel 9 der 
samengeordende wetten op de arbeidson
gevallen, gekweten heeft, het bestreden 
arrest een duidelijke en gerechvaardigde 
grond aan de vordering van deze vennoot
schap toekent; 

Dat het micldel in feite niet opgaat; 
b) Wat aangaat de beslissing over de 

vordering van de burgerlijke partij ge
meente Ardooie : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
er op wijs~ << dat de gemeente Ardooie, 
ten gevolge van het ongeval, vervangende 
werklieden heeft moeten aanstellen om 
het werk van het slachtoffer te verrich
ten; dat de gemeente aldus gedurende de 
jaren 1950 en 1951 de som van 30.040 frank 
aan twee. verscheidene hnlpkrachten heeft 

· moeten uitbetalen »; 
Dat het daaruit heeft kunnen afleiden 

<< dat de gemeente derhalve, ingevolge het 
aan haar werkman overgekomen ongeval, 
e~n persoonlijke schade heeft geleden >>; 

Overwegende dat het arrest er aan 
toevoegt << dat deze schade zich nochtans 
beperkt tot de bedragen welke boven het 
normaal loon van het slacl1toffer voor 
zelfde werkzaamheden betaald werden >> 
en vervolgens deze bedragen bepaalt als 
zijnde de sommen welke van het ongeval 
af zonder tegenprestatie aan het slacht
offer uitbetaald werden; 

Dat cleze vaststellingen tegenstrijdig 
zijn, vermits het arrest enerzijds bedra
gen beoogt die boven het normaal loon 
van het slachtoffer aan hnlpkrachten 
werden betaald, en anderzijds bedragen 
toekent die ofwel dit normaal loon ofwel 
een gedeelte van dit loon uitmaken; 

Dat de tegenstrijdigheid van de motie
ven met het gebrek aan motieven gelijk
staat en dat bijgevolg het bestreden arrest, 
door uitspraak te doen zoals het deed, 
het door het micldel i.ngeroepen artikel 97 
van de Grondwet geschonden heeft; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 19, alinea 7, van de wetten 
op de arbeidsongevallen samengeschakeld 
bij koninklijk besluit van 28 September 
1931, 55 van het koninklijk besluit van 
26 December 1938 betreffende de pensioen
regeling van het gemeentepersoneel, 1319, 
1320 en 1322 vail het Burgerlijk Wetboek 
en van de bewijskracht der door tweede 
eiser in verbreking voor het hof van be-
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roep genomen conclusies, doordat, na 
vastgesteld te hebben dat de gemeente Ar
dooie het volledig lo<m van het slachtoffer 
was blijven voortbetalen ingevolge arti
kel 55 van het koninklijk besluit van 
26 Decembe1; 1938, het bestreden arrest 
de vorderingen van de gemeente Ardooie 
en van de naamloze vennootschap << Assu
rantie van de Belgische Boerenbond >> 

« ontvankelijk », heeft verklaard op grond 
van artikel 19, alinea 7, der samengeor
dende wetten op de arbeidsongevallen, en 
om reden dat tweede eiser de toepasse
lijkheid van die samengeordende wetten 
op de werklieden in dienst van een ge
meente niet betwist, dan wanneer tweede 
eiser die toepasselijkheid wel in zijn con
clusies had betwist waar hij liet gelden 
dat de gemeente « niet ingevolge haar 
verplichtingen, sprnitende nit de samen
geschakelde wetten op de arbeidsongeval
len » het loon aan het slachtoffer had nit
betaald, en dienvolgens niet in de plaats 
van haar werkman gesteld was, dan wan
neer inderdaad, zoals het bestreden ar
rest het zelf vaststelt, die betaling ge
schiedde op grond van artikel 55 van de 
wet van 26 December 1938, zodat de ge
meente hierdoor geen schade heeft gele
den, maar aileen haar contractnele ver
bintenissen is nagekomen, zodat noch zij 
noch haar verzekeraar door deze betaling 
in de plaats van het slachtoffer werden 
gesteld; 

Overwegencle dat tweede aanlegger in
derdaad in zijn conclusies voor het hof 
van beroep liet gelden dat de gemeente 
Ardooie « niet tot vergoeding van de door 
hem geleden schade, maar uitslnitend bij 
toepassing van het geldelijk statnut van 
haar personeel » het loon aan het slacht
offer had nitbetaald, en tot de niet
ontvankelijkheid van de eis van de ge
meente besloot, vermits de sommen waar
van deze laatste de terugbetaling vor
derde, betaald werden » niet ingevolge 
haar verplichtingen sprni,tende nit de sa
mengeschakelde wetten op de arbeidson
gevallen, maar ingevolge een tnssen haar 
en haar werklieden bestaande collectieve 
arbeidsovereenkomst »; 

Dat uit deze overwegingen, zoals zij 
aan de rechter over de grond werden 
voorgelegd, tles te minder kan afgeleid 
worden dat tweede aanlegger het prin
cipe zelve van de toepasselijkheid van be
doelde samengeordende wetten op de 
werklieden van een gemeente had be
twist, daar, om de ontvankelijkheid van 
de vordering tot terngbetaling van de uit
betaalde vergoedingen te bestrijden, hij 
zich er toe beperkt de beschouwing in te 
roepen dat aan de werkgever niet mag 
toegelaten worden door tussenkomst van 
de verzekeraar datgene onrechtstreeks te 
bekomen wat hij rechtstreeks niet mag 
bekomen; 

Overwegende dat, zoals blijkt nit het 
antwoord op het eerste middel, wat aan
gaat de burgerlijke partij de naamloze 
vennootschap « Assurantie van de Bel
gische Boerenbond, het bestreden arrest 
zonder tegenstrijdigheid heeft kunnen 
aannemen dat de betaling van het voile 
loon van het slachtoffer werd verwezen
lijkt door het vervullen van de samen
lopende verplichtingen welke, zowel uit 
de samengeordende wetten op de arbeids
ongevallen als uit het koninklijk besluit 
van 26 December 1938 spruiten, en dat de 
door de gemeente geleden schade niet het 
gevolg is van de op grond van dit konink
lijk besluit gedane betalingen; 

Dat de vordering tot terugbetaling van 
de in uitvoering· van de samengeordende 
wetten op cle arbeidsongevallen uitgekeer
de sommen niet op de schade geleden door 
de werkgever maar op de indeplaatsstel
ling uit kracht van de wet gegrond is, 
de uitbetaalde forfaitaire vergoedingen 
als een gedeeltelijke herstelling van de 
door het slachtoffer geleden schade be
schouwd zijnde; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Om die redenen, voegt de voorzieningen 

samen; decreteert de afstand van de 
voorzieningen gericht tegen Alidore Ver
beke en Rosina Watteel; verbreekt het 
bestreden arrest doch enkel in zover het 
over de vordering van de bnrgerlijke par
tij gemeente Ardooie uitspraak heeft ge
daan; verwerpt de voorzieningen voor 
het overige; beveelt dat onderhavig ar
rest zal overgeschreven worden in de re
gisters van het Hof van beroep te Gent en 
dat er melding van zal gemaakt worden 
op de kant van de gedeeltelijk vernietig
de beslissing; verwijst de alzo beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel; 
veroordeelt aanleggers tot twee derde en 
verweerster gemeente Ardooie tot het ove
rige clerde cler kosten. 

11 Mei 1953. - 26 kamer. - Voon::itter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. van Beirs. - Gelifkluidenfle concltt
sie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - ll Mei 1953 

1° l\HDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - VOORZIENING TEGEN HE'l' 
ARREST VAN VEROORDELING. - l\1IDDEL GE
RICHT TEGEN DE BESCHIKKING VAN VERWIJ
ZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK_ 
- J\IIIDDEL NIET ONTVANKELIJK. 

2° lVIIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - l\1IDDEL EEN GEBREK AAN 
ANTWOORD OP DE CONCLUSIES AANVOEREND, 
- PASSEND ANTWOORD. - J\IIIDDEL DAT FEI
TELIJKE GRONDSLAG MIST, 
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3° V ALSHEID EN GEBRUIK VAN VER
VALSTE STUKKEN. - VALSHEID IN 
HANDELSGESCHRIFTEN. - VERVALSING VAN 
INSCHHIJVINGEN IN DE BOEKHOUDING. - GE
BHUIK VAN DEZE VERVALSTE STUKKEN. 
VAS'l'STELLING VAN DE DESTANDDELEN VAN DE 
MISDHIJVEN. 

4° MIDDELEN TO'l' VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - EEN ENKELE STRAIT WEGENS 
VERSCHEIDENE MISDRIJVEN Ul'l'GESPROKEN. 
- l\iiDDEf, DA'l' SLECH'l'S ZEKEHE MISDRIJ
VEN BE'l'REFT. - STRAF DOOR DE ANDERE 
MISDHIJVEN GERECH'l'I'AARDIGD. ,.- l.VliDDEL 
NIET ON'l'VANKELIJK. 

5° MIDDELEN TOT VERBREKING.-
8'1'RAFZAKEN. - J.VIIDDEL DA'l' EEN NIE'l' 
WEERHOUDEN BETICHTING BEOOGT. - 1\fiD
JJEL ZONDER VOORWERP. 

1° Is niet ontvnnlcelijlc, tot stnving van 
een enkel te{Jen het an·est van vm·oor
delin{J in{Jestelcle voon!·iening het micldel 
gericht tegen de bescMlclcin{J van ver
wijzin{! nanr ae co1Tectionele 1'echt
banlc (1). 

2° Mist feitelijke grondslng het middel 
itnt een gebrelc nnn nntwoonl op de con
Clltsies annvoe·rt, flnn wnnnee1· ae be
stJ·erlen besliss·ing, deze concllt·s·ies pns
sena benntwoora heejt (2). 

3° Doo1· er op te wi.izen ant de bettchtvn
{!en vnn vnlsheia in de boelchonrlin{! en 
vnn gebJ'ltilc vrm cleze vnlse stttlclcen, 
zonls in de bewoo1·aingen van ae wet 
omschreven, bewezen zijn, neemt de 
rechte1· over ae grand nooazn7celij7c nan 
artt de in ae beUchtingen vennelde ve?·
vnls·ingen vnn inschr·ijvingen in rle boelc
homl'ing ve·rvnlsingen vnn geschdften 
•uitmnlcen, tvellce in een zelcere mnte rtls 
bew·ijs lcttnnen gelden, vnn het ple{!en 
vnn deze ve1·vnlsin{!en en vnn het ge
bru.i.l.; ant ervnn 1net bedr·iegUjlc opzet 
of met het oogme1·1c om te schrtaen ge-
1nnn7<:t wenl. (Strafwetboek, art. 196.) 

4° W nnnee1· een enlcele st?·nf we.qens ver~ 
scheidene rn·isarijven 1titgespro7cen tvenl 
is niet ontvnnlcelij 7c de eis tot verb?'e
king gegronrl op een micldel ant slechts 
zelcere misdrijven bet1·ejt, ann wnnnee1· 
de uitgeszwoken st1·nj floor de nnaere 
misclrijven gerechtvnnrdigd blijft (3). 
(Wetboek van strafvordering-, art. 411 
en 414.) 

(1) Verbr., 24 Mei 1952 (A,·r. Jle,-b,·. 1952, 
biz. 401; Bull. en PASIC., 1952, I, 455). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
23 Maart 1953 (A''''· Jlerb?-., 1953, biz. 503; 
B11ll. en PASIC., 1953, I, 569). 

(3) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
22 December 1952 en 9 Febrnari 1953 (A,~·. 
Jlm·b,·., 1953, biz. 243; Bull. en PAsiC., 1953, I, 
271, en nota 6, biz. 272, en biz. 441). 

(4) Verbr., 8 September 1949 (A,1·. Jlerb,·., 

5° Is zonde1· voo1·werp het miadel dat 
een niet ten lnste vnn nanleg,qe1· weer
houden beUchting bedoelt (4). 

(YANJJERSTRAETEN EN VAN GYSEL, '1'. DE NAAM
' LOZE VENNOOTSCHAP l>IAGASINS FR-ANCO-BEL

GES DE COULEURS E'l' VERNIS.) 

ARRES'l' (5). 

RET HOF; - Gelet op het bestredeu 
arrest, op 31 October 1952 door het Hof 
van beroe.p te Gent g-ewezen; 

I. In zover de voorziening- g-ericht is 
teg-en de beslissing- g-ewezen over de pu
blieke vordering- : 

Over het eerste middel : schending- van 
de artikelen 97 van cle Grondwet, 127, 
128, 130, 133 van het Wetboek van straf
vordering, 28 van de wet van 18 Juni 1869 
op de rechterlijke inrichting-, parag-ra
fen II en XV van de wet van 15 October 
1919 g-ewijzig-d door artikel 1 Vfln de wet 
van 22 Juli 1927, doordat, eerste onder
dee!, de Raadkamer van de Re<lhtbank te 
Brug-ge, die de verwijzing- van de betich
ten naar de correctionele rechtbank bevo
lcn heeft, niet reg-elm a tig- sarneng-esteld 
was en de verwijzing- weg-ens de in de 
beschikking- vermelde misdaden en samen
hang-ende wanbedrijven ni.et vermocht te 
bevelen, en doordat, tweede onderdeel, 
het bestreden arrest de uit de onreg-elma
tig-heid van de beschikking- van verwij
zing- naar de correctionele rechtbank afg-e
leide middelen onbeantwoord heeft g-ela
ten : 

Over het eerste onderdeel : 
Overweg-ende dat het eerste onderdeel 

van het middel g-ericht is teg-en de be
schikking- der raadkamel' welke niet het 
voorwerp van de voorziening- is; 

Dat het dus niet ontvankelijk is; 
Over het tweede onderdeel : 
Overweg-ende dat, waar aanleg-g-ers lie

ten g-elden dat de raadkamer niet reg-el
matig- sameng-esteld was en dat zij de ver
wijzing- naar de correctionele rechtbank 
niet vermocht te bevelen, de eerste rech
ter, voor wie deze middelen eerst wer
den opg-eworpen en waarvan de beslissing
cloor het bestreden arrest in a! hare be
schikking-en werd bevestig-d, verklaard 
heeft « clat de beschikking-en en an·esten 
van de rechtscolleg-es van onderzoek die 

1949, biz. 503; B•tll. en PASIC., 1949, I, 576). 
Zie ook verbr., 13 April 1953 (A,·r. Jle,-b7·., 
1953, biz. 543; Bull. en PASIC., 1953, I, 608). 

(5) Een eerste voorziening, gericht tegen 
de arresten de . 6 Maart 1951 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent, Kamer van in
beschuldiging-stelling, werd op 21 Mei 1951 
(A,·r. Verb,·., 1951, biz. 547; Bull. en PASIC., 

1951, I, 639) verworpen. 
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regelmatig naar de vorm ZlJn tot gevolg 
hebben de zaak bij de rechtsmacht van 
~wijzen aanhangig te maken, en hun uit
werking behouden - behalve wanneer de 
bevoegdheid van de rechtsmacht van wij
zen als dusdanig in het gedrang gebracht 
wordt - zolang zij niet vernietigd zijn 
geworden door het Hof van verbreking, 
hetwelk alleen bevoegd is om deze be
schikkingen onwettig te verklaren >>; 

Dat aldus een gepast antwoord op de 
aangevoerde middelen verstrekt werd; 

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

Over het tweede middel : schending 
van de a\·tikelen 97 van de Grondwet, 
193, 196, 197, 2Ul en 214 van het Strafwet
l10ek doordat het bestreden arrest geen 
voldoend antwoord heeft verstrekt ov de 
middelen waarbij aanleggers lieten gelden 
dat de stukken waarvan de vervalsing het 
voorwerp van de betichtingen van vals
heid in geschriften en gebruik van ver
valste stukken uitmaakt, niet van aard 
waren als bewijs te dienen en doordat 
de beweerde vervalsingen en gebruik van 
vervalste stukken niet met bedrieglijk 
opzet begaan werden: 

Overwegemle dat de rechter over de 
grond, door erop te wijzen dat de feiten 
door het onderzoek en de behandeling der 
zaak ter zitting bewezen werden zoals de 
betichtingen ze in de bewoordingen zelve 
van de wet omschrijven, het bestaan van 
de wettelijke bestanddelen der bedoelde 
misdrijven vaststelt en noodzakelijk aan
neemt dat de in de betichtingen vermelde 
vervalsingen van inschrijvingen in de 
boekhouding, vervalsingen van handels
geschriften uitmaken welke in een ze
kere mate als bewijs kunnen gelden, en 
dat de bedoelde vervalsingen werden 
gepleegd en van de vervalste geschriften 
gebruik werd gemaakt met bedrieglijk 
opzet of met het oogmerk om te schaden; 

Dat aldus tegenover de loutere ontken
ningen welke door aanleggers in hun con
clusies werden opgeworpen de rechter fei
telijke vaststellingen tegenstelt en zo
doende die conclusies passend beant
woordt; 

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

de artikelen 97 van de Grondwet, 461, 463 
pn 46! van het Strafwetboek, doordat het 
bestreden arrest de middelen onbeant
woord heeft gelaten waarbij aanleggers 
het bestaan van bedrieglijke wegneming 
betwistten : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
ten laste van ~eder ter beide aanleggers 
een enkele straf uitgesproken heeft we
gens de verscheidene misdrijven welke 
jegens hen als vaststaand gehouden wer
den; dat het middel dat slechts zekere 
van deze misdrijven betreft, bij gebrek 

VERBR., 11)53. - 40 

aan belang niet ontvankelijk is vermits 
de uitgesproken straf ten aanzien van de 
andere misdrijven gerechtvaardigd blijft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel : scltending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 491 van 
het Strafwetboek doordat het bestreden 
arrest het middel onbeantwoord heeft ge
laten waarbij aanleggers beweerden dat 
er geen misbruik van vertrouwen kan be
staan zolang niet bewezen is dat de 
betichten in gebreke gesteld werden de 
hen overhandigde zaken terug te geven : 

Overwegende dat geen veroordeling we
gens verduistering werd uitgesproken ten 
laste van aanleggers; dat bijgevolg het 
middel zonder voorwerp is; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substantHHe of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefcl en dat de veroordeling overeen
komstig de wet is; 

IL In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de bur
gerlijke vordering: 

Over het vijfde middel : schending van 
de artikelen 97 ~van de Grondwet en 13 
der samengeordende wetten op de ven
nootschappen doordat het bestreden arrest 
het middel onbeantwoord heeft gelaten 
waarbij aanleggers beweerden dat ver
weersters aanstelling als burgerlijke par
tij niet mocht ontvankelijk verklaard 
worden omdat de natuurlijke personen 
die in naam van de handelsvennootschap 
zijn opgetreclen hun macht niet als naar 
recht bewezen hebben : 

Overwegende dat door de beweegrede
nen van de eerste rechter aan te nemen 
het bestreden arrest erop wijst dat de 
aanstelling als burgerlijke partij van de 
naamloze vennootschap « Magasins Fran
co-Belges de couleurs et vernis )) , in naam 
waarvan de leden van de beheerraad op
traden en welke ter zitting vertegenwoor
digd werd door een pleitbezorger bij het 
rechtscollege waarbij de vordering aan
hangig was gemaakt, als regelmatig voor
komt; 

Dat het derwijze een passend antwoord 
op het in aanleggers conclusies opgewor
pen middel verstrekt heeft; 

Dat derhalve het middel in feite niet 
opgaat; 

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

11 Mei 1953. - 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggevm·, 
H. van Beirs. - Gelijklnidende conclit
sie, H. Mahaux, advocaat-generaal. -
Pleiter, H. Dauwe (van de balie van 
beroep te Gent). 
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2• KAMER.- 11 Mei 1953 

1o BEJVOEGDHEID EN AANLEJG. 
S'l'RAFZAKEN.- J\>IILITAIR IN AO'l'IEVE DIENST 
EN MILI'l'AIR IN ONBEPAALD VERLOF VERVOLGD 
WEGENS ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN EN 
INBREUKEN OP DE WEGOODE. - J1.1:ISDRIJVEN 
DOOR DE MILI'l'AIR IN AOTIEVE DIENS'l' BEGAAN 
GEDURENDE DE DIENS'l'. - VERKNOOH'l'HEID 
TUSSEN ALL]!] MISDRIJVEN, ---:- BEVOEGDHEID 
VAN HE'l' MILITAIR GEREOH'l'. 

2° REJGEJLING VAN REJCHTSGEJBIEJD. 
- STRA~'ZAKEN. - MILITAIR IN AO'l'IEVE 
DIENST EN MILI'l'AIR IN ONBEPAALD VERLOF 
BE'l'IOH'l' VAN ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN 
EN INBREUKEN OP DE WEGOODE.- BESOHIK
KING W AARBIJ DE RAADKAMER DE ONDER
ZOEKSREOHTER ON'l'LAST. - DAGVAARDING 
VOOR DE KUIJGSRAAD. - VONNIS VAN ONBE
VOEGDVERKLARING. - BESOHIKKING EN VON
NIS IN KRACH'!' VAN GEWIJSDE GEGAAN. -
VoNNIS VAN ONBEVOEGDVERKLARING ONGE
GROND. - VERNIE'l'IGING VAN HET VONNIS. -
VERWIJZING NAAR DE KRIJGSAUDITEUR BIJ 
EEN ANDERE KRIJGSRAAD. 

1 o TVanneer een mUitair 'in aoUeve d'ienst 
en een miUtwir· met onbepaald verlof 
wegens onvrijwilUge ver·won(lin,qen en 
inbret{lven OtJ cle W egoocle vervolgcl wor·
den, cle eerste cle feiten gecltwencle cle 
clienst geplee.qcl hebbencle en de misclrij
'Ven ver·lcnooht zijncle, is cle militwire 
reohtsmaoht bevoegcl om lcenn-is er van 
te nemen (1). (Wet van 15 Juni 1899, 
art. 21, 22 en 23.) 

2° Wanneer rZe r·a(ullcamer cle onclerzoelvs
r·eohter van ae 'reohtspleging ten lnste 
vnn t'wee bet-iohten vnn onvrijwilUge 
'verwonclingen en ,inbretf,lcen op ae TV eg
oode ontlast heejt, en wnnneer cle 
lcrijgsrnacl, door de lcr,ijgs(m(litem· 11!'et 
ae 'Ve'rvolgingen in lcennis gestelcl, zwh 
onbe,voegd verlclnnr·d heejt, omd(~t een 
vnn de belr,lnagllen militwir 'in notieve 
clienst wns en de fe'iten geflm·encle de 
dienst gepleegcl 'Werden, W'ijl de nn(lere 
miUtnir met onbepnnld vedof wns, 'is e'r 
nnnle'i(linq tot regeling vnn reohtsge
bied · inaien nit ae reohtspleg,ing blijlct, 
rlnt 'ae beklnngclen r·espeotie,velijlc mili
tnir· 'in (~Otieve (lienst en militwir· in on
bepnnld ver'lof wnr:en, dnt (le eerste de 
feUen gedwrencle cle cUenst gepleegfl 
heeft en ant de mis(lr''ijven ve'i'l?nocht 
zijn, ver·nietigt het hof het vonn'!S vwn 
ae lcr·ijgs'mncl en 1Jerwijst het cle znnlc 
nnnt· cle Tc,rijgsanflite,ur· bij een nndere 
lcrijgsrnnd (2), 

(1) Verbr., 26 October 1937 (A•-,·. Verbr., 
1937, biz. 133); 1 April 1940 (B-all, en PAsrc., 
1940, I, 105); 3 Juli 1950 (A,.,·. Ve,-b,-,, 1950, 
biz. 689; Bull. en PAsrc., 1950, I, 787); 18 Fe
bruari 1952 (Arr. Ve,·b?·., 1952, biz, 305; Bull. 

(DE KRIJGSAUDITEUR TE BRUSSEL, 
'l'. PEETERS EN DE DECKER.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied in
gediend door de heer kl'ijgsauditeur bij 
de krijgsraad te Brussel; 

Overwegende dat, bij beschikking van 
de Raadkamer bij de Rechtbank van eer
ste aanleg te Leuven gewezen op 23 Sep
tember 1952, de onderzoeksrechter bij deze 
rechtbank van alle verdere ambtsplichten 
outlast werd in zake : 1 o Philemon, Ce
lestyn, Albert De Decker, handelsverte
genwoordiger, gelJoren te Niel op 3 Au
gustus 1916, wonende te Brussel, Frank
lin Rooseveltlaan, 84, 2° Rene, Fran(;ois 
Peeters, technicus, geboren te Diegem op 
27 Februari 1929, wonende te Peutie, Oud
strijdersstraat, 3, verdacht van te Visse
naken op 18 April 1951 overtredingen te 
hebben gepleegd : n) beiden van de arti
kelen 418 en 420 van het Strafwetboek, 
b) de eerste, van artikel 42 van de Weg
code, c) de tweede, van artikel145 van de 
Wegcode met de omstandigheid dat de 
feiten b en o bij nacht gepleegd werden 
(art. 2 van de wet van 1 Augustus 1899); 

Dat de beslissing van outlasting en het 
bevel de bundel aan de krijgsauditeur 
over te maken steunt op het feit dat op 
het openblik der misdrijven, eerste ver
dachte De Decker militair in onbepaald 
verlof was en tweecle venlachte Peeters 
militair in werkelijke dienst en dat al de 
telastleggingen onder ling samenhangend 
zijn (art. 22 van de wet van 15 Juni 
1899); 

Dat voornoemde Deckers en Peeters 
v66r de Krijgsraad te Brussel gedag
vaard werden onder te telastleggingen : 
Peeters voornoemd van militair in werke
lijke dienst zijnde, te Vissenaken Ol} 
18 April1951, a) bij gebrek aan vooruit
zicht of voorzorg doch zonder het inzicht 
om de persoon van een ander aan te ran
den onvrijwillig slagen of verwondingen 
aan Oscar Tremery, Maurice Janssens, 
Armand Denis, Georges De Berdt, Mar
cel Gentier en Frans Vandeneinde te heb
ben toegebracht (art. 418 en 420 van 
het Strafwetboek), b) tussen het vallen 
van de avond en het uitbreken van de 
dag, verzuimd te hebben, buiten cle tijd
perken der krijgsoefeningen, de aanwe
zigheid op de weg van een legertroep in 
marscolonne aan te duiden, door een of 
meer lantaarnen die voorwaarts wit of 

en PAsrc., 1952, I, 353). RaadpL oak verbr., 
5 Januari 1953 (1!1-r. J1e1·b?·., 1953, biz. 258;. 
B"ll. en PAsrc., 1953, I, 291, en de nota's). 

(2) Zie voorgaande nota. 
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geelachtig licht uitstralen en vooraan ge
plaatst zijn alsook door een of meer lan
taarnen op het einde van de colonnen 
geplaatst en achterwaarts rood licht uit
stralend, en zo nodig door een of meer 
rode lichten ter zijde en links lungs de 
colonne te dragen om deze te beschermen, 
met de omstandigheid dat het misdrijf 
bij nacht gepleegd werd (art. 145 van het 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934 en 
urtikel 2, 2°, van de wet van 1 Augustus 
1899) en gedurende de dienst; De Decker 
voornoemd : militair zijnde met onbe
paald verlof, te Vissenaken op 18 April 
1951, a) bij gebrek aan vooruitzicht of 
voorzorg, doch zonder het inzicht om de 
persoon van een ander aan te randen, 
onvrijwillig slugen of verwondingen aan 
Oscar Tremery, Maurice Janssens, Ar
mand Denis, Georges De Berdt, Marcel 
Gentier, en Frans Vandeneinde te hebben 
toegebracht (art. 418 en 420 van het 
.Strafwetboek), b)· bestuurder zijnde van 
een voertuig, niet voortdurend meester 
van zijn snelheid te zijn gebleven en deze 
niet derwijze te hebben geregeld dat hij 
voor zich een voldoende ruimte behield 
vm zijn voertuig voor een hindernis tot 
stilstand te brengen, met de omstandig
heid dat het misllrijf bij nacht werd ge
pleegd (art. 42 van het koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934, artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 25 Mei 1936 en ar
tikel 2 2° van de wet van 1 Augustus 
1899); ' ' 

Overwegende dat bij vonnis op tegen
spraak gewezen op 6 Januari 1953 de 
Krijgsraad van Brussel zich onbevoegd 
heeft verklaard om de redenen dat De 
Decker op het ogenblik der feiten mili
tair in onbepaald verlof was en dat hij 
vervolgd werd wegens een overtreding op 
het verkeer gepleegd buiten de dienst en 
:zonder enig verband met de dienst en te
vens wegens onvrijwillige verwondingen, 
dat voor de overtreding op het verkeer 
alleen de gewone rechtsmacht bevoegd is 
luidens : artikel 23, 3°, van de wet van 
:15 Juni 1899 en dat deze overtreding sa
menhangend is met het wanbedrijf van 
onvrijwillige verwondingen, dat de telast
leggingen samenhangend zijn met de te
lastleggingen weerhouden tegen ~eeters, 
militair in werkelijke dienst, ziJnde de 
telastleggingen van onvrijwillige verwon
dingen en overtreding van d~ Wegco~e 
gedurende de dienst, zodat lmdens artl
kel 26 van de wet van 15 Juni 1899 al de 
overtredingen en wanbedrijven tot de be
voegdheid van de gewone rechtsmacht 
behm·en; 

Overwegende dat de hierboven vermel
de beschikking der Raadkamer en het 
vonnis van de Krijgsraad van Brussel in 
Juacht van gewijsde gegaan zijn; dat nit 
hun tegenstrijdigheicl een negatief ge-

schil van rechtsgebied is ontstaan, die de 
gang van het gerecht belemmert; 

Overwegende, enerzijds, dat de respec
tievelijk aan De Decker en Peeters ten 
laste gelegde feiten samenhangend schij
nen vermits zij een zelfde verkeersonge
val betreffen veroorzaakt door de aanrij
ding van het voertuig bestuurd door De 
Decke1' met de marscolonne die onder de 
leiding van Peeters scheen te zij:U:; dat, 
anderzijds, schijnt dat op, het ogenblik 
der feiten De Decker militair in onbe
paald verlof was en Peeters militair in 
actieve dienst en dat de ten laste van 
Peeters weerhouden overtreding op het 
verkeer gedurende de · dienst begaan 
werd; 

Dat in deze staat van zaken de mili
taire rechtsmacht alleen bevoegd was om 
de samenhangende feiten te beoordeleu 
bij toepassing van de artikelen 22 en 23, 
3°, en laatste lid van de wet van 15 Juni 
1899 houdende titel een van het Wetboek 
Yan militaire strafvordering; 

Om die redenen, het rechtsgebied rege
lend, en zonder acht te slaun op het door 
de Krijgsraad te Brussel op 6 Januari 
1953 gewezen vonnis dat als nietig en niet 
bestaande aangezien wordt, verwijst 
de zaak naar de Krijgsauditeur te Gent; 
beveelt dat onderhavig arrest zal overge
schreven worden in de registers van de 
Krijgsraad te Brussel en dat melding er 
van zal gemaakt worden op de kant van 
de vernietigde beslissing. 

11 Mei 1953. - 2" kamer. - Voon:!itter, 
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. de Clippele. - Gelijlcltt.idende oonolu
si.e, H. :Mahaux, advocaat-generaal. 

2° KAMER. - ll Mei 1953 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
S'l'RAFZAKEN. - J\lliDDEL EEN GEBREK AAN 
AN'fWOORD OP EEN NIE'l' YOOR DE RECH'l'ER 
OYER DE GROND INGEROEPEN YERWEER AAN
YOEREND. - MinDEL DA'l' FEI'l'ELIJKE GROND
SLAG MIS'l'. 

20 VERKEER. - SAMEN'l'REFFEN YAN EEN 
HOOFDWEG EN EEN SECUNDAIRE WEG. -
VERKEERSYOORRANG DEHORENDE AAN DE GE
DRUIKER VAN DE HOOFDWEG OYER GANS DE 
DREED'l'E VAN DE WEG. - VOORRANG ONAF
HANKELIJK VAN DE WIJZE WAAROP DEZE 
WEGGEBRUIKER HIJD'l'. 

3° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
S'l'RAFZAKEN. - FEI'l'ELIJKE DEWERINGEN 
ZONDER STEUN IN DE STUKKEN VAN DJi: 
RECH'l'SPLEGING. - l\1IDDEL DA'l' FEI'l'EIJKE 
GRONDSLAG MIS'l'. 

1o Mist jeitel-ijlce grondslag het rniddel 
gestemul op een gebrelc aan antwoord 
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op een verweer dat niet voor de t·ech
tm· o·ver de grond werd ingeroepen (1). 

2° De aan de gebntilce·r van de hoofdweg 
toegekende verlceet·svootTang strelct zich 
ttit over gans de bt·eedte van deze tveg; 
deze voorrang is onafhankelijlc van de 
wijze waarop deze weggebrttilcer 
rijdt (2). (Wegcode, art. 54 en 55.) 

3° Mist grondslag in fe#e het m·i(ldel dat 
.oeen ste1m vindt in (le stulclcen van de 
t·echtspleuinu (3). 

(MALY, T. BRUGGEMAN.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 Januari 1953 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Recht bani' te Brugge; 

I. Voor zover de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de publieke 
vordering : 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Gronclwet, cloordat het 
bestreclen vonnis eisers concl usies niet 
beantwoorclt waarbij staande wordt ge
Iwuden dat er ten behoeve van verweer
ders aangestelde geen verkeersvoorrang 
kan worden ingeroepen, wijl cleze zelf 
met een overclreven snelheid in voile stacl 
een kruising naclerde : 

Overwegende clut in de door eiser v66r 
de rechter over . de grond genomen con
clusies niet worclt staancle gehouclen dat 
verweerders aangestelde met een over
dreven snelheid zou hebben gereden; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede miclclel : 'schencling 
van artikel 55 van de Wegcocle, cloorclat 
het bestreclen vonnis verkeersvoorrang 
aan verweerclers aangestelde erkent, clan 
wanneer die voorrang slechts ov het ge
deelte van de weg slaat waar de wegge
bruiker zich moet bevinden en niet op 
gans de breeclte er van, en bijgevolg 
slechts op de rechterzijcle van de weg : 

Overwegencle clat het vonnis de veroor
deling van eiser wegens inbreuk op arti
kel 55 van de Wegcode wettelijk recllt
vaardigt door vast te stellen dat eiser, 
weggebruiker zijncle, met een autovoer
tuig, bij het naderen van een splitsing, 

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
9 Juni 1952 (Bull. en PASIC., 1952, I, 641, 
en de nota 1, blz. 642) ; 1 December 1952 
(At·r. Vm·br., 1953, biz. 175; Bull. en PAsiC., 
1953, I, 195). 

(2) Verbr., 20 December 1937 (A11'. Vet·bt·., 
1937, blz. 182); 14 Februari en 23 Mei 1949 
(ibid., 1949, biz. 124 en 344); 23 Januari 1950, 
twee arresten (ibid., 1950, blz. 327 en 328); 

aansluiting of kruising, de cloorgang niet 
heeft vrijgelaten voor de bestuurder van 
een ander voertuig, die van: rechts kwam 
en derhalve voorrang had; 

Dat immers de weggebruiker die op een 
secundaire weg rijdt, naar luid van arti
kel 54, 1 o, van zelfde Code, verplicht is 
de doorgang v~·ij te Iaten voor de be
stuurder die over de hoofclweg rijdt; 

Dat de voorrang van deze laatste zich 
over de gause breeclte van de hoofdweg· 
uitstrekt; 

Dat clienvolgens de inbreuk op arti
kel 55 niet is uitgesloten door de omstan
digheid dat verweerders aangestelde, die 
over de hoofdweg reed, zijn rechterkant 
niet zou hebben gehouden; 

Dat het midclel naar recht faalt; 
Over het derde middel, doordat het be

streclen 1ronnis ten onrechte artikel 54, 
2°, van de Wegcode inroept daar eiser, 
weggebruiker van een secundaire weg, 
zich pas kon vergewissen dat de hoofd
weg vrij was w:mneer hij zicht op de 
hoofdweg had, en hij dit zicht slechts had 
wanneer hij voorlli.i de hoek van de Krui
tenbergstraat was gekomen, zoals, in 
strijd met hetgeen op de schets van de 
politie is aangeduid, bli,ikt uit de bij de 
memorie gevoegde schets die de werke
lijke ligging weergeeft : 

Overwegencle clat het middel feitelijke 
beschouwingen doet gelden die steun vin
den noch in het vonnis noch in de stuk
ken waarop llet hof acht vermag te 
slaan; 

En overwegende dat, voor het overige, 
de substantHHe of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en de veroorcleling overeenkom
stig de wet is; 

II. Voor zover de voorziening is gericllt 
tegen de beslissing gewezen over de bnr
gerlijke voi·dering : 

Over het tweede middel : hierboven 
aangehaald : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat eiser, luidens de artikelen 54 en 55· 
van het lwninldijk besluit van 1 Februari 
1934, de door de burgerlijke partij gevolg
de weg slechts mocht oprijden, indien er 
geen andere weggebruikers aankwamen 
of inclien, rekening houdend onder meer 
met de snelheid van deze laatste en met 

19 Februari en 30 April 1951 (An·. Verbr., 
1951, blz. 338 en 509; Bttll. en PASIC., 1951, I, 
405 en 598); 8 October 1951 (At•r. T'et·bt·., 1952, 
biz. 43; Bull. en PAsrc., 1952, I, 46); 2 Fe
bruari 1953 (At'J'. T'et·bt·., 1953, biz. 381; B·ttll. 
en PAsrc., 1953, biz. 427 en nota). 

(3) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
9 Februari 1953 (Bttll. en PAsrc., 1953, 
biz. 4<[.1, en nota 4, biz. 442). 
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de afstand waarop zij zich bevonden, er 
geen gevaar voor aanrijding bestond; 

Dat het verder verklaart dat, in die 
omstandigheden, de oorzaak van de aan
rijding alleen aan eisers foutieve hande
ling te wij ten is ; 

Dat het aldus elke fout vanwege ver
weerders aangestelde uitsluit; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

11 Mei 1953. - 26 kamer. - VoorzUte·r, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever·, 
H. Belpaire. - Gelijlclltidende conclusie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Willems (van de balie van 
Brugge). 

· 26 KAMER. ~ 12 Mei 1953 

1° GEMEENTETAXES. - BELAS'l'ING OP 
DE IN DE DUINEN GELEGEN ONBEBOUWDE GOE
DEREN, INGEVOERD DOOR YERORDENING VAN 
DE GEMEENTE KOKSIJDE VAN 29 JANUARI 
1919. - BELASTING GEVESTIGD OM TE VOOR
ZIEN NIET ENKEL IN DE ONDERHOUDSKOSTEN 
VAN DE WEG DOCH OOK IN ANDERE UITGAVEN 
WELKE RET TOENEMEN VAN DE BELANGRIJK
HEID VAN DE BADPLAATS EN RET IN WAARDE 
STIJGEN VAN DE IN DE DUINEN GELEGEN GRON
DEN TOT GEYOLG HEBBEN. 

2° RECHTERLI.TKE MACHT. - ToE
ZICHT VAN DE HOVEN EN RECHTBANKEN. -
GEMEENTEREGLEMENTEN. - GEMEENTEREGLE
MEN'l'EN DIE EEN GEMEENTE'l'AXE INVOEREN. 
GOEDKEURING DOOR DE KONING. 

1° De belasting ingevoerd door het r·egle
ment van de gemeente Koksijde van 
29 Janttar·i 1949 op de in de {l·uinen gele
,qen onbebouwlle goelle·ren, werd ge
vest-igd om te voorzien niet enkel in de 
onderhoullslcosten van lle wegen, doch 
oolc in andere ltitgaven, die het toone
men van de belangr-ijlcheill van rle liad
plaats en het ·in waa1·de st·ijgen ·van de 
in de duinen gelegen gronden tot ge1jQlg 
hebben (1). 

2° De hoven en r·echtbanken passen 
slechts een verordening, d·ie een ge
meentebelasting invoer·t, toe, ·inll·ien de 
bm·aadslaging van de gemeententad 
tlaarover· doo·r de Kon·ing werd goedge
lceurd, en inclien de verm·dening niet in 
strij d is met enige wet d·ie van lc-racht 

(1) Zie, onder meer, verbr., 11 December 
1951 en 12 Fe bruari 1952 (A 1'1'. V e1·b1·., 1952, 
biz. 172 en 298; Bull. en P ASIC., 1952, I, 187 en 
34·3). 

was toen zij genomen werd (2). (Grand
wet, art. 107 en 110; gemeentewet, ar
tikel 76.) 

(VALCKE, T. DE GEMEENTE .KOKSIJDE.) 

ARRES1'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
besluit, op 12 October 1951 genomen 
door de bestendige deputatie van de pro
vinciale raad van West-Vlaanderen; 

Over het enig middel : schending van 
de verordening der gemeente Koksijde 
van 29 Januari 1919 tot invoering van een 
hijzondere helasting voor het onderhoud 
der wegenis op de onbehouwde eigendom
men palende aan straten gelegen in het 
duinengehied der gemeente, doordat het 
hestreden hesluit heslist dat de langs de 
Koninklijke staatshaan gelegen eigendom
men van aanlegger aan gezegde helas
ting onderworpen zijn omdat het taxe
reglement geen onderscheid maakt tus
sen staatsbaan, provinciehaan en gemeen
te baan, dan wanneer de belasting voor 
het reinigen der wegen geheven werd 
en de Koninklijke staatsbaan te Koksijde, 
evenals alle staatsbanen, door de Staat 
gereinigd en onderhouden wordt : 

Overwegende dat ongetwijfeld, volgens 
de aanhef van bewuste verordening, 
de bijzondere belasting geheven wordt 
om de gemeente Koksijde toe te laten te -
voorzien in de aanzienlijke uitgaven wel
ke het onderhoud der wegen bij wijze van 
het wegnemen van het zand afkomstig 
van de aanpalende onbebouwde eigendom
men veroorzaakt; maar dat uit de zelfde 
aanhef ook blijkt dat die uitgaven niet de 
enige reden zijn waarop het invoeren van 
die belasting is g·egrond; dat immers de 
gemeenteraad erin gewaagt van de uitga
ven welke het gemeentebestuur zich op
legt voor toeristische propaganda, fees
ten, gezondheidsdiensten, wegenonder
houd, openbare verlichting, openbare 
werken enz. en vaststelt dat al die wer
ken het gestadig toenemen van de belang
rijkheid van de badplaats alsook het in 
waarde stijgen van de duinengronden, 
meestal behorende aan personen welke ze 
tot speculatieve doeleinden verwierven, 
voor gevolg· hebben; 

Overwegende dat de wegruimingskos
ten van het zand zo weinig de enige fac
tor is welke bij het invoeren van de taxe 
in aamnerking werd genomen, dat de 
verordening de aan <le belasting onder
worpen gronden in vier reeksen verdeelt, 
volgens de waarde der_ eigenclommen, en 

(2) Verbr., 11 December 1951 (An·. VeTbT., 
1952, biz. 174; Bull. en PAsic., 1952, I, 189); 
12 Februari 1952 (A1T. Yerb1·., 1952, biz. 298; 
Bull. en P ASIC., 1952, I, 343) . 
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voor die reek sen een degressieve belasting 
per meter grond palende aan de straat 
voorziet; 

Overwegende dat dam·nit volgt dat het 
bestreden besluit terecht de reclamatie 
van aanlegger, strekkend tot ontheffing 
van de betwiste belasting, heeft verwor
pen en dat het mid del niet gegrond is; 

Overwegende verder dat de bewuste 
verordening van 29 Januari 1949 bij be
sluit van de Regent van 3 Juni 1949 voor 
een termijn verstrijkende op 31 Decem
!Jer 1949 goedgekenrd werd en dat zij, 
toen zij werd genomen, niet in strijd was 
met enige van kracht zijnde wet; 

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

12 Mei 1953. - 2• kamer. - VoorzUter 
en ve·rslaggever·, H. de Clippele, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
lnidende concl?tsie, H. Ganshof van der 
M(;)ersch, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 12 Mei 1953 
Jo INKOlVISTENBELASTINGEN. 

WET VAN 30 MEI 1949 UITZONDERLIJKE 
EN INTERPRETATIEVE l\IAATREGELEN INVOE
RENDE IN ZAKE HECH'l'STREEKSE BELAS1'IN
GEN. - NIEUW RECHT TOT RECLAJIIA'l'IE. -
AANSLAGEN WAAR'l'EGEN DIE NIEUWE RECLA
MA~l'IE MAG INGEDIEND WORDEN. - 'l'ERJIIIJN. 

:2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
'VET VAN 30 MEl 1949 UITZONDERLIJKE 
EN IN'l'EHPRETATIEVE l\IAA'l'REGELEN INVOE
RENDE IN ZAKE RECHTSTREEKSE BELAS'l'IN
GEN. - NIEUW RECHT TO'!' RECLAMA1'IE. -
RECLAMATIE INGEDIEND NA EEN IN KRACHT 
VAN GEWI.JSDE GEGANE RECHTERLIJKE BE
SLISSING. - BEVOEGDHEID VAN HE'!' HOF VAN 
BEROEP OM OVER DE RECLAMATIE UITSPRAAK 
'l'E DOEN. 

:3o INKOMSTENBELASTINGEN. 
'VET VAN 30 MEl 1949 UITZONDERLIJKE 
EN INTERPRETA1'IEVE MAA'l'REGELEN INVOE
RENDE IN ZAKE RECH'l'STREEKSE BELASTIN
GEN. - NIEUW RECHT 'fOT RECLAliiATIE. -
BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN BEROEP. -
AANGESLAGEN WINSTEN OF MEERWAARDEN 
WAAROVER HET HOF VAN BEROEP MAG UIT
SPRAAK DOEN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
vVET VAN 30 MEI 1949 UITZONDERLIJKE 
EN IN'l'ER.PRE'l'ATIEVE MAATREGELEN. INVOE
RENDE IN ZAKE RECHTS'l'REEKSE BELAS1'IN
GEN. - NIEUW RECHT TOT RECLAMATIE. -
HO~' VAN BEROEP UITSPRAAK DOENDE NA EEN 
IN KRACH'l' VAN GEWIJSDE GEGANE BESLISSING. 
- HOF VAN BEROEP NIE1' GEBONDEN DOOR DE 
BESCHOUWINGEN EN HET ADVIES DIE DE BE
VOEGDE DIRECTEUR DER BELASTINGEN OVER
MAAKT. 

1° Voor· de r·echtstreelcse belastingen die 
vom· de fiBCltle clienstjaren 1939 tot 1946 
inbegrepen gevestigd zijn, hetzij op 
r.vi'f!osten aangewend tot afschr··ijving van 
oorlogsschade, hetzij 011 meerwaarden 
voor·tvloeiende u'it de verlcr·ijging van 
opeisingsver·goedingen, wordt een nieu
we termijn voor r·ecla'inaUe geopend van 
zes maanden, die aanvang neemt, het
.'i!ij op de dag Vltn de vaststelling van 
lle flefinit-ieve her·stelver·goeding, hetzij 
op de fla.rJ van de deflnitieve ?titsluiting 
·van het voordeel van fle vergoeding, r·e
Twning hotulende met lle andere voor·
·waanlen voorz·ien floor artilcel 5, para
rtraaf 1, van de wet van 30 jJfei 1949. 

2° TVanneer· cle schatpliclbtige, binnen de 
ter·mijn bepaald bij het laatste lid va.n 
panwmat 1 van artilcel 5 van de wet 
van 80 jJfei 1949, na£lat een in Jcr·acht 
vnn uewijsde gegnne r·echterlijlce beslis
sing gewe.'i!en wenl, een n·ie?twe recln
mnUe indient, betreffende het bedr·a,q 
vnn de aanslag in lle r·echtstreelcse be
lnsf'ingen voor·zien bij parnumaf 1 van 
uezegll artilcel 5, ·is het hot vnn bemep 
nlleen bevoegd om over die reclamntie 
·witspnwk te doen. (Wet van 30 l\llei 
1949, nrt. 5, paragraaf 2.) 

3° Nn een in lcmcht vnn gewijsfle gegnne 
rechterUjke besliss-ing, betreffende een 
verhnnl teuen een beslissinrt van de di
r·ectetw fler belctstin,qen u.itspr-na.lc doen
de over lle r·eclamatie vnn een schnt
pz.ichUge teuen het bedmg van zijn 
annslag in de rechtstr·eelcse belnstingen 
voorzien bij ar-Ulcel 5 vnn de wet van 
80 Mei 1949, mng het hot van ber·oep 
slechts opnimttv n-itspTnak lloen, indien 
lle nnnslng, wnMvan de her·ziening aan
.Qevr·nltgd wonlt, op een va.n cle winsten 
of een vnn de rnem·wannlen befloeld bij 
nrt-ilcel 5, pn1·ngralt! 1, vnn ge.'!!egde wet 
uevestigd is. 

4° Het hot Vltn beroep, ueroepen om nn 
een eer·ste in lcnwht vnn gewijsde ge
gane r·echte?'lij lee beslissing nitspraalc te 
cloen over· een n·ieu.we reclamatie be
treffencle het beflrart vnn fle nnnslag in 
fle 1·echtstreelcse belnstingen bedoelfl bij 
ll1'ti7cel 5, pantg1·naf 1, vnn de wet van 
80 111ei 1949, is niet gebonden door de 
beschomvinf!en en het nflvies flie de be
voegcle dir·ectett.r' nn omler·zoelc van die 
nieu.we r·eclnnudi.e a.nn het hot over
mnnlct. (Wet van 2 Mei 1949, art. 5. 
paragraaf 2.) 

(VAN DER KAA, T. DE BELGISCHE Sl'AAT 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 Maart 1952 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 
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Over. het enig middel : schending van 
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
5 van de wet van 30 Mei 1949, 27, para
graaf 1, der inkomstenbelastingen samen
geschakeld bij het koninklijk besluit van 
12 September 1936 en, voor zoveel nodig, 
bij de besluiten van a Juni 1941 en 31 Ju
li 1943, 1 en 2 van de wet van 17 Juni 
1938 betreffende de nationale crisisbelas
ting, 1, 3, paragrafen 1 en 3, van de we.t 
van 10 Januari 1940 tot vestiging van een 
belasting op de uitzonderlijke winsten, 
doordat het bestreden arrest de nieuwe 
reclamatie niet ontvankelijk verklaart, 
zonder de grond van de zaak te onderzoe
ken, dan wanneer de directeur de grond 
van de nieuwe reclamatie onderzocht had 
en ze met zijn overwegingen naar het 
hof van beroe1:i opgezonclen hacl en de 
aanslag waarvan de herziening werd ge
vraagd reeds tot een in kracht van ge
wijsde gegane rechterlijke beslissing aan
leiding had gegeven, dan wanneer in on
dergeschikte orde de aanslag gevestigd 
was op sommige winsten aangewend tot 
afschrijving van oorlogsschade voor zo
veel deze laatste bij gebreke van volledige 
vergoeding als de:finitief verlies zal er
kend worden, of op meerwaarden voort
komende van de verkrijging van vergoe
dingen wegens opeisingen in eigendom 
van bedrijfsimmobilUln en uitrusting : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
er aan herinnert dat de eerste reclamatie 
tot een eerste arrest aanleiding heeft ge
geven; 

Maar overwegende dat het bestreden 
arrest er op wijst dat de twee reclama
ties geen betrekking hebben op directe 
belastingen gevestigd, hetzij op winsten, 
hetzij op meerwaarden bedoeld bij arti
kel 5, paragraaf 1, van de wet van. 
30 Mei 1949, - enige gevallen waarin 
deze wet een nieuwe reclamatietermijn 
voorzien heeft; 

Overwegende dat artikel 5, para
graaf 2, van voormelde wet enkel een 
nieuwe beslissing van het hof van beroep 
toelaat, na een in kracht van gewijsde 
gegane rechterlijke beslissing, indien de 
aanslag waarvan de herziening aange
vraagd wordt, op dergelijke winsten of 
op dergelijke meerwaarden gevestigd is; 

Overwegende derhalve dat het hof van 
beroep, aileen bevoegd ter zake om een 
nieuwe beslissing te nemen na het toezen
den van de tweede reclamatie door de 
directeur der belastingen, niet gebonden 
was door het advies van de directeur die 
de grond van de zaak onderzocht had; 

Dat het arrest aldus terecht de tweede 
reclamatie niet ontvankelijk heeft ver
klaard; 

Waaruit volgt dat het eerste onderdeel 
van het middel naar recht faalt; 

Overwegende dat het middel verder be
rust op de beweringen dat de winst bij 

het verkopen van het .schip wel tot af
schrijving van oorlogsschade aangewend 
werd en dat de vergoeding wegens een 
opeising in eigendom toegekend werd; 

Maar overwegende dat deze beweringen 
tegengesproken worden door het bestre
den arrest dat er op wijst dat het ver
kocht schip geen oorlogsschade heeft on
dergaan, dat het enkel in huur opgeeist 
was geweest; 

Waaruit volgt dat het tweede onder
d<:el van het middel feitelijke grondslag 
mrts; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
inng; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

12 Mei 1953. - 26 kamer. - TT oo1·zitter 
en ve1·slaggeve1·, H. de Olippele, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijlc
l~tidende conclusie, H. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 18 Mei 1953 

1° DOUANEN EN AOOIJNZEN. - Urr
VOER VAN GOEDEREN. - VERZUIM VAN AAN
GIFTE BIJ DE UI'l'VOER. - 0NTBTENTENIS VAN 
BEDBIEGLIJK INZIOHT. - ZONDER UrL'WEBK
SEL. 

2° MISDRIJF. - DoUANEN EN ACOIJNZEN. -
UrL'VOER ZONDER AANGIFTE. - TOEGEVEND
HEID VAN DE ADMINIS'l'BATIE VOOR KLEINE 
HOEI'EELHEDEN GOEDEREN. - MAAKT GEEN 
ONOVERKOMELIJKE DWALING UI'l' DIE RET 
VERZUIM VAN AANGIFTE RECH'l'VAABDIGT. 

3° DOUANEN EN AOOIJNZEN. - Urr
VOER VAN AAN AANGIF'l'E ONDERWORPEN GOE
DEREN. - GOEDEREN AFKOMS'l'IG UIT HE'l'. 
LAND WAARTOE ZE LATER Ul'rGEVOERD WOR
DEN. - AANGIF'l'E NIE'l''l'EMIN VEREIST. 

1° De ontstentenis van bedrieglijlc ·in
z·icht shtit het m·isdrijf niet u.it van VC1'
z~tim van aangifte, bij de ~titvoer ~tit 
Belgie, vnn ann aangifte oncle1·worpen 
goederen (1). 

2° Uit ae enlcele omstancliglwid ant cle 
ctdmi.nist1·ntie cle uitvoe1· vcm yeschenlc
jes of van lcleine hoeveelheden yoederen 
toelaat, vloeit n·iet voo1·t dat degene,. 
clie, zelfs in ,qeringe hoeveelheid, aan 
nangifte onclerwm·pen goederen ~tit
voe1·t, bij het niet-aangeven ervan bij 

(1} Verbr., 21 April 1952 (A>·r. Ve>·b•·., 1952,. 
blz. 452; B.,ll. en PAsrc., 1952, I, 522); raadpl. 
ook ·verbr., 20 October 1952 (A•~·. Ve>·b,·., 1953,. 
blz. 69; Hull. en PAsrc., 1953, I, 75). 
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de uitvom· ·uit Belgie op onovel·kome
lijlce w·ijze zott hebben yedwaald (1). 

:3° De aan aangifte ondm·wm·pen goe
deren moeten b-i,i de 1tit'Doer 11it BelgUJ 
aangegeven worden zelfs indien zi:i 
vroeger ·nit het lancl waa1·toe zij ttUge
·voerd worclen in Belgie vngevoer·cl wel·
clen. 

(BEHEER DER DOUANEN EN ACCIJNZEN, 
1.'. STEVENS.) 

AHREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
.arrest, op 11 December 1952 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
·<le 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 4 van de 
wet van 20 December 1897, 1 en 3 van de 
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, van artikel 5 van cle wet 
van 31 December 1947 : 

Overwegende dat aanlegger wercl ver
volgcl om ten aanzien van cle twee foto
grafietoestellen die hij bij zich droeg als
ook van de in zijn reisgoed verborgen goe
deren, nagelaten te hebben, hetzij bij het 
nitvoerkantoor, hetzij bij elk under kan
toor waar zulks diende te geschieden, cle 
bij het uitvoeren nit Belgie vereiste aan
gifte te doen, alclaar de vereiste vergnn
ning over te leggen en er de ter zake van 
statistiek voorgeschreven formaliteiten te 
vervullen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
verweerder vrijspreekt, en deze beslissing 
steunt op de gronden clat de in diens reis
goed gevonden voorwerpen << geschenkjes 
waren, zoals een Duitse arbeider die in 
Belgie heeft gem·beicl er voor zijn gezin 
medeneemt; dat het bestuur het doorvoe
ren aan de grens van kleine hoeveelheden 
toelaat ll; « dat de fotografietoestellen 
nit Dnitsland herkomstig waren en claar
heen slechts terugkeerclen ll; clat aldus 
verweerder gemeend heeft de wet niet te 
Dvertreden; 

Overwegende dat de alclus aangestiptc 
Dmstancligheden er cle belanghebbende 
niet van ontsloegen cle goederen welke hij 
vervoerde aan te geven; 

Overwegende dat ten aanzien van het 
bestaan cler inbreuken ter zake van clona
nen en accijnzen het ontbreken van het 

(1) Verbr., 21 April 1952, in vorige nota 
vermeld; raadpl. ook verbr., 6 October 1952 
(A1·r. T' e1·b1·., 1953, blz. 35; B·ull. en P'ASIC., 

1953, I, 37, en de nota's 1 en 2 onder dit ar
rest). 

voornemen om de wet te ontduiken bij 
verweerder onverschillig is; dat de wet
ten, waarbij de bestraffing in deze mate
rie wordt ingericht, principieel slechts de 
eenvoudig materHHe schending van hun 
voorschriften beteugelen, afgezien van 
het voornemen van de beklaagde; dat 
geen der wetsbepalingen, waarvan de toe
passing ten laste van verweerder werd 
nagestreefd, van dit principe afwijkt; 

Overwegende dat nit de enkele omstan
digheid dat « het bestuur het doorvoeren 
van kleine hoeveelheden toelaat ll en dat 
de in het reisgoed van verweerder gevon
den voorwerpen << geschenkjes waren ll, 
niet lllijkt dat verweerder op onoverko
melijke wijze omtrent de hem door de 
wet opgelegde verplichtingen zou hebben 
gedwuald; 

Dat de herkomst van de fotografietoe
stellen welke verweerder bij zich had 
hem er niet van ontsloeg aangifte daar
van te doen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de lleslis:;;ing van vrijspraak nog steunt 
op de vaststelling << dat de beklaagde fei
telijk lledoeld heeft het aan de douane
lleambte over te laten te oordelen of een 
uitvoerrecht al dan niet verschuldigd 
was op de goederen van geringe waarde 
die hij vervoerde ll ; 

Dat nit deze lleschouwing niet blijkt, 
- bijaldien er ook enige twijfel mocht 
bestaan, zoals het arrest er op wijst, no
pens de zin welke behoort te worden toe
gekend aan het door verweerder gegeven 
antwoord aan de douanelleamllte die 
hem aansprak, waarop een in het 
Frans gevoerd gesprek volgde, dat ver
weerder op geldige wijze voldaan heeft 
aan de wettelijke vereisten waarvan het 
miskennen hem ten laste worclt gelegd; 

Waaruit volgt dat de gronden van het 
bestreden arrest het dispositief ervan 
niet wettelijk rechtvaardigen en dat het 
arrest de in het micldel nangeduide wets
bepalingen schendt; 

Om cUe redenen, en zonder dat er aan
leiding bestaat om het tweede middel te 
om1erzoeken, verbreekt het bestreden ar
rest, doch enkel voor zoveel daarbij over 
de vordering van het bestuur van doua
nen en accijnzen ui_tspraak wordt ge
daan; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers 
van het Hof van beroep te Luik en dat 
melding er van zal gemaakt worden op 
de lmnt Yan de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerder tot de 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

18 Mei 1953. - 2e kamer. - VoorzUter, 
H. Wouters, voorzitter. - Ve·rslaggever, 
H. van Beirs. - Gelijlclnidende conclu
sje, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eer
ste advocaat-generaal. - Pleiter, H. De-
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presseux (van de balie van beroep te 
Luik). 

2" KAMER. - 18 Mei 1953 

1° VOOEZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. -ARREST VAN DE KAMER 
VAN INBESCRULDIGINGSTELLING. - WElGE
RENDE EEN SPLI'l'SING EN DE IN'l'ERNERING TE 
BEVELEN VAN DE NAAR RET ROF VAN ASSISEN 
VERWEZEN AANLEGGER. - VOORZIENING v66R 
RET EINDARREST li'IE'f ONTVANKELIJK. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS. - BE
"SCHIKKING VAN BI.JLIJFNEMING. - 0NMID
DELLIJKE VOORZIENING. 

3° HOF VAN ASSISEN. - ARREST VAN 
VERWIJZING. - VOORZIENING INGESTELD 
BINNEN DE TIEN VRI,JE DAGEN VANAF DE BETE
KENING. - NIE'l'IGHEDEN AAN HET ONDER
ZOEK VAN RET ROF ONDERWORPEN. 

1 o De voorziening tegen een at-rest va.n 
de learner 1Jan inbeschuldigingstelling, 
dat weigert een splitsing van zaken en 
de internering, voorzien door de. wet 
van 9 April 1930, van een naar het hof 
van assisen vet·wezen besch·ttldi,qde te 
bevelen, is v66t· het defin-itief aT·rest van 
het hof va.n assisen niet ontvanke
lijk (1). 

2° De besch1tllliglle, tegen wie de, raa.d
lcamer een beschilclcin.Q va.n bijl-ijfne
ming velt, is ontvanlcelijlc om Z'ich bin
nen de tien vrije dagen vana.f cle bete" 
lcening van het an·est in veTlJI·eJcing te 
voorzien (2). 

3° De voorziening van de belclaagde tegen 
een arrest va.n venvijzing na.ar het hof 
·van assisen, ingesteld v661· het vet·strij
lcen van de tiende vrije dag vanaf de 
betelcening van het a·rrest, onderwerpt 
aan het hof de schending ·van de wet
ten betrefjende de bevoegdheid van de 
learner va.n inbeschuldigingstelling en 
van het hof van assisen, alsook het on
clerzoelv van de n·ietioheden vermeld bij 
artilcel 299 van het Wetboelv van straf
vordering of ·voortspntitende uit de 
niet-nalev·ing vwn de wetten, die een te
gensprelcelijl;, llebat voot· lle learner van 
inbesch1tldiginostelling hebben inrJevoet·ll 
en het gebruilc der tnlen hebben gm·e
oeld (3). 

(FAVICHEWITSCR.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 -Februari 1953 gewezen door 

(1) Verbr., 7 Juli 1941 (B·ull. en PASIC., 
1941, I, 282). 

(2) (3) Verbr., 25 Juni 1951 (A1~·. Verb1·., 

de kamer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van beroep te Brussel, waarbij 
aanlegger . naar het hof van assisen van 
Brabant wordt verwezen, en hetwelk op· 
11 Februari 1953 be'tekend werd; 

Gelet op de voorziening welke op 8 Fe
bruari 1953 tegen dit arrest werd inge
steld : 

I. Voor zoveel het arrest het verzoek 
om splitsing van de vervolging afwijst 
en weigert de internering van aanlegger 
te gelasten : 

Overwegende dat deze dispositieven 
niet werden gewezen over een betwisting· 
omtrent de bevoegdheid en geen eindbe- , 
singen zijn naar de zin van artikel 416. 
van het Wetboek van strafvordering; 

Dat de v66r het eindarrest ingestelde 
voorziening niet ontvankelijk is en er
dus geen aanleiding bestaat om het mid
del waardoor tegen deze beslissingen 
wordt opgekomen in acht te nemen; 

II. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen het clispositief waardoor het be
streden arrest de beschikking van bijlijf
neming bevestigt welke met onmiddel
lijke tenuitvoerlegging door de raadka
mer van de rechtbank van eerste aanleg
ten laste van aanlegger · werd gewezen : 

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

III. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beschikking waarbij het be
streden arrest aanlegger naar het hof van 
assisen van Brabant verwijst : 

Overwegende da't de aan aanlegger ver
weten feiten binnen de bevoegdheid 
vallen van de kamer van inbeschuldiging
stelling van het Hof van beroep te Brus
sel en van die van het hof van assisen 
van Brabant; 

Overwegende dat alle feiten omschre
ven in de drie tegen aanlegger voorge
brachte telastleggingen door de wet als 
misdaden omschreven worden en in het 
gerechtelijk arrondissement Brussel ge
pleegcl werden; clat, al zijn de feiten wel
ke het voorwerp uitmaken van beide an-
dere telastleggingen door de wet als wan
bedrijven omschreven, het arrest vast
stelt dat deze wanbedrijven en de voren-
gemelde misdaden samenhangend zijn; 

Overwegende dat het openbaar ministe
rie door de kamer van inbeschuldiging
stelling. gehoord werd; da't ·het arrest 
werd gewezen door drie raadsheren, zoals 
door de wet voorgeschreven wordt; dat 
aanlegger regelmatig v66r de kamer van 

1951, blz. 631; Bull. en PAsrc., 1951, I, 728) en 
21 April .1952 (;11'1', T'e1·br., 1952, biz. 444; 
Bnll. en P ASIC., 1952, I, 513) , 
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inbeschuldigingstelling is verschenen; dat 
de rechtspleging v66r deze kamer in de 
Franse taal werd gevoerd en dat het ar
rest in deze taal gewezen werd; dat 
van deze taal wettelijk gebruik is ge
maakt geweest voor het onderzoek; 

Waaruit volgt dat, in de mate waarin 
zij ontvankelijk is, de voorziening niet 
gegrond is; 

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

18 Mei 1953. - 2• kamer. - Voonzittet·, · 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggevet·, 
H. van Beirs. - Gelijklnidende concltt
sie, H. Raoul Hayoit de Term,icourt, eer
ste advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 18 Mei 1953 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. Sl'RAh'ZAKEN. BE
KLAAGDE DIE IN CONCLUSIES EEN GROND VAN 
RECHTVAARDIGING INROEPT. - VoNNIS VAN 
VEROORDELING. - VONNIS DAT ONZEKER 
LAA'l' OF HE'l' DE GROND. VAN RECHTVAARDI
GING ALS IN FEITE NIE'l' BEWEZEN OFWEL 
ZONDER UITWERKING IN RECHTE HEEFT BE
SCHOUWD. - BESUSSING NIET GEMOTIVEERD. 

W anneer de beklaagde in t·egelmatig go
nomen conclttsies een grand van recht
vaardiging aangevoenl heeft, is d·nbbel
innig, en bijgevolg niet gemotivem·d, het 
vonnis van veroordeling dat onzelcer 
laat of de 1·echte1· beschot~.wd heeft dat 

- de inge1·oepen feUen on,ittist waren ot
wel heett willen beslissen dat, al waren 
zij bewezen, zij ,qeen grand van recht
vaardiging lconden ttitmaken (1). 

(BODART, T. BEELEN.) 

ARREST. 

RET HOE'; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 Februari 1953 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Namen; 

I. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de over de publieke vordering 
gewezen beslissing; 

Over het middel van ambtswege: schen
ding van artikel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat aanlegger, wien ten 
laste werd gelegd vrijwillig slagen of 
verwondingen te hebben toegebracht welc 
ke ·eventueel voor de burgerlijke par-

(1) Verbr., 20 October 1952 (A1'1'. Verbr., 
1953, biz. 75; Bull. en PAsrc., 1953, I, 81). 

tijen een ziekte of een onbekwaamheid 
tot persoonlijke arbeid veroorzaakt heb
ben, bij regelmatig v66r de rechter over 
de grond genomen conclusies doen gelden 
heeft dat hij klaarblijkelijk diende te 
worden vrijgesproken, aangezien hij 
slechts was tussen gekomen in een vecht
partij tussen verscheidene personen om 
de vechters te scheiden, toen zijn vader 
ten gronde lag en afgeranseld werd : 

Overwegende dat, door enkel te verkla
ren dat de eerste rechter, welke zich er
toe beperkt had het bestaan van het mis
drijf in de bewoordingen van de wet vast 
te stellen, aanleggers schuld zeer juist 
heeft beoordeeld, het bestreden vonnis 
op het door aanlegger voorgebrachte ver
weermiddel een dubbelzinnig antwoord 
verstrekt; 

Dat het immers onzeker laat of het 
feitelijk in aanmerking neemt dat de 
tussenkomst van aanlegger in de vecht
partij niet het beweerde karakter heeft 
gehad, dan wel, naar recht, geoordeeld 
heeft dat de aangevoerde feiten, bijal
dien ook juist, geen grond van rechtvaar
diging lnnmen uitmaken; 

II. Voor zoveel de voorziening ge
richt is tegen de over de vorderingen der 
burgerlijke partijen gewezen beslissin
gen: 

Overwegende dat de verbreking van 
de veroordeling uitgesproken op de tegen 
aanlegger ingestelde publieke vordering 
de verbreking met zich brengt van de 
over de vorderingen der burgerlijke par
tijen uitgesproken veroordelingen; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaail op de memorie door aanlegger neer
gelegd ter griffie van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Namen, na het ver~Strij
ken van de in artikel 422 van het Wet
boek van strafvordering omschreven ter
llliJn; verbreekt het bestreden vonnis, 
doch enkel in zover daarbij uitspraak 
wordt gedaan zowel over de publieke 
vordering als over de burgerlijke vorde
ringen, welke tegen aanlegger. werden 
ingesteld; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de regis
ters van de Rechtbank van eerste aan
leg te N amen en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; veroor
deelt verweerders tot de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Dinant, uitspraak 
doende in hoger beroep. 

18 Mei 1953. - 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Belpaire. - Gelijklnidenae conclttsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 
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2e KAMER. - 18 Mei 1953 

1° DOUANEN EN ACCIJNZEN. - RE
GELMA'l'IG PROCES·VERRAAL VAN HE'l' REHEER. 
- MA'J'ERIELE VAS'l'S'l'ELLING. - BEWIJS
KRACH'l'. - KAN SLECH'l'S OMVERGEWORPEN 
WORDEN DOOR EEN WE'l"l'ELIJK REWIJS VAN 
DE VALSHEID VAN DE VAS'l'S'l'ELLING. - BE
GRIP VAN HE'l' WE'l''l'ELIJK BEWIJS. 

2° BEWI.JS. - STRAFZAKEN. - BEKEN'l'E
NIS VAN };EN DERDE. - VERKLARING ZONDER 
EED AFGELEGD. ---'- KAN EEN REWIJS VAN DE 
VALSHEID VAN EEN 'l'EN LAS'l'E VAN BEKLAAGDE 
GELEGD FEI'l' UI'l'~fAKEN. 

1° lVanneer, in zalcen van ove1·treding van 
de wetten op. de dm~anen en acc-ijnzen, 
een regelmatw proces-verbaal van het 
beheer een materiele va-ststelliny bevat 
weUce. door de agenten van het behee1· 
binnen de perlt;en van hun bevoeydheid 
gedaan werd, bewijst dit proces-verbaal 
de gedane vaststelling, tenzij de rechter 
vaststelt dat het bewijs van de valsheid 
1Jan gezegde vaststelling op een wette
lijlce wijze, 't is te zeggen volgens een 
in stt·atzalcen toelaatbat·e bewijsvoe
ring, geleverd is (1). 

2° In strafzalcen, wannee1· de wet geen 
bijzondm·e wijze van bewijsvoet'ing 
heeft ingevoet·d, mag de t·echtet· het be
-wijs van de valsheill van een ten laste 
van belclaayde yeleyd jeit afleillen 1~it 
de belcentenis van een det·de (2) en 1~it 
lle verlclat·ingen wellce zonder eed tij
dens een door het openbaar ministe
rie (3) gellaan vooronderzoelc we1·den 
afgelegd. 

(BEHEER DER DOUANEN EN ACCIJNZEN, 
T. RAUENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 Februari 1953 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 239 van 
de wet van 26 Augustus 1822, doordat het 
bestreden arrest, op grond van de beken
tenissen van een derde en van de door de 
rijkswacht als inlichtingen ingewonnen 
getuigenissen van twee personen, Banens 
van vervolging heeft ontslagen om reden 
dat een dwaling klaarblijkelijk de vast
stellingen der verbaliserende beambten 
aankleeft, dan wanneer het aan de 
persoonlijke vaststellingen der verbali
serende beambten te hechten geloof niet 

(1) Verbr., 17 December 1951 (A1-r. Ve?·b,·., 
1952, biz. 185; Bull. en PAsrc., 1952, I, 201, en 
nota 3, biz. 202). 

(2) Verbr., 4 Juli 1949 (ihT. Vet·b,·., 1949, 

kan worden ontzenuwd door eenvoudig 
ten overstaan van de l'ijkswacht afge
legde verklaringen, waaromtrent de door 
de eed opgeleverde waarborg niet aan
wezig is : 

Overwegende dat verweerder vervolgd 
werd om, te Hergenrath, op 25 Octo
ber 1949, des nachts en over een weg 
waarvan het betreden niet .veroorloofd is 
dertig kilogram koffie te hebben vervoerd 
zonder geldig bescheid, zonder uitvoeraan
gifte van de aan een uitvoervergunning 
onderworpen koopwaar, en zonder de sta
tistiekformaliteiten te hebben vervuld · 
ten slotte, om het. wanbedrijf van het 
verhinderen van een ambtsverrichting te 
hebben gepleegd; 

Overwegende dat de vervolging ge
grond is op een proces-verbaal van 25 Oc
tober 1949, opgemaakt door beambten 
van het bestuur van douanen en ac
cijnzen, welke verklaren zich op duizend 
meter van de grens te hebben bevonden 
in aanwezigheid van Joseph Banens, die 
een zak droeg en die, op hun aanmaning, 
in de duisternis is gevlucht met achterla
ting van zijn lading, bestaande in dertig 
kilogram koffie; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
erop wijst dat de Rijkswacht van Mal
medy in een informatie bekentenissen 
van een derde heeft opgenomen, welke 
op een niet verjaard tijdstip afgelegd 
door getuigenissen gestaafd worden en 
welker oprechtheid niet kan betwist wor
den; dat het arrest vaststelt dat het 
gerechtelijk bewijs van de onschuld van 
de beklaagde op zeer klare wijze is 
bijgebracht en dat, het bewezen is dat 
de douanebeambten iets verklaard heb
ben dat niet waar was; dat zij zich ver
gist hebben om'trent de identiteit van de 
persoon die de inbreuk gepleegd had; 

Overwegende dat artikel 239 van de wet 
van 26 Augustus 1822 geen bijzondere 
wijze van bewijslevering vereist om van 
de valsheid van de vermeldingen van het 
proces-verbaal te laten blijken; dat, ver
mits deze valsheid door elke in strafza
ken geldende wettelijke wijze van bewijs
levering kan worden bewezen, de rech
ter zijn beslissing heeft kunnen steunen 
op een bekentenis en op verklaringen af
gelegd in de loop van een door het open
baar ministerie gevorderde informatie; 

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; 

biz. 440); 24 Maart 1952 (A1·r. T'e1·br., 1952, 
biz. 402; Bull. en PAsrc., 1952, I, 458). 

(3) Verbr., 27 December 1949 (An·. Ve?'b?·., 
1950, biz. 262, en de nota 1 ondit dit arrest). 
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Om die redenen, verwerpt de voor?<ie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

18 Mei 195g_ - 2• kamer. - Voorzittet·, 
H. Wot~ters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Anc1aux Henry de Faveaux. - Ge
lijlct!f.tdende conct!f.sie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Depresseux (van de balie van 
beroep te Luik). 

2• KAMER. - 18 1\'[ei 1953 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
S'l'RAFZAKEN. - POLITIERECHTER DOOR DE 
RAADKAMEH IN KENNIS GES'l'ELD MET EEN GE
CONTRAVEN'l'IONALISEERD WANBEDRIJF VAN 
DOOR ONI'OORZICRTIGHEID AAN RET SLACR'l'
OFFER YEHOORZAAKTE VERWONDINGEN. 
FEI'l' DAT OOK EEN W AliBEDlUJF UITMAAK'f 
VAN AAN EEN ANDER SLACR'l'OFFER DOOR ON
VOORZICRTIGREID VEROORZAAK'l'E VERWON
DINGEN. - 0NDEELBARE MISDRIJVEN. - 0N
BEVOEGDREID VAN DE POLI'l'IERECRTER. 

2° VERKNOOHTHEID.- S'l'RAFZAKEN.
EEN ENKELE BESCRIKKING VAN DE RAADKA
MER. - TWEE BEKLAAGDEN NAAR DE POLI
'l'IERECRTER VERWIJZEND WEGENS NAAR AAN
LEIDING VAN EENZELFDE VERKEERSONGEI'AL 
GEPLEEGDE MISDRIJYEN. - lMPLICIE'l'E VAST
STELLING VAN EEN VERBANO VAN VERKNOCR'l'
HEID 'l'USSEN DE J\USDRIJVEN. 

go BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
STRAFZAKEN. - EEN ENKELE BESCRIKKING 
VAN DE RAADKAM.ER '!'WEE BEKLAAGDEN VER
WIJZEND NAAR DE POLI'l'IERECRTER. - l\1IS
DRIJVEN BEGAAN NAAR AANLEIDING VAN EEN
ZEU'DE VERKEERSONGEI'AL. - POLITIERECR
'l'ER DIE GEEN KENNIS MAG NEMEN VAN RET 
TEN LASTE VAN DE EERS'l'E BEKLAAGDE GE
LE~DE MISDRIJ~'. - TEN LAS'l'E VAN DE TWEE
DE BEKLAAGDE GELEUD MISDRIJD' TO'l' DE BE
VOEJDREID VAN DE POLI'l'IERECR'l'ER HERO
REND. - VERKNOCR'l'HEID ERTUSSEN HfPLI
CIET DOOR DE RAADKAMER YASTGES'l'ELD. -
POLI'l'IEHECR'l'ER ONBEVOEGD VOOR RET GE
HEEL. 

1 o WCLnneer, de rCLCLdlcmner een belclCLCLgde 
verwezen hebbende riCLCLr de politierech
ter weuens een gecontrCLvent'ionCLliseerd 
WCLnbedrijf vCLn verwondingen door on
vo01'Zichtigheid CLCLn een bepCLCLld slCLoht
offm· veroorzCLCLlct, deze 1·echte1· VCLBt
stelt flCLt, inclien het j'eit bewezen WCLB, 
het meteen een floor de TCLlLdlcanw1· niet 
gecontrcLVentionCLliseerd WCLnbedrijf zo?t 
?titmCLlcen Vftn verwonllingen floor be
lclCLCLgfle CLCLn een CLnfler slCLchtojfe1· ver-

(1) Verbr., 1 December 1952 (A1'1'. Ye1·b,·., 
1953, biz. 180; B·nll. en PAsrc., 1953, I, 199, 
en nota 1, biz. 200). 

oorZCLCLlct floor onvom·zichtigheifl, ont
snCLpt de Jcennis vCLn beifle misflrijven. 
CLCLn fle politierechter, wegens onfleel
bCLCLrheifl (1). 

2° W CLnneer fle rCLCLdlcCLme1·, door eenzelf
fle beschilclcing, twee belclCLCLgflen nCLCLr 
fle polit-ieTechte1· verwezen heej't we
gens misfl·rijven gepleegfl nCLCLr CLCLnlei
ding VCLn eenzelffle veTlceersongevCLl, 
stelt zij impliciet het bestCLCLn vCLst van 
een veTbCLnfl VCLn vm·lcnochtheifl tu.ssen 
fle ten lCLste van beifle belc!aagflen geleg
fle m·isdr·ijven (2). 

go Wannee1· fle rCLafllcameT een belclaagfle 
naaT cle polit-ie1·echter veTwezen heett 
wegens een misrlrijf wCLarvan rle politie-
1'Cchte1' geen lcennis mag nomen, en 
wanneer zij, bij zelfrle beschilclcing, een 
tweefle belclaagrle nCLa1· dezelj'de 1·echter 
ve1·wezen heej't, wegens een nCLar aan
leirling van hetzelfrle verlceersongeval 
gf<pleegfl misrZ1·ijj, en ald~ts impliciet 
het bestCLan vaststelt vCLn een ver
band van veTlcnochtheirl tussen rle ten 
laste van de twee belclaCLgrlen gelegde 
rnisclrijven is de politieTechteT onbe
voegrl om zowel van het eerste CLls van 
het tweecle rwlsd·rijf lcennis te ne
rnen (3). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BERGEN, 
T. URBAIN EN ALESSI.) 

ARHES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het verzoek tot 
regeling van rechtsgebied, op 1g Maart 
195g ingediend door de procureur des ko
nings bij de Rechtbank van eerste aan
leg te Bergen; 

Overwegende dat, bij beschikking van 
25 November 1952 waarin verzachtende 
omstandigheden werden aangenomen, de 
Raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Bergen de beklaagde Gaston 
Urbain, handelsreiziger, geboren te Patu
rages op H September 1922, aldaar ge
huisvest, rue de Ia Perche, 6, en de be
klaagde Lino Alessi, mijnwerker, geboren 
te De Piagge op g Februari 1924, ver
blijvende te Estinnes-au-Val, rue de 
Mons, 175, naar de bevoegde rechtbank 
van politie heeft verwezen uit hoofde 
van, te Saint-Symphorien, kanton Ber
gen, op 23 September 1952 bij gebrek aan 
vooruitzicht of aan voorzorg, doch zonder 
het voornemen om de persoon van een 
ander aan te randen, slagen of verwon
dingen aan Erminio Oester te hebben toe
gebracht; 

Dat de beklaagden v66r de Rechtbank 

(2) (3) Verbr., 1 December 1952 (A1·r. Ym·br., 
1953, blz. 180; Bnll. en PAsrc., 1953, I, 199, en 
nota's 2 en 3. biz. 200). 
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van politie van het kanton Bergen wer
den gedagvaard, uit hoofde zowel van 
vorenaangehaalde telastlegging als van 
inbreuken op de politie van het verkeer; 

Overwegende dat de rechtbank van po
litie zich bij vonnis van 3 Februari 1953 
onbevoegd heeft verklaard om de rede
nen, aan de ene zijde, dat uit het ter 
zitting gedane onderzoek was gebleken 
dat, moesten de aan de beklaagde Ur
bain ten laste gelegde feiten voor bewe
zen worden gehouden, zij niet enkel on
vrijwi1lige slagen of verwondingen aan 
Cester zouden uitmaken, doch ook onvrij
willige slagen of verwondingen aan 
Alessi, laatstbedoeld feit niet gecontra
venJionaliseerd zijnde geweest door de 
raadkamer en, aan de andere zijde, · dat 
deze feiten en die welke aan de beklaag
de Alessi werden aangerekend op een 
zelfde ongeval betrekking hadden en sa
menhangend waren; 

Overwegende dat voormeld vonnis en 
voormelde beschikking in kracht van ge
wijsde zijn gegaan en dat uit hun strij
digheid een geschil van rechtsgebied is 
ontstaan waardoor het gerecht in zijn 
loop belemmerd wordt; 

Overwegencle dat uit de rechtsplegings
stukken, zoals door het vonnis van 3 Fe
bruari 1953 vastgesteld, schijnt te blijken 
dat de aan de beklaagde Urbain aangere
kende inbreuken onsplitsbaar zijn; dat de 
samenhang tussen deze inbreuken en de 
aan de beklaagde Alessi ten laste gelegde, 
op welke samenhang in het vonnis wordt 
gewezen, reeds voordien was vastgesteld 
geweest door de raadkamer welke bij een 
zelfde beschikking beide beklaagden naar 
dezelfde rechter had verwezen; 

Om die reclenen, het rechtsgebied rege
lende, doet de op 25 November 1952 door' 
de Raadkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Bergen gewezen beschik
king te niet, behalve voor zoveel zij, 
ten gunste van de beklaagden het be
staan van verzachtende omstandigheden 
aangenomen heeft; beveelt dat onderha
vig arrest zal overgeschreven worden in 
de registers van de Rechtbank van eer
ste aanleg te Bergen en dat melding er 
van zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
verwijst de zaak naar de Raadkamer van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Ber
gen, anders samengesteld. 

18 Mei 1953. - 26 kamer. - Voorzitte1·, 
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. De Bersaques. - GeUjlcluidende con
clttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

(1) Raadpl. Rep. prat. d1·. belge, v' Ju
gements et ar?·i!ts, n' 142; GARRAun, Traite 
them·ique et pratique d'inst1·uction cTiminelle 
et de p1·ocedure penale, uitg. 1912, n" 1227 en 

26 KAMER. - 18 Mei 1953 

1° RECHTERLIJKE INRICHTING. 
SAMENS'J'ELLING VAN DE -ZE'l'EL. - STRAFZA
KEN. - Hm' VAN BEROEP. - ARREST DE~'I
NITIEF UITSPRAAIC DOENDE OVER EEN 'l'USSEN
GESCHIL. - TUSSENGESCHIL DA'l' NIET DE 
GRONDSLAG VAN DE PUBLIEKE VORDERING BE- -
'l'REF'l'. - LA'l'ER ARREST OVER DE GROND. 
- ARREST DA'l' NIET NOODZAKELIJK DOOR 
DEZELFDE RECHTERS MOE'l' GEWEZEN WOR
DEN. 

2° RECHTERLIJKE INRICHTING .. -
SAMENS'J'ELLING VAN DE ZETEL. - STRAFZA
KEN. - PUBLIEKE VORDERING. - ARREST 
DAT DEFINI'l'IEF OVER EEN 'l'USSENGESCHIL 
UITSPRAAK DOET. - TUSSENGESCHIL DA'l' 
NIET DE GRONDSLAG VAN DE PUBLIEKE \'ORDE
RING BETREFT. - ARRES'J' LA'J'ER OVER DE 
GROND, DOOR ANDERE RECHTERS GEWEZEN. 
- VOORWAARDEN VAN DE REGELMA'l'IGHEID 
VAN HE'l' ARRES'J' OVER DE GROND. 

3° INSCHRIJVING VAN V ALSHEID. -
STRAFZAKEN. - AANMANING VAN EEN. PARTIJ 
OM TE VERKLAREN OF ZIJ ZICH VAN HET 
STUK ZAL BEDIENEN. - GEBREK AAN VER
KLARING. - VERWERPING VAN HET STUK 
UIT HET GEDING. - VOORWAARDEN. 

4P INSCHRIJVING VAN V ALSHEID. -
STRA~'ZAKEN. - STUK VAN VALSHEID BE
SCHULDIGD WEGENS ZEKERE VASTSTELLINGEN. 
- AANVRAAG '1'0'1' VERWERPING VAN HEEL 
HET VONNIS. - AANVRAAG DIE NIET KAN IN
GEWILLIGD WORDEN. 

5° DOUANEN EN ACCIJNZEN. - Mrs
DRIJF. - J\llACH'l'EN VAN HET BEHEER. -
0MVAT DEZE NIET DE RECH'l'ER BIJ WIE DE 
ZAAK AANHANGIG IS, TE VERPLICHTEN ZICH 
VAN DE ZAAK TE ONTLAS'l'EN OM ZE. AAN EEN 
ANDER GERECH'l' 'l'E ONDERWERPEN. 

6° VERJARING VAN DE PUBLIEKE 
VORDERING. - INBREUK OP DE WETTEN 
BETREFFENDE DE DOUANEN EN ACCIJNZEN. -
PROCES-VERBAAL WAARVAN ZEKERE VAST
STELLINGEN DOOR MINSTENS TWEE AGENTEN 
EN ANDERE DOOR EEN ENKEL AGENT GEDAAN 
WERDEN. - PROCES-VERBAAL DA'J' IN ZEKERE 
ZIJI\'ER GEDEEL'l'EN GELDIG IS. - STUITINGS
AKTE VAN DE VERJARING. 

1° Het arrest van een hot van beroep, 
definitief tt.itspraalc doende over een 
tnssengeschil dat niet de grondslag van 
de pttblielce vorder'iltg betreft en het 
later arrest over de .Qrond moeten niet 
noodzalceUjlc doo1· dezelfde 1·echters ge
wezen worden (1). 

1238; de nota 2 onder verbr., 5 Februari 1940 
(Bull. en PASIC., 1940, I, 36). 

N opens het onderscheid tussen eindvonnis 
op tussengeschil, sensu stricto, 't is te zeggen 

_I 
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2° Wanneer de reohte·rs die het an·est 
over de y1·ond van de publieke vordering 
wijzen niet dezelfrle .zijn rlie vroeyer· 
definit-ief uitspraalc gedaan hebben 
over een t~tssenyeschU dat niet de 
urondslag van de pu.blieke vordering 
betrof, is het arrest over de grand 
slechts regelrnatig indien al de betwis
tingen waa1·ove1· het besUst heel en al 
door de r·eohte·rs <Ue het gewezen heb
ben · onrlerzocht en behanrleld zijn rte
·weest; indien rlebatten ove·r zeke·re van 
deze betwistinyen, plaats hebben gevon
den voor de ,·eohteTs d·ie het arrest op 
t·ussenuesohU hebben gevelrl, rnoet rnen 
ze weller· beginnen '1.'001' rle 1·echters die 
het arrest ove·r de gronrl vellen (1). 
(Wet van 2 April 1810, art. 7). 

3° Wanneer· een pwrtij, die aangernaanrl 
wen]. orn te verklaren of zij zich zal be
rlienen van een strtk, flat floor· de tegen
partij van valsheirl besohrtlrl·ig<l worrlt, 
geen enlcele ve·rlclrwing heett afgelegrl 
,qedltrenrle rle te1·rnijn van acht rlagen, 
wordt het stnk slechts ltit het yelling 
verworpen na nazioht door rle reohter 
over· rle gronrl van de ,-e,qelrnatigheid 
zowel van de aanvr·aag tot verwerpiny 
als van rle tot stav·ing ervan en van rle 
bewerinyen van valsheirl overgelegrle 
reohtvaarrliginyen (2). (Wetboek van 
strafvordering, art. 458 en 459; wet
boek van burgerlijke rechtspleging, ar
tikel 217.) 

4° Het hot van beroep, waarbij een aan
vraay tot verwer·ping uit het geding 
_van het vonnis a quo in zijn geheel 
aanhangig werrl gernaakt, beslist wette
lijk dat er· geen r·eden is orn rle alrl'lts 
geforrnttleerae aanvraag in te williyen, 
wanneer het vonnis sleohts van vals
heid beschltlrligd wordt in zover het 
·vaststelt dat de partijen in lw.n vorrle
ringen en ver·weennidrlelen gehoord 
werrlen. 

5° Inrl·ien, in zalcen van inbre~tlcen op de 

de vonnissen die definitief uitspraak doen 
over een middel van niet-ontvankelijkheid, 
een exceptie of een eigenlijke tusseneis, 
die niet de grand van de betwisting betreffen 
en de eindvonnissen op tussengeschil sensu 
lata, zie verbr., 7 October 1935 (B1tll. en 
PAsrc., 1935, I, 352); 15 December 1947 (Ar1•. 
Ve1'b1·., 1947, blz. 411; B1tll. en PASIC., 1947, 
I, 538; 24 Februari 1949 (B1tll. en PAsrc., 1949, 
I, 66); 19 Februari 1951 (An·. Ve,·b,·., 1951, 
blz. 341; Bull. en PAsrc., 1951, I, 408), alsook 
de conclusie van de H. procureur-generaal Le
clercq aan verbr., 23 April 1931, voorafgaand 
(ibid., 1931, I, 141 en in 't bijzonder blz. 143). 

(1) Zie vorige voetnoot. 
(2) GARSONNET en CEZAR-BRU, bd. II, n' 270; 

Rep. pmt. dt·. belge, v• Fa1tx incident, n" 78, 
en de aangehaalde referenties, en 214; verbr. 

wetten bet·reffende de dottanen en ao
cijnzen, het beheer het initiatief van de 
vervolrtingen bez'it alsoolc het reaM onL 
een darling aan te gaan of van elke 
vervolging af te zien, lean het van rle 
·reohter, bij wie de vervolyingen aan
hanrtiu werden yemaakt, niet ei.sen flat 
hij z·ich m· van ontlast om ze b-lj een 
anrler gerecht aanhangig te malcen (3). 

6° Is een daarl van aard om de verjar·ing 
van rle publielce vo1·dering, yegr·onrl op 
een inb·re'ltlc op de wetten betreffende 
(Ze rlouanen en aooijnzen, te stuiten, het 
prooes-verbaal door minstens twee 
agenten van het behee1· opgemaakt, 
zelfs wannee1· flit pmoes-verbaal gedeel
teUjk, <loch slechts gedeeltelijlc, onre
{felrnaUg is orndat zekere vaststellin{fen 
sleohts rlom· een a{fent gerlaan zijn ge
'!Veest (4). 

(VILAIN, T. HET BEHEER DER DOUANEN 
EN ACOIJNZEN.) 

ARRES'l'. 

HE'L' HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 2 Juli en op 16 December 
1952 door het Hof van beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 7 van de wet van 20 April 
1810 op ~e inrichting van de rechterlijke 
macht en de rechtsbedeling, 97 van de 
Grondwet, doordat het onderzoek van de 
zaak v66r het hof van beroep in de loop 
van verscheidene zittingen is gedaan ge
weest, en het arrest van 16 December 
1952 is gewezen geweest door rechters 
die niet allen alle zittingen hebben bij
gewoond in de loop waarvan het onder
zoek van de zaak heeft plaats gehad : 

Overwegende dat ter zitting van 
20 Mei 1952 aanleggers v66r het hof van 
beroep conclusies hebben genomen welke 
ertoe strekken het zittingblad van de cor
rectionele rechtbank en het beroepen von-

Fr., 20 Juli 1858 (Dall. 11e1'., 1858, 1, 404); 
9 Januari 1905 (ibid., 1905, 1, 96) en 15 Juli 
1911 (Si1'ey, 1911, 1, 272). 

(3) Raadpl. verbr., 5 Augustus 1942 (Bttll. 
en PASIC., 1942, I, 178, en nota); 13 December 
1948 (A1'1'. J!e,·b,·., 1948, blz. 627; Bull. en 
PASIC., 1948, I, 712). 

(4) Het proces-verbaal dat heel en al door 
een enkel agent van het beheer is opgemaakt, 
in zaken van inbreuken op de douanen en ac
cijnzen, stuit de verjaring van de publieke 
vordering niet (verbr., 24 April 1950, A1·r. 
Ve,-b,·., 1950, blz. 523). Doch de omstandig
heid dat zekere delen van een akte onregel
matig of nietig zijn belet de uitwerking niet 
van de delen van de akte die geldig zijn 
(verbr., 13 October 1947 (A1T. J1 e,-b,-., 1947, 
blz. 320; B1tll. en PASIC., 1947, I, 416). 
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nis uit het geding te doen verwijderen, 
om de reden dat noch de Minister van 
financH!n, noch het openbaar minis'terie 
binnen de bij artikel 459 van het Wetboek 
van strafvordering gestelde termijn een 
verklaring hadden afgelegd omtrent de 
hun door aanlegger volgens het in arti
kel 458 van hetzelfde W etboek voorge
schrevene gedane aamnaning, en dienvol
gens de hogere beroepen zonder voorwerp 
te horen verklaren; 

Overwegende dat het hof van beroep bij 
arrest van 2 Juli 1952 verklaard heeft dat 
er geen aanleiding was om de hogere 
beroepen zonder voorwerp te verklaren, 
dat het ztttingblad te huidigen dage niet 
nit het geding is verwijderd, dat er geen 
aanleiding bestaat om het beroepen von
nis uit het geding te verwijderen, noch 
om hie et nnnc de vernietiging ervan uit 
te spreken, en aan de partijen bevolen 
heeft over de grond te pleiten; 

Overwegende dat, in zover het ar
rest van 2 Juli 1952 beslist dat de hogere 
beroepen niet zonder voorwerp zijn en 
dat er geen grond is om het beroepen 
vonnis uit het geding te verwijderen, het 
definitief uitspraak heeft gedaan over een 
tussengeschil hetwelk geen betrekking 
had met de grondslag van de publieke 
vordering; 

Overwegende dienvolgens dat de rech
ters die dit arrest hebben gewezen niet 
behoefden dezelfden te zijn als diegenen 
die op 16 December 1952 het arrest over 
de grond gewezen hebben; 

Overwegende, wat het dispositief be
treft van het arrest van 2 Juli 1952 
waarbij de eindbeslissing omtrent het 
verwijderen uit het geding van het zit
tingblad van de correctionele rechtbank 
en de vernietiging van het beroepen von
nis wordt voorbehouden, dat zowel uit 
de processen-verbaal van de zittingen 
van 20 en 29 October en 19 November 
1952, gehouden door de magistraten die 
het arrest van 16 December 1952 hebben 
gewezen, als uit de vaststellingen van 
dit arrest en nit de conclusies der par
tijen blijkt dat een nieuw verslag is ge
daan geweest door een der rechters, dat 
de par'tijen opnieuw over de door het in
cidenteel arrest voorbehouden punten 
hebben geconcludeerd en dat het arrest 
daarover over de grond uitspraak heeft 
gedaan; 

Dat hieruit volgt dat al de betwistin
gen waarover door het arrest van 16 De
cember 1952 werd beslist, volledig onder
zocht en behandeld zijn geweest door de 
rechters die voormeld arrest gewezen 
hebben; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede m~ddel : schending 
van de artikelen 199, 215, 458, 459 van het 
Wetboek van strafvordering, 97 van de 

Grondwet, doordat het hof van beroep 
het beroepen vonnis te niet heeft gedaan, 
waaromtrent de vervolgende partij en de 
publieke partij in de wettelijke vormen 
de wil hadden tot uiting gebracht zich 
er niet van te bedienen, en over de grond 
uitspraak heeft gedaan, dan wanneer de 
hogere beroepen door het verlopen van de 
in artikel 459 van het Wetboek van straf
vordering omschreven termijn hun nood
zakelijke grondslag hadden verloren en 
geen voorwerp meer hadden ·: · 

Overwegencle dat, na op 15 Februari 
1952 hoger beroep te hebben ingesteld te
gen het vonnis van de Oorrectionele 
Rechtbank te Brussel van 9 Februari 
1952, aanleggers aanmaning hebben laten 
geworden aan het vervolgende bestuur en 
aan het openbaar ministerie, in de be
woordingen van artikel 458 van het Wet
hoek van strafvordering om te verkla
ren of zij voornemens waren zich van 
het zittingblad van de correctionele 
rechtbank van 29 December 1951 en van 
het beroepen vonnis van 9 Februari 1952 
te bedienen; 

Overwegende dat aanleggers aan het 
hof van beroep verwijten het beroepen 
vonnis te hebben vernietigd en over de 
grond uitspraak te hebben gedaan, dan 
wanneer bedoeld vonnis uit het geding 
diende te worden verwijderd en gevolg
lijk niet meer onder het hoger beroep 
viel, aangezien het openbaar ministerie 
en het vervolgend bestuur niet binnen 
de termijn van artikel 459 van het Wet
hoek van strafvordering op de aanma
ning hadden geantwoord, en er bijgevolg 
van hadden afgezien zich van de .in de 
aanmaning aangeduide stukken te bedie
nen; 

Overwegende dat de verwijdering van 
een stuk uit het gecling, waarin wordt 
voorzien door de artikelen 459 van het 
Wetboek van strafvordering en 217 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring, enkel door de rechter wordt gelast, 
evenals de betichting van valsheid zelf en
kel wordt ontvangen, indien daartoe 
grond bestaat, dit wil zeggen onder 
's rechters toezicht zo van de regelmatig
heid van de eis als van de bewijskrach
tige gegevens welke tot staving van deze 
eis en van de betichtingen van valsheid 
worden aangevoerd; 
' Overwegende dat aanleggers in de in het 

middel bedoelde aanmaning enkel staande 
hielden dat het beroepen vonnis vals was 
in zover het vermeldde : 1° dat het re
quisitoir van het openbaar ministerie 
was gehoord geweest; 2° dat de verkla
ringen en verweermiddelen van aanleg
gers waren gehoord geweest; 

Overwegende dat, waar het vaststelt 
dat alleen deze vermeldingen van het be
roepen vonnis van valsheid waren beticht 
het hof van beroep wettelijk heeft 
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kunnen beslissen dat, niettegenstaande 
het openbaar ministerie en het vervolgend 
bestuur in gebreke waren gebleven op 
de aanmaning te antwoorden, er geen 
aanleicling bestond om het geheel vonnis 
uit het geding te verwijderen, zoals aan
leggers· het vorderden; 

Overwegende dat voor zoveel het hof 
van beroep nit het geding de vermeldin
gen van het beroepen vonnis niet heeft 
verwijderd welke in de aanmaning van 
valsheid werden beticht, het aan aanleg
gers geen nadeel heeft berokkend; 

Dat immers, inclien het deze verwijde
ring had gelast, het niettemin had dienen 
te beslissen, zoals het heeft gedaan, dat 
de hogere beroepen een voorwerp behiel
den en dat het beroepen vonnis nietig 
wa1<: 

Dat het middel -niet kan worden aange
nomen; 

Over het derde middel : schending van 
de artikelen 247 van de wet van 26 .Au
gustus 1822, 4, paragraaf 1, van de wet 
van 20 December 1897, 97 van de Grond
wet, doordat het hof van beroep bij de 
bestreden arresten over de groncl uit
spraak lweft geclaan, dan wanneer het 
vervolgend bestuur bi.i regelmatig geno
men conclusies het hof van beroep er ()111 
verzocht zijn vordering bij de correc
tionele rechtbank te laten aanbrengen : 

Overwegende dat het middel ertoe 
strekt te doen aannemen clat, vermits 
het bestuur ter zake van de vervolging 
meester is, een rechterlijke beslissing 
enkel kan gewezen worden indien het 
bestuur zijn vervolging handhaaft en vor
dert dat het gerecht waarbij de zaak aan
hangig is zijn vonnis zou wijzen; 

Overwegende dat het bestuur, aan het
welk het initiatief op het stuk van 
douanen en accijnzen toel1ehoort als
ook het recht te allen tijde een einde 
er aan te maken door met de overtreder 
een eluding aan te gaan of van elke ver
volging af te zien, desondanks voor het 
overige aan de regelen der strafvordering 
onderworpen blijft; 

Dat gevolglijk het bestuur door de cone 
clusies waarvan in het middel gewag, .het 
hof van beroep tot het uit handen geven 
van de zaak niet vermocht te noodzaken 
ten eincle ze bij enig ander gerecht aan
hangig te maken; 

Dat het midclel naar recht faalt; 
Over het vierde middel : schending van 

de artikelen 1317, 1319 van het Burger
lijk Wetboek, 218, 219 en volgende van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsple
ging, 215, 458, 459, 463, 464 van het Wet
boek van strafvordering, 97 van de 
Grondwet en van het aan de akten te 
hechten geloof, doorclat het hof van be
roep verklaard heeft dat de vermeldingen 
van het vonnis en van het zittingblad be-

houdens betichting· van valshei<l golden, 
nagelaten lweft het beroepen vonnis uit 
het geding te verwijderen, de valsheid 
van het vonni:- en van het zittingblad 
heeft vastgesteld en de zaak tot zich 
heeft getrokken zonder zijn beslissing te 
clien opzichte wettelijk met redenen te 
omkleden, dan wanneer : 1 o het tegen
strijdig is te verklaren enerzijds, clat de 
vermeldingen van het beroepen vonnis en 
van het zittingblad behoudens betichting 
van valsheid gelden, en anderzijds dat 
de artikelen 458 en 459 van het Wetboek 
van strafvordering waarbij de procedure 
tot betichting van valsheid wordt gere
gela, daarop niet geheel van toepassing 
zijn; 2° het hof van beroep het zitting
blad en het beroepen vonnls nit het geding 
diende te verwijcleren wanneer het open
baar ministerie en cle vervolgende partij 
gedurencle de in artikel 459 van het Wet
boek van strafvordering bepaalde termijn 
het stilzwijgen hadden behouden; go het 
hof van beroep, cloordat geen betichting 
v~m valsheid was voorgebracht geweest, 
met vermocht na te gaan of de vermel
dingen van het vonnis en van het zitting
blad echt of vals waren, aldus vast te 
stellen dat de wettelijke vormen door de 
eerste rechter niet waren nageleefd ge
weest, het vonnis om die redenen te niet 
doen en de zaak tot zich trekken : 

Overwegenc:le clat het hof van beroep 
vaststelt dat het een vals of onregelmatig 
zi:ttingblad uit het geding mag verwi.i
deren; 

Overwegencle clat, aangezien aanleggers 
enkel bepaalde vermeldingen van het be
roepen vonnis van valsheid hebben be
ticht, het hof van beroep, zonder zich te
gen te spreken heeft kunnen verklaren, 
enerzijds, dat deze vermeldingen kracht 
van bewijs hadden behoudens betichting 
van valsheid, en anderzijds, dat, al moch
ten zij ook vals bevonden worden, het 
hof « het bestreclen vonnis zonder meer 
nit het gecling verwijderen mocht-)); 

·nat clit onc:lercleel van het middel in 
feite niet opgaat; 

Overwegencle dat, in strijd met hetgeen 
in het middel worclt staande gehouden, 
het arrest van 16 December 1952 het zit
tingblad nit het geding verwijderd lweft; 

Ove~·wegende, voor het overige, dat nit 
het op het tweede middel verstrekte ant
woord blijkt dat het tweede en het derde 
onderdeel van het middel niet lmnnen 
aangenomen worden; \ 

Over het vi.ifde midc:lel : schending van 
de artikelen 233, 234, 239, 247 van de wet 
van 26 .Augustus 1822, 4, paragraaf 1, van 
de wet van 20 December 1897, 154, 189 
van het Wetboek van strafvordering, 22 
van de wet van 17 ·.April 1878, 97 van de 
Grondwet en van· de rechten der verdedi
ging, doordat, eerste onderdeel, het hof 
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van beroep geacht heeft dat het proces
verbaal van 28 December 1949 de verja
ring gestuit had, dan wanneer dit pro
ces-verbaal niet aan de bU de wet gestel
de geldigheidsvereisten voldeed en de 
verjaring dus niet had lmnnen stuiten, en 
dan wanneer het hof op dubbelzinnige of 
tegenstrijdige gronden uitspraak doet, 
hetgeen met het ontbreken van gronuen 
gelijkstaat, tweede onderdeel, het bestre
den arrest van 16 December 1952 aanleg
ger enkel op het gezag van een onregel
matig proces-verbaal veroordeeld heeft : 

Overwegende dat nit het bestreden ar
rest van 16 December 1952 blijkt dat het 
proces-verbaal van het bestuur van 28 De
cember 1949, door vijf wettelijk aange, 
stelde ambtsbevoegde der douanen en 
accijnzen opgemaakt, sommige door een 
enkele beambte gedane vaststellingen be
vatte; 

Overwegende, ten aanzien van het eer
ste onderdeel van het middel, dat het ar
rest in aanmerking neemt dat het niet
naleven van het in artikel 233 van de al
gemene wet bepaalde, de akte niet nietig 
of zelfs vernietigbaar maakt wat die 
vaststellingen betreft, doch dat be
wuste vaststellingen de in artikel 239 va:n 
bedoelde wet omschreven bewijskracht 
ontberen; . 

Overwegende dat het arrest daaruit af
leidt dat, afgezien van de gedeelt!'m van 
het proces-verbaal welke op de door een 
enkele beambte verrichte daden welke het 
bepaalt betrekking hebben, bedoeld pro
ces-verbaal een regelmatige daad van on
derzoek uitmaakt, welke op dienstige 
wijze de verjaring van de publieke vorde
ring stuit; 

Dat deze beschouwingen noch dubbel
zinnig, noch tegenstrijdig zijn en dat, 
door te beslissen dat het proces-verbaal 
de verjaring van de publieke vordering 
had gestuit, het arrest geen der in het 
middel aangeduide wetsbepalingen ge
schonden heeft; 

Overwegende ten aanzien van het twee
de onderdeel, dat de stelling dat aanleg
gers enkel op gezag van het proces-ver
baal zijn veroordeeld geweest, door de 
vaststellingen van het arrest van veroor
deling tegengesproken wordt; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del naar recht en het tweede onderdeel 
in feite niet opgaat; 

Over het zesde middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest van 16 December 1952 
de wetsbepaling niet aanduidt welke de 
veroordeling van aanleggers rechtvaar
digt, inzonderheid de artikelen van het 
Strafwetboek tot bestraffing van de vals
heid in geschriften en het gebruik van 
vervalste stukken, dan wanneer het ar
rest 'verklaart dat de door aanleggers 
overgelegde documenten vals waren, en 

VERBR., 1953. - 41 

doordat het' arrest nalaat antwoord te 
verstrekken op de conclusies van aanleg
gers waarin deze staande hielden dat 
« niets hewijst dat de in de processen
verhaal aangeduide verrichtingen onwet
telijk zouden zijn >>; 

Overwegende dat aan het vereiste van 
artikel 97 van de Grondwet wordt voldaan 
wanneer de beslissing van veroordeling 
de wetsbepalingen aanduiclt welke het 
verboden feit omschrijven, alsmede deze 
welke, door de straf in te voeren, van 
het feit. een misdrijf maken; 

Overwegende dat aanleggers, welke en
kel nit hoofde van sluikuitvoer van 
aan vergunning onderworpen goederen 
werden vervolgd, tot de ten aanzien van 
di.t misdrijf bepaalde straffen zijn ver
oordeeld geweest en niet tot de in het 
Strafwetboek uit hoofde van valsheid in 
geschriften en gebruik van vervalste 
stukken bepaalde straffen; 

Overwegende dat het arrest de wetsbe
palingen aanduidt welke het · misdrijf 
omschrijven alsmede die waarin de toe te 
passen straf bepaald wordt; 

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

Overwegende dat het bestreden arrest 
de eenvoudige door aanleggers in hun in 
het middel herhaalde conclusies gedane 
bewering op passende wijze beantwoordt 
waar het vaststelt « dat de aangegeven 
herkomst van de uitgevoerde goederen 
vals was >> en het bedrieglijk karakter 
van de bescheiden welke deze goederen 
begeleiden vaststelt; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del feitelijke grondslag mist; 

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

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

18 l\llei 11!53. - 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Anciaux Henry de Faveaux. - Ge
lijlcl·uidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Smits en Goyens (heide 
van de balie van beroep te Brussel). 

26 KAMER. - 18 Mei 1953 
1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 

STRAFZAKEN. - JVIIDDEL VAN AARD OM TOT 
VERBREKING ZONDER VERWIJZING AANLEIDING 
'l'E GEVEN. -·ANDER MIDDEL DAT SLECHTS DE 
VERBREKING MET VERWr.JZING RECH'l'VAAR
DIGT. - VOORZIENING VAN DITI \'EROORDEEL
DE. - EERSTE MIDDEL DA'l' MOE'!' BEAN'l'
':VOORD \VORDENJ ZELFS H\DIEN RET 'f\YEEDE 
GEGROND IS. 
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2° VREEMDEJLING. - VEllBLIJF IN BEL
GTE ZONDER DE VEREISTE MACH'I'IGING. -
BESLUITWET VAN 28 SEP'l'EMBER 1939, ARTI
KEL 3. - VOOR'l'GEZET WANBEDRIJF. 

3° REJDENEJN V .AN DE VONNISSEJN EN 
.ARRESTEJN, - STRAFZAKEN. -.ARREST 
VAN VEROORDELING. - GEBREK AAN AN'l'
WOORD OP EEN AANGEI'OERDE GROND VAN 
RECH'l'I'AARDIGING. - NIET GEMO'l'IVEERD AR
REST. 

1° De omstandiglwid, dat een middel, 
dat tot staving van een voorziening 
van de ve1"001'deelde wordt voorge
bracht en van aard is om de vom·zie
ning met verwijzing mede te brengen, 
ge_qrond is, ontslaat het hof niet van 
het onderzoelc van een ander voorge
steld mitlclel dat, indien het geg1·ond is 
de ver·br·elcing zon£le1· verwijzing moet 
metlebrengen (1). 

2° Indien het wcmbed1"ijf vcm verblijf in 
Belgie, zontler machtiging van de Minis
ter van justitie, hetwellc dam· artilcel 3, 
lid 2, van de besluitwet van 28 Septem
ber 1939 op ae politie van de m·eemae
lingen gestmtt wm·dt (2), bij het ver·
strijlcen van ae tennijn bepaald bij 
artikel 3, lid 1, van het ministerieel be
sluit van 13 October· 1939 gepleegd wera, 
bliift het nochtans venler voortbegaan 
zolang de vr·eemdeling in Belgie ver
blijft zonder de ver·eiste machtiging te 
hebben aangevraagtl en ver·lcrege'/l,. 

3° Is niet gemotiveerd het arr·est van 
veroordeling dat de conclttsies niet be
antwoordt waar·in de belclaagde een 
grand van rechtvaardiging inroept (3). 
(Grondwet, art. 97.) 

. (DE SAINT-ANTOINE DE FLEURY.) 

ARREST, 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 Januari 1953 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 22 van de wet van 17 .April 1878, 
bevattende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van rechtspleging in strafzaken, 
doordat de publieke vordering gegrond 
op het ten laste van aanlegger voor 
bewezen gehouden wanbedrijf verjaard 
was, naardien het tijdsverloop van vijf
tien dagen bepaald bij het in het be
streden arrest aangeduide artikel 3 van 

(1) Verbr., 24 September 1951 (A1"1". Ve1·b•·., 
1952, biz. 19; Bull. en PASIC., 1952, I, 19, en 
nota 1, biz. 20); 22 December 1952 (A1·r. 
verbr., 1953, biz. 243; Bull. en PASIC., 1953, I, 
271). 

(2) De besluitwet van 28 September 1939 is 
thans vervangen door de wet van 28 Maart 

het ministerieel besluit van 13 October 
1939, verstreken was sedert meer dan 
drie jaar v66r 14 Maart 1952, op welke 
datum de eerste daad van vervolging 
plaats had, vermits, volgens het in het 
arrest vastges'telde, aanlegger in de loop 
van het jaar 1947 in Belgie was gekomen 
en het wanbedrijf volkomen en ogenblik
kelijk werd volbracht toen de vijftiencie 
dag ten einde was gekomen zonder dat 
aanlegger het als verblijfsvergunning gel
dend bescheid aangevraagd en bekomen 
had: 

Overwegende dat aanlegger vervolgd en 
veroorcleeld is geweest om cc vreemdeling 
zijnde, in Belgie te zijn verbleven zon
der dam·toe door de Minister van justitie 
te zijn gemachtigd )) ; 

Overwegende dat dit wanbedrijf, om
schreven in artikel 3, lid 2, van de be
sluitwet van 28 September 1939 en in ar
tikel 6 van het ministerieel besluit van 
13 October 1939, ongetwijfeld, zoals het 
middel staande houdt, bij het verstrijken 
van de termijn gesteld bij artikel 3, lic11, 
van voormeld ministerieel besluit is ge
pleegd, maar dat uit deze bepalingen, 
evenals uit lid 2 van artikel 3 van voor
meld ministerieel besluit blijkt dat 
het wanbedrijf naderhand voortgepleegd 
blijft zo lang de zonder de vereiste ver
gunning in Belgie verblijvende vreemde
ling deze vergunning niet heeft aange
vraagd en bekomen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat aanlegger tersluiks in 1947 
in BelgH! is gekomen en, tot met het in
stellen van het gerechtelijk onderzoek, 
op 14 :i'.'faart 1952, zonder onderbreking 
alhier zonder vergunning heeft verbleven; 

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

van artikel 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest geen antwoord heeft 
verstrekt op aanleggers conclusies waarin 
deze dwang deed gelden, en zeer subsi
cliair om een voorwaardelijke veroorde
ling verzocht : 

Overwegende dat aanlegger in v66r het 
hof van beroep genomen regelmatige con
clusies een grond van rechtvaardiging 
heeft ingeroepen welke volgens hem werd 
uitgemaakt door de dwang voortvloeien
de uit een tegen hem door een uitzonde
ringsgerecht in zijn land, wegens niet on
der het gemeen recht vallende feiten uit
gesproken terdoodveroordeling : 

1952 (zie verbr., 8 December 1952 (A1"1". Verb1·., 
1953, blz. 198; Bull. en PAsrc., 1953, I, 225, en 
de nota 1 onder dit arrest). 

(3) Verbr., 20 Maart 1950 (A??·. Verbr., 
1950; blz. 481; Bull. en PAsrc., 1950, I, 514); 
raadpl. ook verbr., 18 Mei 1953 (ibid., 1953, I, 
716). 
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Overwegende dat door aanlegger te 
veroordelen zonder dit verweer te beant
woorden, het arrest- de in het micldel 
aangeduicle wetsbepaling geschohclenheeft; 

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

18 Mei 1953. - 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggevei·, 
H. Belpaire. - Gelijkl·uidenrle conclu.sie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleite·r, H. Velde
kens. 

2e KAMER. - 18 Mei 1953 
MILITIE. - AANVHAAG OM UI'l'STEL GE

GROND OP EEN S'l'UDIEBELANG. - DIENST
PLICH'l'IGEN GEROEPEN OM DEEL UIT 'l'E MA
KEN VAN HET CONTINGENT VAN 1953. - AAN
VUAAG DIE BINNEN DE DOOR AU.TIKEL 12 VAN 
HET KONINKLIJK BESLUI'l' VAN 30 OCTOBER 
1951 BEPAALDE TERMIJN HAD MOETEN INGE
DIEND WORDEN. - WET VAN 22 JULI 1952, 
ARTIKEL 4. - GEEN NIEUWE TERMIJN .DOOR 
DIT AR'l'IKEL VOOR DEZE AANVRAGEN GEOPEND. 

Voo1· de d·ienstplichtigen die geroepen z·ijn 
om deel wit te malcen van het contin
gent van 1953, opent nrtilcel 4 vnn cle 
·wet van 22 J·nli 1952 slechts een n·ieu.we 
term·ijn orn een aanvmag tot ttUstel in 
te clienen in rle gevnllen, 1oaar·in arti
lcel 1 vcm gezegcle wet van cle bepaUn
gen van rle wet van 15 J·uwi 1951 
nfwijlct; het stactt geen n·ie·uwe tennijn 
toe voo1· het inclienen van een op een 
st·urliebelang gegroncle aanv·raag om wit
stel, daar cleze annv1·ang binnen de te·r
m·ijn bepaalrl bi:i artUcel 12 vnn het lco
ninlclijlc besl11.it van 30 October 1951 
hnd rnoeten ingerliend worrlen. (Wet van 
15 Juni 1951, art. 10, par. 2, 7°, al. 1.) 

(GERIN.) 

ARHES'l'. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 30 Januari 1953 door .de 
hoge militieraad gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 10, pa
ragrafen 1 en 2, 7°, ·24, paragraaf 1, en 
26, paragraaf 1, van de wet van 15 Juni 
1951, gewijzigd bij de wet van 22 Juli 
1952 betreffende de dienstplicht, 1, 3 en 4 
van voormelde wet van 22 Jnli 1952, 
1° doordat de bestreden beslissing, om 
de door aanlegger overeenkomstig arti-

kel 4 van de wet van 22 Juli 1952 inge
diende aanvraag om uitstel als niet ont
vankelijk te verwerpen, ten onrechte ver
klaart dat artikel ,1, 2°, van voormelde 
wet niet van artikel 10, paragraaf 2, 7°; 
van de wet van 15 Juni 1951 is afgewe
ken, en te dien einde lid 1 dezer oudere 
bepaling van lid 2 ervan afzonclert, dan 
wanneer het laatstgenoemde lid een 
tweevoudige afwijking van het ~n het eer
ste lid vastgelegde beginsel behelst, en 
dan wanneer het oud artikel 10, para
graaf 2, 7°, als een geheel is te beschou
wen en het bij artikel 1, 2°, van de wet 
van 22 Juli 1952 precies is gewijzigd ge
weest ten einde het toekennen van uit
stel mogelijk te maken ten voordele van 
een clienstplichtige die het onder het re
gime van de wet van 1951 niet zou hebbeu 
bekomeu omdat hij in Juli 1952 de studie
cyclus welke hij had aaugevat beeindigde, 
en dan wanneer hem door .die wijziging, 
krachtens artikel 4 van de wet van 
22 Juli 1952, een nieuwe termijn tot het 
indienen van een aan vraag om uitstel 
opengesteld werd; 2° cloordat, waar zij 
verklaart dat het van de dienstplichtige 
krachteus lid 2 van artikel 10, para
graaf 2, 7°, van de wet van 15 Juni 1951 
vereist bewijs enkel behoefde te worden 
bijgebracht indien de aanvraag om nit
stel overeenkomstig artikel 26, 1 o, van 
deze wet aan de militieraad werd onder
worpen, de bestreden beslissing niet ge
noegzaam met redenen is omkleed, ver
mits zij onzeker laat of zij feite
lijk in aanmerking heeft genomen dat 
het aantal aanvragen door de Minister 
van binnenlandse zaken en Minister van 
landsverdediging niet te hoog was geacht 
geweest (art. 26, 1°, van de wet van 
15 Juni 1951, gewijzigd bij artikel 3 van 
de wet van 22 Juli 1952), dan wel of, 
naar recht, aanleggers aanvraag om uit
stel in deze bepaling niet was bedoeld; 

Overwegemle dat, zoals de bestreden 
beslissing erop wijst, aanleggers recht 
op een uitstel wettelijk gegrond was op 
lid 1 van artikel 10, paragraaf 2, 7°, 
van de wet van 15 Juni 1951, waarin 
bepaald wordt dat de a,anvrager alleen 
een studi:ebelang client te doen gelden, 
zonder andere voorwaarden, en waaraan 
bij de wet van 22 Juli 1952 geen wijziging 
is toegebracht geweest; 

Dat lid 2 van dezelfde bepaling alleen 
op het geval doelt waarin, zo de inge
diende aanvragen door de Ministers van 
binnenlandse zaken en van landsverdedi
ging te talrijk worden geacht, deze aau
vragen aan de militieraad onderworpen 
worden; 

Overwegende dat, door dm·halve in aan
merking te nemen dat, daar aanlegger 
geen aanvraag te bekwamer tijd op grond 
van lid 1 van artikel 10, paragraaf 2, 7°, 
had ingediend, de wijzigingen aan-
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gebracht in lid 2 van hetzelfde arti
kel bij artikel 1 van de wet van 22 Juli 
1952 te zijnen opzichte niet van toepas
sing waren, de hoge militieraad het be
streden dispositief wettelijk gerechtvaar
digd heeft; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del naar recht en het tweede onderdeel 
van het middel in feite niet opgaat; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

18 Mei 1953. - 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - TTerslaggever, 
H. Belpaire. - Gelijlcluiflende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de '.rermicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 18 Mei 1953 

to MIDDELEN TOT VERBREKING. 
MILITIE. - HOGE MILITIERAAD EEN HOGER 
BEROEP NIE'l' ONTVANKELIJK VERKLAARD 
HEBBENDE. - MIDDEL DA'l' DE BESLISSING 
VAN DE EERS'l'E RECHTER BESTRIJDT. -
NIE'l'-ONTVANKELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- MILl'.riE. - VOORZIENING DIE SLECH'l'S 
EEN MIDDEL VREEMD AAN DE BESTREDEN BE
SLISSING INROEP'l'. - N!ET-ON'l'VANKELIJK
HEID. 

1° Is niet ontvanlcelijlc, tot staving van 
cen voorziening ingesteld tegen een be
slissing van de hoge militieraad, die 
zich er toe beperkt het hoger beroep 
ingesteld tegen de beslissing van de mi
litieraad niet ontvankelijk te verkla-
1"en, het middel dat slechts deze laatste 
beslissing bestrijdt (1). 

2° Is niet ontvankelijlc, in miUtiezalcen, 
de voorziening die slechts een middel 
vreemd aan de bestreden beslissing aan
voert. 

(WAGNER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 28 Januari 1953 door de 
hoge militieraad gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 33 en 34 van de wet van 
15 J uni 1951 betreffende de dienstplicht 
en 12 van het koninklijk besluit van 
30 October 1951, houdende bepaling van 
de datum van inwerkingtreding en rege
ling van de tqepassing van voormelde 
wet, doordat de bestreden beslissing het 
hoger beroep niet ontvankelijk heeft ver-

' (1) Raadpl. verbr., 24 Mei 1948 (An·. Verb1·., 
1948, biz. 286). 

klaard door aanleggers ingesteld tegen 
de beslissing van de militieraad, waarbij 
zijn aanvraag om uitstel wegens te late 
indiening werd afgewezen, om de reden 
dat de handtekening van appellant onder
aan de akte van beroep niet voor echt is 
verklaard geweest overeenkomstig de be
paling van artikel 33, paragraaf 1, 3°, 
van de wet van 15 ,Juni 1951, dan wan
neer cle bepalingen van het koninklijk lle
sluit van 30 October 1951 niet ter kennis 
werclen gebracht van aanlegger die sincls 
t9i8 in Israel verbleef en clan wan
neer, claar hij zijn woonplaats in dat 
land hacl veranderd, de hem door het ge
meentebestuur van Schaarbeek toegezon
den brief hem eerst na de normale tijd en 
toevallig heeft bereikt, zodat het verwer
pen van zijn aanvraag om uitstel enkel 
op een toevallige en van zijn wil onaf
hankelijke grond berust : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing de beroepen lleslissing niet bevest
tigd heeft door de akte van lleroep door 
aanlegger gericht tegen de beslissing van 
de militieraad niet ontvankelijk te ver
klaren, omdat zijn handtekening daarop 
niet voor echt was verklaard; 

Dat de opgeworpen grief mitsdien aan 
de bestreden beslissing vreemd is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

18 Mei t953. - 2° kamer. - TToorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - TTerslaggever, 
H. Belpaire. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 18 Mei 1953 

to REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - MILI'l'IE. - BEWE
RING VAN DE DIENSTPLICHTIGE DAT ZIJN MOE
DEB, WEGENS HAAR ZIEKTE, MET EEN OVER
LEDEN PERSOON MOET GELIJKGES'l'ELD WOR
DEN. - BESLISSING WAARUI'l' VOORTVLOEIT 
DAT DE ZIEKTE NIET ZO ZWAAR IS DAT DE 
MOEDER ALS VERLOREN VOOR DE FAMILIE 
MOE'r BESCHOUWD WORDEN. - GEMO'l'IVEER
DE BESLISSING. 

2o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- MEMORIE. - MILITIE. - MEMORIE 
AAN DE GRIFFIE GEZONDEN NA HE'l' VERSTRIJ• 
KEN VAN DE 'l'ERMIJN VAN VOORZIENING. -
NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1° Beantwoordt op passende wijze de be
werin,q van de dienstplichtige dat zijn 
moeder, wegens zielcte, voor de toepas
sing van de wet op de militie met een 
overleden persoon moet gelijlcgesteld 
wo1·den, de beslissing van de hoge mi
litieraad, uit de redenen waarvan 'I:Oort-
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vtoeit dat de beweerde ziekte niet zo 
zwaar is dat de moedet· als verloren 
voor de familie moet beschouwd worden. 
(Wet van 15 Juni 1951, art. 11, par. 1, 
en 17, par. 2.) 

2° Is niet ontvankelijk, tot staving van 
een voorziening tegen een -in militieza
ken gewezen beslissing, de memorie 
naar de g·riffie van het hot gezonden na 
het verstrijken van de termijn van 
voorziening (1). (Wet van 15 Juni 1951, 
11rt. 52.) 

(MATHIAS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 18 December 1952 door de 
hoge militieraad gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
{!e artikelen 97 van de Grondwet en 38, 
paragraaf 4, van de wet van 15 Juni 1951, 
doordat de beslissing welke enkel is ge
grond op de beschouwing dat geen nieuw 
feit zich in de samenstelling van aanleg
_gers gezin heeft voorgedaan, de door deze 
opgeworpen middelen niet beantwoordt, 
-en niet wettelijk met redenen omkleed 
is : 

Overwegende dat de aanvraag om een 
buitengewoon uitstel op artikel 11 van de 
wet van 15 Juni 1951 steunt; 

Dat volgens deze wetsbepaling, derge
lijk uitstel enkel wordt toegestaan wan
neer de ingeschrevene « ingevolge het 
overlijden van een gezinslid, de in para
graaf 2, 1 o of 2°, bepaalde voorwaarden 
vervult »; 

Dat artikel 17, paragraaf 2, <<met de 
overleden gezinsleden gelijkstelt zij die 
ingevolge .. . ziekten of gebreken .. . als 
verloren voor het gezin -dienen be
schouwd >>; 

Dat, waar de hoge militieraad vast
stelt « dat geen nieuw feit zich in de sa
menstelling van het gezin van appellant 
heeft voorgedaan naar de zin van de 
artikelen 11, paragraaf 1, en 17, para
graaf 2, van de wet betreffende de dienst
plicht van 15 Juni 1951 », hij zonder dub
belzinnigheid beslist dat de verergering 
van de ziekte waaraan aanleggers moe
der lijdt, welke verergering aanlegger 
v66r de hoge militieraad heeft doen gel· 
den, niet van zulke aard is dat de moe
der dam·door als verloren voor het gezin 
zou dienen beschouwd te worden, het
geen de toe passing van de vorenvermelde 
wetsbepalingen uitsluit; 

Overwegende dat de beslissing aldus 

(1) Zie de nota ondertekend L. C. onder 
dit arrest in (Bull. en PAsiC., 1953, I, 729). 

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

een gepast antwoord op aanleggers stel
ling verstrekt; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Om die redenen, en zonder acht te slaun 

op de aanvullende memorie welke nu het 
verstrijken van de bij de wet tot het in
dienen van de voorziening bepaalde ter
mijn ter griflie werd ingediend; ver
werpt de voorziening. 

18 lVIei 1953. - 2• kamer. - Voo1·zitte1·, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. De Bersaques. - Gelijklttidende con
clltsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

1 • KAMER. - 21 Mei 1953 

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
BURGERLIJRE ZAKEN. - PERSONEN DIE GE
RECHTIGD ZIJN OM ZICH TE YOORZIEN. -
GEDINGYOERENDE PAR'l'IJ DIE DE RECH'l'EN 
WAAROVER HET BES1'REDEN ARRES1' UIT
SPRAAK DOET AAN EEN DERDE OVERGEDRAGEN 
HEEFT.- - VOORZIENING VAN DE DERDE 
KRACHTENS DE INDEPLAATSSTELLING YOLGENDE 
Ul'l' DEZE OVERDRACHT. - INDEPLAATSSTEL
LING DOOR DE VERWEERDER GEKEND. 
VooRZIENING ONTVANKELIJK. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL EEN TEGEN· 
STRIJDIGHEID VAN REDENEN INROEPENDE. 
REDENEN VRIJ VAN TEGENSTRIJDIGHEID. -
MIDDEL DA'l' GRONDSLAG IN FEITE MIST. 

1 o De de1·de aan wie een gedingvoerende 
tJartij z-ijn t·echten heett ove1·gedragen 
is on tvctn lcelij k om zich te voo1·zien te
o en de beslissing die ttitspraalc doet over 
de aldns ove1·gedragen rechten, door de 
indeplaatsstelling in te roepen die u-it 
deze overdracht -volgt en door de ver
weercler gelcend is (1). 

2o Mist grondslag in feite het middel dat 
tegenstrijdigheden in de reden van het 
bestTeden an·est aanvoert, dan wanneer 
deze rerlenen vrij van teoenstri.jdighe
den zijn (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « MINERVE >>, 
T. WEDUW DELACROIX.) 

ARREST. 

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

Over de grond van niet-ontvankelijkheid 

26 Februal'i en 19 Maart 1953 (An·. Ye1·b,·., 
1953, blz. 482; Bull. en PASIC., 1953, I, 493 en 
546). 
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hieruit afgeleid dat eiseres voor de rech
ters over de grond geen gedingvoerende 
partij was : 

Overwegende dat uit de aan de voorzie
ning gehechte stukken blijkt dat op 14 No
vember 1950 de beheerraad van de naam
loze vennootschap Compagnie d'assurances 
de Milan, die v66r de recht~rs ove~· de 
grond gedingvoerende partij was, Henri 
Minet heeft gemachtigd het handelsfonds 
van haar bijkantoor in Belgie aan de 
naamloze vennootschap Minerve over te 
dragen; 

Dat de beraadslaging krachtens welke 
die opdracht aan Henri Minet gegeven 
werd in de bijlagen van het Belgisch 
Staa.tsblad, nummer van 22 Februari 1951, 
sub nr 2547 werd bekend gemaakt; 

Dat Henri Minet bij akte van 18 De
cember 1950, vorenbedoeld handelsfonds 
aan eiseres heeft overgedragen ; 
· Dat kwestieuze overdracht in de -bete

kening van de voorziening vermeld is; 
Overwegende dat eiseres in de rechten 

van de naamloze vennootschap Compagnie 
d' assurances cle Milan was getreden to en 
zij de voorziening heeft ingestelcl en dat 
verweerster daarvan niet onwetencl was ; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid 
dientengevolge feitelijke grondslag mist; 

Over het enig middel : schencling van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 1101, 1108, 
1134, 1315, 1350, 1351, 1382, 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek, 9 en 31 van de wet 
dd, 11 Juni 1874 over de verzekerin$en, 
eerste onclercleel, doordat het bestreclen 
arrest yerklaart, ter afwijzing van het 
door eiseres opgeworpen midclel, waarin 
werd gestelcl « dat de verzekerde het ge
clekt risico gewijzigd had en dat het ter 
beschikking stellen van het Belgisch leger, 
in mobilisatietijd,J van de wagen in 
kwestie niet in het kader ligt van het door 
de verzekercle opgegeven gebruik (wande
lingen en zaken) JJ, dat « uit het onder
zoek van de zaak blijkt da:t de auto van 
Delacroix niet kan lleschouwd worden als 
zijncle ter beschikking gesteld van het le
ger noch door het leger opgeeist JJ ; clan 
wanneer het bestreden arrest, daarnaast 
vaststelt dat de verzekerde Delacroix 
<< aldus op 4 October 1939 zijn dienst aan
bood aan zijn commandant om drie oncler
officieren naar Brasschaat te vervoeren 
en dat dit aanbod aangenomen werd en 
het dodelijk ongeval waarvan beroepene 
(eiseres) beweert dat het een niet gedekt 
risico uitmaakt, zich tijclens deze reis 
voordeed JJ, vaststelling waaruit noodza
kelijk volgt dat, toen het ongeval geschied
de, de kwestieuze auto ten gevolge van 
een aangenomen aanbocl ter beschikking 
van het leger stond en tot dienstdoelein
den gebruikt wercl; tweede onderdeel, 
doordat het bestreden arrest aldus beslist 
dat de auto van Delacroix ten tijde van 

het ongeval « niet kan beschouwd wordem 
als zijnde ter beschikking gestelcl van het 
leger noch door het leger opgeeist JJ ; dan 
wanneer het bestreden arrest, anderzljds,. 
vaststelt dat, ten gevolge van bewust ver-· 
keersongeval << Delacroix bij arrest van 
10 December 1943 door het Hof van beroep 
te Brussel veroordeeld werd en de Bel
giselle Staat burgerlijk verandwoordelijk 
werd verklaard JJ, waaruit noodzakelijk 
volgde dat ten tijde van het ongeval, 
Delacroix zijn eigen auto voor rekening· 
van cle Staat, en in de hoedanigheid van 
clezes orgaan bestuurde : 

Overwegende, met betrekking tot het 
eerste onderdeel van het middel, dat uit 
de vermeldingen van het bestreden arrest 
blijkt dat Gustave Delacroix, rechtsvoor
ganger van verweerders, tijdens de mobi
lizatie, in clienst was bij het leger als bri
gadier en dat hi:i zijn autowagen voor 
eigen gebruik had medegebracht om er 
mede, bij gelegenheid, huiswaarts te rij
clen, clat hij insgelijks zijn auto gebruikte 
om aan zijn meercleren clienst te bewij
zen; 

Dat hij alclus op 4 October 1935 zijn: 
commandant aanbood clrie onclerofficieren 
van Luik naar Brasschaat te voeren, clat 
die meerclere het hem gedane aanbod aan
vaarclde en clat het ongeval waarover het 
geschil loopt tijdens bovenbedoelcle rit 
geschieclde ; 

Overwegende dat noch uit de bestreclen 
beslissing, noch uit enig ander stuk 
waarop het hof acht vermag te slaan, 
blijkt dat de Belgische Staat zich wegens 
bedoeld vervoer tot enige uitkering heeft 
verplicht; 

Overwegencle dat de vaststelling dat het 
door Gustaaf Delacroix aan zijn com
mandant geclane aanbocl van vervoer werd 
aanvaard en de verklaring dat de auto
wagen niet ter beschikking van het leger 
gestelcl is geworden geenszins strijdig 
zijn; 

Dat inderdaad het welwillend vervoer 
waarvan het bestreden arrest het bestaan 
vaststelt de bewaking van cle wagen 
niet aan de Belgische Staat overgeclragen 
heeft; 

Overwegende, met betrekking tot het 
tweecle ondercleel van het midclel, dat te
genstrijdigheicl van motieven slechts kan 
volgen uit de onverenigbaarheicl van de 
verschillende gronden waarop de rechter 
zijn beslissing heeft gesteuncl ; 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
weliswaar vaststelt dat Gustaaf Delacroix 

·strafrechtelijk veroordeelcl werd naar 
aanleicling van het ongeval dat aan het 
tussen partijen gevoercl gecling ten grond
slag ligt en dat de Belgische Staat bur
gerlijk verantwoordelijk voor Delacroix 
werd verklaard ; 

Maar overwegende dat, zelfs indien 
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Taststond dat op het ogenblik van het on
geval Delacroix in dienst was, daaruit 
niet noodzakelijk zou volgen dat de wa
gen van de belanghebbende ter beschik
king van het leger zou gesteld of door 
het leger zou opgeeist geweest zijn; 

Waaruit volgt dat het arrest niet met 
tegenstrij digheid behept is; 

Dat derhalve geen der onderdelen van 
het middel kan aangenomen worden; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; ve;roordeelt eiseres tot de kosten 
t)n tot de vergoeding van 150 frank ten 
behoeve van verweerster. 

21 Mei 1953. - 1e kamer. - Voonz:Uter, 
H. Bail, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Verslaggeve1·, H. Bayot. - Gelijlc
Z.Ztidende conclusie, H. Mahaux, advocaat
generaal. - PleiteTs, HH. della Faille 
d'Huysse en Resteau. 

1" KAMER. - 21 Mei 1953 

1° MIDDEJLEN TOT VERBREKING. 
BURGELIJKE ZAKEN. - MIDDEL EEN ONDUI
DELIJKHEID IN DE REDENEN AANVOERENDE. 
REDENEN VRIJ VAN ONDUIDELIJKHEID. 
MIDDEL DA'l' GRONDSLAG MIS1' IN FEITE. 

2° OVEJREJEJNKOMST. - BEDROG. - LEU
GEN DIE NIET TOT DOEL HEEFT EEN OVEREEN
KOMST TE DOEN SLUITEN. - BESTANDDELEN 
VAN RET BEDROG NIET VERENIGD. 

3° MIDDEJLEJN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL EEN GEBREK 
AAN ANTWOORD, OP DE CONOLUSIEN AANVOE
RENDE. - PASSEND ANTWOORD. - MIDDEL 
DA'r FEI'l'ELIJKE GRONDSLAG MIST. 

1° Mist feitelijlce gmndslag het middd 
. dat het bestreden vonnis ven,vijt op 
, ondttidelijlce redenen te zijn gesteund 
dan wannee1· deze 1·edenen van onduide

, lijlcheid V1'ij zijn (1). 
2o H et aannemen van een valse hoeda-
. nigheid bij het slttiten van een oveTeen

komst, mcwlct geen bedmg ttit, indien 
het niet tot doel heeft degene, tegmwve1· 
wie zullcs geschiedt, een ove1·eenlcomst 
te doen sluiten (2). (Burg. Wetboek, 
art. 1109 en 1116.) 

3° .Mist gTondslag in feite het middel dat 
een gebTelc aan antwooTd op de conclu
sies aanvoert, clan wannee1· cleze in de 

- (1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
19 Maart 1953 (Ar1·. Ve,-b,·., 1953, blz. 482; 
Bull. en PAsrc., 1953, I, 546). 

(2) N opens het onderscheid tussen leugen 
en bedrog, zie onder meer DE PAGE, bd. I, 
n" 48 .tot 50 en 55; KLu~SKENS, bd. I, n" 28 
en 30; PLANIOL en RIPERT, bd. VI, n' 199; 

best·reden beslissing, een passend ant
woord ve1·1cregen hebben (3). 

(BOSSUS, T. RECKELBUS EN VAN HOORDE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 April 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent; 
• Overwegende dat nit de aan het hof 
onderworpen stukken blijkt dat de door 
aanlegste1: Bossus ingestelde vordering 
ertoe strekt voor recht te doen zeggen 
dat verweerders zich schuldig hebben ge
maakt aan bedrog toen zij in 1944 met 
aanlegster een huurovereenkomst aangin
gen, en dat deze overeenkomst wegens 
bedoeld bedrog client te worden vernie-
tigd; . 

Dat het door verweerders gepleegde be
drog erin zou hebben bestaan dat zij, bij 
het sluiten van de huurovereenkomst, ge
zegd hebben dat zij met elkaar door een 
huwelijk verbonden waren, dan wan
neer 'hun huwelijk eerst twee jaar later 
plaats had; dat aanlegster, in de door 
haar v66r de rechter over de grond aan
gevoerde stelling, heeft doen gelden dat 
de aldus afgelegde verklaring haar bij 
haar toestemmen zou hebben bei'nvloed 
aangezien zij, indien haar de werkelijk
heid bekend ware geweest, er niet zou 
in hebben toegestemd te contracteren; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
het door aanlegster aangeyoerde heeft 
afgewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 1109, 1116 van het Burger
lijk Wetboek, 97 van de Grondwet, door
dat het bestreden vonnis de door eiseres 
ingeleide eis tot nietigverklaring, wegens 
bedrog, van de tussen partijen gesloten 
huurovereenkomst, afgewezen heeft, om 
reden dat het niet bewezen was dat de 
valse hoedanigheid van echtgenoten die, 
volgens de souvereine vaststellingen van 
het bestreden vonnis, verweerders aange
nomen hadden, door hen opzettelijk aan
genomen werd met het oog op het afslui
ten van het kwestieus huurcontract en 
met het doel de toestemming van eiseres 
te bekomen, doch dat wel integendeel er 
voldoende gronden bestouden om aan te ne
men dat verweerders alclus om redenen 
van achtenswaardigheid tegenover hun 

PLANIOL, bd. II, n" 218 en 222; CoLIN en CA
PITANT, bd. VII, n' 62; JosSERAND, bd. II, 
n" 93 en 94; BEUDANT, bd. VIII, n" 133 en 
137; DEMOGUE, bd. I, n' 357. 

(3) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
10 October 1952 en 11 Mei 1953 (Bttll. eri 
Pisrc., 1953, I, 50 en 704). 
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clH\nteel gehandeld hadden, zoals blijkt 
uit meldingen in door hen lang v66r het 
afsluiten van de kwestieuze huurover
eenkomst gestuurde brieven, dan wan
neer de toestemming van een contracte
rende partij niet geldig is indien zij door 
bedrog verkregen werd, dan wanneer de 
rechters over de grond, die het bedrog fei~ 
telijk vastgesteld hadden, niet gerechtigd 
waren het als oorzaak van niettgheid van 
de kwestieuze huurovereenkomst af te 
wijzen om reden dat de daden die dit be
drog uitmaakten reeds vroeger door ver
weerders gepleegd werden en dit om an
dere doeleinden dan het afsluiten cler 
overeenkomst, dan wanneer het bestreden 
vonnis, tot de nietigverklaring van een 
overeenkomst wegens beclrog· een voor
waarcle heeft !Jijgevoegd, welke geenszins 
door de artikelen 1109 en 1116 voorzien 
wordt, namelijk de omstandigheid clat de 
door een van de partijen aangewencle 
listen opzettelijk en ui tsl ui tend zouclen ge
pleegd geweest zijn om de toestemming 
van de andere partij te bekomen, dan 
wanneer minstens het bestreden vonnis 
de stelling van eiseres en de motivering 
van het beroepen vonnis niet beantwoord 
heeft, in zoverre zij gestaafd werden op 
het « grof bedrog door verweerder ge
pleegd waar hij in cle huurovereenkomst 
aan tweede verweerster de hoedanigheid 
van zijn wettige vrouw welke hij mach
tigde en bijstond ll gegeven heeft, dan wan
neer het bestreden vonnis zich uitgespro
ken heeft over de algemene houding van 
verweerders d~e zich vroeger reeds en te
genover hun clienteel hadden laten door
gaan als zijnde met elkaar gehuwd, doch 
niet over het bijzonder feit dat aanleiding 
gaf tot de eis tot nietigverklaring, name
lijk de inlassing in het contract van een 
valse melding, dan wanneer zulks een ge
brek uitmaakt van de door artikel 97 van 
de Grondwet vereiste motivering, dan 
wanneer in bijkomemle orcle het bestre
den vonnis onzeker gelaten heeft of het 
in feite heeft willen beslissen dat eiseres 
niet bedrogen werd, dan wel of het in 
rechte heeft willen beslissen dat, eens be
wezen dat het bedrog reeds vroeger door 
verweerders en tegenover andere personen 
gepleegcl werd, de feiten die cUt bedrog 
uitmaakten niet meer tegenover eiseres 
in aanmerking konden genomen worden, 
om de overeenkomst nietig te doen ver
klaren, dan wanneer zulks een onduicle
lijkheicl in de motivering is die met het 
gebrek aan de door artikel 97 van de 
Gronclwet vereiste motivering gelijk
staat: 

Overwegende, ten aanzien van het eer
ste onderdeel, dat de rechter. over de 
grond, ofschoon vaststellend dat verweer
ders, bij het sluiten van de lmurovereen
komst de hoedanigheid van echtelieden 
hadden aangenomen, dan wanneer zij 

niet met elkaar gehuwd waren, er Oll 
wijst dat zij derwijze niet hebben gehan
deld ten einde aanlegster ertoe te brengen 
de huurovereenkomst te sluiten; 

Dat hij niet steunt op het feit dat zij 
reeds vroeger tegenover derden de hoeda
nigheid van echtelieden hadden aangeno
meu om daaruit af te leiden dat het vroe
ger aanwenden van bedrieglijke handelin
gen het inwilligen van de op die hande
ling gegroncle vordering tot nietigverkla
ring niet mogelijk maakte, aldus, zoals 
in het middel wordt staancle gehouden, 
een nieuwe voorwaarde tot nietigverkla
ring wegens bedrog invoerencle; 

Dat, waar hij erop wijst dat verweer
clers zich reeds v66r het sluiten van de 
huurovereenkomst tegenover hun klan
clizie als gehuwden hadden gedragen oiu 
zich een schijn van « achtenswaardig- · 
heid ll te geven, hij daaruit enkel afl.eidt 
dat verweerders, door clezelfcle houding· 
aan te nmnen bij het tot stand komen van 
het contract met aanlegster, insgelijks het 
inachtnemen van de welvoeglijkheid lieb
ben bedoeld, en clat zij niet het voorne
men hebben gehad aanlegster door on
juiste verklaringen 'tot het contracteren 
aan te zetten; 

Overwegende, ten aanzien van het 
tweede onderdeel, dat de rechter over de 
grond, bij wie een vordering tot nietig
verklaring wegens bedrog aanhangig is, 
het verwerpen van de eis voldoende 
heeft gerechtvaardigd door vast te stel
len dat, al hadden verweerders ook bij 
het contracteren de valse hoedanigheid 
van- echtelieden aangenomen, zij zulks 
niet haclden gedaan om de toestemming 
van aanlegster tot het sluiten van de 
huurovereenkomst te bekomen, maar en
kel om hun achtenswaardigheid te be
hoeden, zoals zij reeds voorclien hacl
den gedaan; 

Dat hij niet behoefde een bijzonder 
antwoord te verstrekken op het argument 
door aanlegster afgeleid uit het feit dat 
eerste verweerder verklaard had zijn 
echtgenote bij te staan en te machtigen, 
vermits aanlegster deze omstandigheid 
slechts inriep om het door het bestreden 
vonnis als jnist erkend feit te bewijzen 
dat aanleggers bij het sluiten van de 
huurovereenkomst de hoedanigheid van 
echtelieden hadden aangenomen; 

Dat al de onderdelen van het · mid del 
feitelijke grondslag missen; 

Over . het tweede · middel : schending 
van artikel 97 van de Gronclwet doordat 
het bestreden vonnis beslist heeft dat het 
niet bewezen was dat eiseres haar toe
stemming tot het afsluiten van het kwes
tieus huurcontract niet zou gegeven hell
ben, hadde zij geweten dat verweerders 
niet gehuwcl waren, en om deze reden de 
eis van eiseres tot nietigverklaring van 
het contract afgewezen heeft, zonder de 
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conclusies te beantwoorden waarbij eise
res vroeg om toegelaten te worden tot het 
llewijs door getuigen van drie feiten 
opgesomd onder 1 o, 2° en 3°, en die 
volgens haar van aard waren om te be
wijzen dat zij tot het huurcontract niet 
zou toegestemd hebben, indien zij gewe
ten had dat verweerders niet gehuwd 
waren, dan wanneer, om wettelijk gemo
tiveerd te zijn, een rechterlijke beslis
sing de in regelmatig neergelegde beslui
ten aangevoerde eisen en miUdelen moet 
beantwoorden : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat, vooraleer te contracteren, 
aanlegster inlich'tingen heeft ingewonnen 
omtrent het betalingsvermogen van haar 
aanstaande medecontractanten; 

Dat het er vervolgens op wijst dat, 
indien aanlegster een essentieel belang 
eraan had gehecht dat haar medecontrac
tanten gehuwd zouden zijn, zij zich no
pens hun burgerlijke stand zou ingelicht 
hebben; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond op deze overwegingen zijn overtui
ging heeft kunnen steunen dat aanlegster 
er niet toe aangezet werd te contracteren 
door de omstandigheid da't verweerders 
hadden verklaard gehuwd te zijn; 

Dat hij dienvolgens, zonder in de rede
nen zijner beslissing het aanbod van be
wijs van aanlegster bijzonder behoeven te 
beantwoorden haar conclusies heeft kun
nen verwerpeii en aldus impliciet dit aan
bod heeft kunnen afwijzen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

21 Mei 1953. - 1e kamer. - Voonritter, 
H. Bail, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Ve·rslaygevet·, H. Piret. - Gelijlc
luidende conclusie, H. Mahaux, advo
caat-generaal. - Pleiters, HH. Struye en 
Van r~eynseele. 

l" KAMER. - 22 Mei 1953 

1° BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
0VEREENKOMS'l'. - lNTERPRE'J'ATIE. - VER
ENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN VAN DE 
OVEREENKOMST. - GEEN SCHENDING VAN HE'l' 
AAN DE AK'l'EN VERSCHULDIGD GELOOF. 

2° OVEREENKOMST. - INTERPRETATIE 
DOOR DE RECH'l'ER. - RE.CH'l'ER DIE VOL
GENS DEZE INTERPRETATIE AAN DE OVEREEN
KOMS'l' TUSSEN PARTIJEN UITWERKING 
GEEFT. - 'J'OEPASSING VAN ARTIKEL 1134 
VAN RET BURGERLIJK WETBOEK. 

3° VERKOOP. - RISlCO'S VAN DE ZAAK. 

- NoG NIET GEINDIYIDUALISEERDE 'ZAAK. -
BESLISSING DA'l' DE RISICO'S VAN DE ZAAK 
NIET OP -DE KOPER RUSTEN. - BESLISSING 
DIE NIET S'l'RIJDIG IS MET ARTIKEL 1138 VAN 
RET BURGERLIJK WETBOEK. 

1 o Schendt het aan een oveTeenTcomst ver
schttldiyd geloot niet het (Wrest dat er 
een intet·pretatie van geett die met 
hare bewoot·dingen vereniybaar is (1). 
(Burgerlijk Wetboek, art. 1319 en 1322.) 

2° De beslissing d·ie aan een overeenTcomst 
de u-itwet·Tcing toelcent d·ie zij tussen 
part-ijen heett, in gevolge van de inter
pretatie die de t•echter er van geeft, 
schen(lt at·tikel 1134 van het Burgel'lijTc 
Wetboek n·iet, doch doet et· toepassing 
van (2). 

3° De bepaliny van artikel 1138 van het 
Btwget·,tjTc lVetboek naar lttid wa.at·
van de risico's van de zaalc op de Teo
per zijn overgega(tn van het ouenbliTc 
a,f waarop zij moest geleverd worden, 
is niet van toepassing wanneet· de ver
Tcochte zaak noy niet gefndividttaliseerd 
wet· d. 

(N. V. «PREPARATION MECANIQUE », 
'1'. N. V. JOHN COCKERILL.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 Mei 1951 door het Hof van 
beroep te B.russel gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 1134, 1138, 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en van het 
geloof dat dient gehecht aan de tussen 
partijen op 30 November 1943 en 10 Fe
bruari 1944 gesloten verkoopovereenkom
sten, doordat het bestreden arrest, na 
vastgesteld te hebben dat artikelen 4, c, 
en 6 van de algemene voorwaarden der 
litigieuze verkopen, welke in terminis in 
het beroepen vonnis aangehaald worden, 
bepalen dat de door- aanlegs'ter verkochte 
goederen tot met de integrale betaling van 

· de prijs haar ejgendom bleven en dat de 
risico's ten laste waren van verweerster, 
koopster, vanaf het sturen van het bericht 
dat de goederen klaar stonden om te wor
den verzonden en, zo dergelijk bericht niet 
mocht worden gestuurd, cc vanaf het ver
trekken van de goederen uit de fabriek 
der fabrikanten ll, na bovendien uitdruk
kelijk te hebben vastgesteld dat aanleg
ster op 24 Augustus 1944 aan verweerster 
ter kennis had gebracht dat de 400 meter 

(1) Verbr., 28 Maart 1952 (A1'1". Verbr., 
1952, blz. 418; B1tll. en PAsrc., 1952, I, 484) ; 
zie ook volgend arrest. 

(2) Verbr., 8 Juni 1951 (Arr. T'erb1·., 1951, 
blz. 592; Bull. en PAsrc., 1951, I, 687). 
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lint, litigieus voorwerp van het contract, 
de volgende week de fabriek zouden ver
laten, en impliciet doch ondubbelzinnig 
dat deze goederen feitelijk warim verzon
den geweest maar niet ter bestemming 
waren aangekomen en als verloren cHen
den te worden aangezien, geweigerd heeft 
aan bovenaangehaald beding van de con
tracten, waarbij de risico's ten laste van 
verweerster werden gelegd, zijn uitwer
king te geven en de contracten ontbonden 
heeft verklaard om de reden dat aanleg
ster haar verplichting van af!evering niet 
zou uitgevoercl hebben en, ten overvloecle, 
dat zij niet zou laten blijken van een feit 
van overmacht waardoor zij van clie ver
plichting bevrijd zou geworden zijn; 
·dan wnnneer de overeenkomsten als wet 
gelden voor de partijen, dan wanneer 
het beding betreffende de risico's tot 
doel en uitwerking had .de risico's, en 
bijgevolg de verplichting tot betaliug Yan 
de goederen, vanaf het opsturen van bo
venvermeld bericht ten laste van verweer
ster te leggen, afgezien van de werke
lijke af!evedng van bedoelde goederen, 
dan wanneer in iedere onderstelling het 
arrest het geloof heeft miskencl dat aan 
de heldere en duidelijke bepalingen van 
de tussen partijen tot stand gekomen 
overeenkomsten client gehecht door de 
overgang van de risico's afhankelijk te 
maken van de af!evering der goederen : 

Overwegende dat, benevens beschou
wingen met betrekking tot het ontbreken 
van bewijs van het af!everen door aan~ 
legster van 400 meter Midra lint welke 
aan verweerster verkocht werden, het ar
rest vaststelt dat aanlegster aan een zo
genoemde firma Gondrand 1527 meter 
Midra lint heeft doen zenden, met last 
voor deze om deze hoeveelheid onder ver
scheidene bestemmelingen waaronder ver
weerster te verdelen; dat niet met ze
kerheid kan worden uitgemaakt wat van 
deze goederen gewcirden is; 

Dat het arrest er vervolgens op wijst 
« dat het niet denkbaar is dat· de risico's 
op verweerster zouden zijn overgegaan, 
dan wanneer de verzonden colli een sor
tering uitmaakten, welke bestemd was 
voor verscheidene bestemmelingen die 
malkancler niet kenden >>; 

Overwegende dat het arrest aldus be
slist dat de artikelen 4 en 6 van de over
eenkomst betreffende de overgang van de 
risico's enkel toepassing vinden voor zo
veel de voor verweerster bestemde goe
deren geindividuaJiseerd zijn geweest; 

Ov-erwegende dat deze interpretatie van 
voormelde artikelen geenzins met de ter
men er van onverenigbaar is, weshalve 
het arrest dat de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek niet 
heeft geschonden; 

Overwegende dat door te oorclelen dat 

de overeenkomst volgens de door hem 
dam·van verstrekte interpretatie tussen 
partijen haar uitwerking heeft gehad, de 
rechter het artikel 1134 van het. Burger
lijk Wetboek niet heeft kunnen schenden; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door vast te stellen dat de verkochte zaak 
niet was geindiviclualiseerd geweest, het 
niet-toepassen van artikel 1138 van het
zelfde Wetboek gerechtvaarcligd heeft; 

Dat het midclel niet kan worden aange
nomen; 

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

22 Mei 1953. - 16 kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ver
slnggever, H. Giroul. - Gelijlchtidende 
concltts·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste aclvocaat-generaal. Pleiten>, 
HH. Struye en Van Ryn. 

l c KAMER. - 22 Mei 1953 
1° BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. 

0VEREENKOJI.IS'J'. - lN'1'ERPRE1'ATIE. - VER
ENIGBAAR 11-IET DE BEWOORDINGEN VAN DE 
OVEREENKOMST. - GEEN SOHENDING VAN HET 
AAN DE AKTEN VERSOHULDIGD GELOOF. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - iVliDDEL DA'I' DE 
REOHTER VERWIJ'J' BESLIST TE HERREN DAT 
EEN OVEREENKOMS'l' GEEN STRAFBEDING BE
VAT. - BESLISSING VAN DE REOHTER DIE 
EEN ANDER OVEREENKOMST DAN DEZE IN HET 
:I.HDDEL BEDOELD '1'0'1' VOORWERP HEEFT. -
i\IJIDDEL DAT GRONDSLAG MIS'J' IN FEI'l'E. 

1 o Schenclt het nan een overeenlcomst vm·
schu.ldigd geloof niet het et1Test dett er 
een inter-p1·etnt-ie van geeft clie met 
hnre termen ve1·enigbam· is (1). (I3ur
gerlijk Wetboek, art. 1319 en 1322.) 

2° Mist gTondslag in feite het middel dat 
de TechteT verwijt beslist te hebben dat 
een stTaflleding niet door vermoedeng 
mag bewezen wonlen en nldtts het lle
stactn vnn een cln·usule ener- tussen 
partijen bepanlcle overeenlcomst mis
lcend te hellben, dnn wannee1· de be
slissing vnn de rechte·r een andere over
eenlcomst tot voorweTp heeft. 

(REDOUTE, T. PONSARD.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, ob 31 Januari 1951 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

(1) Zie voorgaand anest en de nota 1 onder 
dit arrest, 
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Over het enig middel : schending van 
1le artikelen 1319, 1320, 1322, 1226, 1229, 
1231 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden ar
rest, met sche~1ding van het aan de over
·eenkomst van 23 Juni 1948 te hechten 
geloof, geweigerd heeft te erkennen 
dat aanleggers gerechtigd waren als 
strafbeding de som van 122.530 frank 
te behouden welke hun door verweerders 
in mindering van de prijs was gestort 
geweest om reden dat hun · aanspraak 
op deze som geenszins zou overeen te 
brengen zijn met het voornemen der par
tijen zoals het nit de feiten en documen
ten blijkt, en een strafbeding niet door 
vermoedens mag worden bewezen, dan 
wanneer in voormelde overeenkomst uit
drukkelijk wordt bedongen dat << al de 
stortingen welke in mindering van de 
prijs en de kosten zouden zijn gedaan ge
weest onherroepelijk als schadevergoeding 
aan de verkopende partij toekomen », 
dan wanneer het bestreden arrest aan
neemt dat bovenbedoelde som als af
betaling op de pnJs is gestort ge
weest en het geen akkoord, feit of gege
ven opgeeft waaruit blijken zou dat aan
leggers afgezien hebben van voormeld 
strafbeding, hetwelk dus toepassing be
hoorde te krijgen (schending van art. 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat volgens de vaststel
lingen van de rechter over de grond, op 
23 Juni 1948 een onclerhandse overeen
komst over de verkoop van een onroerend 
goed tussen partijen tot stand is gekomen, 
waarin bedongen werd dat de prijs uiter
lijk op 23 Augustus 1948 door verweer
ders, de kopers, geheel zou worden ge
kweten; dat, ingeval de prijs en de kos
ten op die datum niet volledig mochten 
zijn betaald, de verkoop ongedaan zou 
wezen, en dat, luidens het litigieuze be
ding, « alle stortingen die in mindering 
van de prijs en de kosten zouden gedaan 
zijn •geweest onherroepelijk aan de ver
kopende partij zouden toekomen als scha
devergoeding ll ; 

Overwegencle dat de rechter tevens 
vaststelt dat, toen verweerders op 23 Au
gustus 1948 hun verbintenissen niet wa
ren nagekomen, een mondelinge schuld
regeling tussen partijen werd gesloten; dat 
krachtens deze schuldregeling, verweer
ders op 7 September 1948 een som van 
122:530 frank aan aanleggers hebben ge
stort; dat naderhand, daar verweerders 
hun verbintenisse~i niet hadden vervuld, 
partijen de zaak voor de rechter brach
ten; 

Overwegende flat het bestreden arrest 
in zijn door het middel bestreden gedeelte 
beslist flat het litigieuze beding van het 
op 23 Juni 1948 gesloten contract enkel 
doelt op de stortingen welke in minde
ring van de prijs en de kosten werden 

verricht tot met 23 Augustus 1948; dat 
de na deze datum verrichte stortingen 
niet onder dit beding vallen, doch onder 
de bedingen van de schuldregeling; 

Overwegende enerzijds, dat deze inter
pretatie van het litigieuze beding van de 
akte van 2if Juni 1948 geenzins onver
enigbaar is met de bewoordingen er van; 

Overwegende anderzijds, dat het arrest 
vaststelt dat op 23 Augustus 1948 tussen 
partijen een niemv akkoord werd geslo
ten; dat de beschouwing van het arrest 
dat een strafbeding niet door vermoedens 
kan worden bewezen geen betrekking 
heeft op de interpretatie van het beding 
van de overeenkomst van 23 Juni 1948, 
doch verband houdt met de vraag of het 
akkoord van 23 Augustus 1948 insgelijks 
een strafbeding behelsde; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

22 Mei 1953. - 16 kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ver
slaggever, H. Sohier. - Gelijlcl~t.idende 
conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. -· Plei
tel·s, HH. Van Leynseele en Simont. 

l e KAMER. - 22 Mei 1953 

1° VERZEKERINGEN. - VERZEKERING 
TE LAND. - VRIJSTELLING VAN DE VERZE
KERAAR. - ZWARE FOUT VAN DE VERZEKER
DE. - FOU'J' DIE RET VERZEKERD RISICO 
NIET VERZWAART. - ARREST BESLISSENDE 
DA'J' DERGELIJKE FOU'l' GEEN ZWARE FOU'J' IS 
DIE DE VERZEKERAAR VRIJS'l'EL1'. - WET'J'E
LIJKE BESLISSING. 

2° VERTRAGINGSINTERESTEN. - AR
'l'IKEL 1153 VAN HE'J' BURGERLIJK WETBOEK. 
- BEPALING BE1'REFFEJI'DE DE VERTRAGING 
IN DE UITVOERING VAN EEN VERBIN'l'ENIS 1'0'1' 
EEN GELDSOM. - BEPALING DIE DE WEIGE
RING VAN Ul'l'VOERING VAN EEN OVEREEN
KOMS'l' NIET BEDOELT. 

1° Is wetteUjk het arrest dat beslist, dat 
een font van de verzelcm·de, die niet 
vom· gevolg heeft het door de verzelce
ringsovereenlcomst gewaarborgd risico 
te verzwaren, naar fle zin van artilcel16 
van de wet van 11 J·uni 1874 geen zware 
font is, die de verzelceraa1· van de last 
van de schaae vrijstelt (1). 

(1) Verbr., 22 Februari 1940 (Bttll. en PAsrc., 
1940, I, 58). 

Het genoteerd arrest moet vergeleken worden 
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2° Artikel 1153 van het Burgerlijk Wet
boek betreft enkel de ve·rtraging in de 
uitvoering van een verbintenis tot be
taling van een geldsorn, doch niet de 
weigering van uitvoering ener overeen
lcornst (1) . 

(N. V. (( LE PATRIMOINE », T. FASTRE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 December 1951 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 1134, 1319 en 1320 van het 
Burgerlijk Wetboek, 16 van de wet van 
11 Juni 1874 over de verzekeringen, en, 
voor zoveel als nodig, 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest van 
11 December 1951 beslist heeft dat, naar 
de zin van artikel 16 van de wet van 
11 Juni 1874 over de verzekeringen, de 
erge fout de fout was welke met beclrog 
kan worden gelijkgestelcl, clat tweede ver
weetder de erge fout ~iet had begaan 
welke de aanlegster van haar verplichtin
gen bevrijclde omdat door de in:vloed van 
de drank welke hij onmiclclellijk v66r het 
ongeval had ge!Jruikt « zijn geschiktheid 
om voorzichtig te stnren was verminclercl 
geweest Jl en dat dergelijke staat nog 
« voldoende ruimte openliet voor de voor 
de .verzekeraar gunstige kansen JJ, dan 
wanneer, naar luid van de in haar naam 
v66r het hof genomen conclusies, aanleg
ster vooreerst deed gelden « dat het stel
sel van de eerste rechter, volgens welke 
de erge font vrijwillig en bedrieglijk clien
de te zijn, te recht door een ruim deel 
van de rechtspraak werd verworpen, daar 
deze meer belang hecht aan het objectief 
karakter van de font dan aan het vrij
willig en bedt'ieglijk element er van, clat, 
al grensde de onder ogen genomen erge 
font aan een vrijwillige en boosaardige 
daad, zij daarmede niet gelijkstond, en 
dat tweede verweerder, zelfs wanneer bij
zondere waarschnwingen waren nitgeble
ven, volkomen bewnst had moeten zijn 
van de abnormale risico's welke hij ging 
lopen door aan het stuur plaats te ne
men JJ, alclns bewerend dat de erge font 
niet is gelijk te stellen met bedrog, naar
dien deze wordt gekenmerkt door de wil 
o·m de schadeberokkende daad te stellen, 

met het arrest door het hof gewezen op 29 J a
nuari 1953 (A1r. V m·b1·., 1953, biz. 371; Bull. 
en PASIC., 1953, I, 415). Het genoteerd arrest 
beslist dat de zware fout, als objectief element 
een verzwaring van het gewaarborgd risico be
heist. De vraag, aan het hof onderworpen door 
de voorziening, waarop het arrest van 29 Ja
nuari 1953 gewezen werd, betrof het subjec-

terwijl de erge font naar de zin van arti
kel 16 van de wet van 11 Juni 1874 be
staat, zodra hij die de schade veroorzaakt 
bewnst is van het abnormale risico dat 
hij met zijn voile wil heeft veroorzaakt, 
en vervolgens staande hield dat tweede 
verweerder wel een erge font had begaan 
toen het litigieuse ongeval plaats greep, 
vermits « hij er niet onwetend van kon 
zijn dat hij, aan het stnur gezeten, in 
abnormale omstandigheden stunrde JJ, 

het atrest alclus het begrip miskennend 
van de erge fout naar de zin van arti
kel 16 van voormelde wet van 11 Juni 
187 4 en niet knnnende worden beschouwd 
als wettelijk met redenen omkleed, ver
mits het nagelaten heett de afwijzing van 
het bij de conclnsies van· huidige aanleg
ster in cassatie voorgebrachte middel te 
rechtvaardigen : 

Overwegende dat de font van de verze
kerde welke de verzekeraar van de last 
der schade bevrijdt een font is welke in
zonderheid het door het verzekeringscon
tract gedekte risico verergert; 

Over.wegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de staat waarin de bestnur
der van het autovoertuig die het ongeval 
veroorzaakt zich bevond << voldoende 
ruimte openliet voor de voor de verzeke
raar gunstige kansen JJ, en dat dergelijke 
staat «door de verzekeraars bij de bere
kening van de premie in aanmerking 
wordt genomen JJ; 

Overwegende dat uit deze vaststellin
gen voortvloeit dat de fout van de verze
kerde geen verergering van het door het 
verzekeringscontract gedekte risico ten 
gevolge had en dat zij dns, in strijd met 
het in het middel gestelde, geen abnor
maal risico nitmaakte; 

Overwegende dat het arrest aldus een 
gepast antwoordt op de conclusies van 
aanlegster heeft verstrekt en clat het, 
door uit. deze vaststellingen af te leiden 
dat de font van de verzekerde de verze
keraar niet van de last der schade !Je
vrijdde, artikel16 van de wet van 11 Juni 
1874 niet heeft geschonden; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

Over het tweede middel : schending 
van de artikelen 1153 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1 van de wet van 11 Jnni 1874 
over de verzekeringen, 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest van 
11 December 1951 aanlegster in verbre
king veroordeelt tot het betalen van een 

tief element van de zware fout, te weten dat 
de verzekerde er van bewust was of zijn 
moest dat zijn fout een verzwaring van. het 
gewaarborgd risico medebracht. 

(1) Verbr., 7 November 1901 (Bull. en 
PAsrc., 1902, I, 33). Raadpl. ook/ verbr., 
10 J uni 1943 (ibid., 1943, I, 241). 
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som van 15.000 frank als compensatoire 
schadevergoeding boven de vertragings
interesten wegens niet-nakoming van het 
contract, onder het voorwendsel « dat 
zij krachtens het contract aan verweer
ders geen bepaalde som geld schuldig 
was, doch hetgeen nodig zou zijn om de 
schadeloosstelling te waarborgen vim de 
personen aan welke enig nadeel mocht 
zijn berokkencl geweest )), clan wanneer 
door Iaatstvermelcle uitclrukking. enkel 
het betalen van een som geld kan becloeld 
worden, dan wanneer de verplichting van 
de verzekeraar van de aansprakelijkheid 
bij schaclegeval in se in een som geld be
staat en clan wanneer artikel 1153 van 
het Burgerlijk Wetboek bepaalt clat in cle 
verbintenissen welke zich tot betaling van 
een zekere som bepalen, de schade en in
teresten wegens vertl·aging in de uitvoe
ring nooit in iets anclers dan in de wet
telijke interesten bestaan : 

Overwegende clat uit het bestreden ar-. 
.rest blijkt dat de eis gegrond is op de 
weigering de tussen partijen tot stand 
gekomen verzekeringsovereenkomst uit 
te voeren; 

Overwegende dat het micluel ten onrech
te de schending .inroept van artikel 1153 
van het Burgerlijk Wetboek, daar cleze 
bepaling enkel betrekking heeft op ver
traging in de uitvoering van ene verbin
tenis tot betaling van een som geld; 

Dat het 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 verweerders. 

22 Mei 1953. - 1• kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ver
slaggever, H. Giroul. - Gelijklwidende 
concl-us·ie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Ple·i-

. ters, HH. Van Rijn en Simont. 

l e KAMER. - 22 Mei 1953 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - l\lliDDEL IDERUI'l' 
AFGELEID DA'l' HE'!' ARRES'l" EEN VAS'l'S'l'ELLING 
GEDAAN HEEF'l' ZONDER DE CONCLUSIES 'l'E BE
AN'rWOORDEN. - BESLISSING WE'l''l'ELIJK 
GERECH'l'VAARDIGD DOOR ANDERE VAS'l'S'l'EL
LINGEN. - MIDDEL VAN BELANG ON'l'BLOO'l'. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BUIWERLIJKE ZAKEN. -
EIS GES'l'EUND OP EEN BEWERING VAN ElSER. 

(1) Verbr., 20 Maart 1947 (A1'1'. Verb?·., 
1947, biz. 91; Bnll. en PAre., 1947, I, 121); 
5 Mei 1952 (An·. Ve?'b?·., 1952, biz. 487; Bull. 
en PASIC., 1952, I, 558). 

- GEMO'l'IVEERDE BESLISSING DEZE BEWE· 
RING 'ONJUIS'l" VERKLARENDE. - EIS DIE 
NIE'l' VERDER MOE'l' BEAN'rWOORD WORDEN. 

1° Is bij gebrek aan belang niet ontvan
lcelijk, het middel hieruit afgeleid dat 
het arrest een vaststeUing gedaan 
heeft, zonder op de conclusies te ant
woorden die er de gegrondheid van be
twistten, wannem· het beschikkend ge
deelte van het arrest doot· andere vast
stellingen wettelijk gerechtvaat·digd 
·is (1). 

2° De rechter is er niet toe gehouden te 
antwoorden op een in conclusies voor
gebrachte eis, die op een bewering 
steunt, wellce hij, bij een gemotiveerde 
/JesUs sing, onj~tist vet·Tclaard heett (2). 

(LAKAYE, 'l'. DE S'l'AD LUIK.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 Juli 1951 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste micldel : schencling van 
artikel 97 van de Grondwet, cloordat 
het bestreden arrest geen antwoord heeft 
verstrekt op de stelling bij conclusies 
voorgebracht door aanlegger welke aan
voerde dat het hem, wegens zijn statuut 
als gemeentegeneesheer verboden was ge
weest te weigeren de hem opgelegde taken 
van onderzoek en controle van de publieke 
vrouwen waar te nemen, zodat het als 
gemeentegeneesheer was dat hij deze ta
ken waarnam, zoda:t de hem deswege 
gestorte. bezoldigingen dienden te worden 
aangezien als weddebijslagen welke bij 
de berekening van zijn pensioen in aan
merking komen : 

Overwegencie dat het arrest beslist heeft 
dat, in strijd met aanleggers stelling, hij 
niet ter nakoming van zijn verplichtingen 
als geneesheer van de Stad Luik docll 
nit kracht van een vergunning bij besluit 
van de gouverneur (Ul intet·im van de pro
vincie de in het midclel bedoelde prestaties 
had geleverd ; 

Dat het arrest bepaalt dat het een hem 
door het provinciaal gouvernement opge
dragen bijzondere taak gold; dat het cleze 
beslissing steunt op de omstandigheden 
dat deze taak bestond in het onderzoeken 
van de publieke vrouwen, niet enkel in 
de Stacl Luik, maar in alle gemeenten van 
llet anondissement; dat een andere tot 
clezelfcle doeleinden erkencle geneesheer 
niet aan de Stad Luik was verbonden en 

(2) Verbr., 12 Januari 1950 (A1'1'. Ve,·b,·., 
1950, biz. 292); 4 Januari 1951 (ibid., 1951, 
biz. 222). 
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dat de prestaties door alle voormelde ge
meenten bezoldigd waren ; 

Overwegende dat deze beschouwingen 
een gepast antwoord op de conclusies uit
inaken; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest de bewijsvoering on
beantwoorcl laat welke aanlegger afleidde 
hieruit dat de hem gestorte bezoldiging 
geen «honorarium)} uitmaakte, vermits 
zij << opgelegd en vastgesteld was tot het 
vergelden van een wettelijk opgelegde 
taak, welke de prestatieplichtige uit 
kracht van het statunt van ondergeschikt
heid niet het recht heeft te weigeren ll, 
om te vertonen da t deze bezoldiging een 
weddebijslag uitmaakte welke bij de be
rekening van zijn pensioen in aanmerking 
kwam : · 

Overwegende dat aanlegger in zijn con
clusies in hoger beroep de zin en de draag
wijdte van de term << honorarium )) enkel 
ter betwisting heeft gebracht om een ar
gument te betwisten hetwelk door de eer
ste rechter en verweerster afgeleid werd 
nit cleze benaming die in een lJesluit v·an 
3 .Tanuari 1941 aan de aan aanlegger uit
gekeerde sommen werd gegeven; 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het eerste middel blijkt dat de overgeno
men beschouwingen van het arrest wet
telijk zijn dispositief rechtvaardigen; 

Overwegende derhalve dat, waar het 
arrest bovendien naar de gronden van de 
eerste rechter verwijst, en dienvolgens 
naar het argument door deze hieruit af
geleid dat de aan aanlegger uitgekeerde 
sommen als << honoraria )) waren bestem
peld geweest, dit argument slechts een 
overtollige grond uitmaakt; 

Dat eruit volgt dat het middel, hetwelk 
het hof van beroep ver~•ijt deze re
den te hebben laten. gelden, zonder de 
conclusies te beantwoorden waarbij de 
grond er van wercl betwist, bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

Over het dercle middel : scllending van 
artikel 9.7 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest geen antwoord heeft 
verstrekt up aanleggers conclusies waarin 
deze staande hield dat zijn statuut als 
gemeentegeneesheer-syphiligraaf noch bij 
het naclerhand vernietigde besluit van de 
secretarissen-generaal van 3 Januari 1941, 
noch bij de beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen is kunnen wor
den gewijzigd, zodat alle gestorte bezol
digingen ter berekening van het pensioen 
in aanmerking clienclen te worden genu
men: 

Overwegende dat, zo nit de ontwikke
ling van het middel als nit de voor het Hof 
van beroep genomen conclusies blijkt dat 
de in het middel aangehaalde eis onder
stelde dat het zou vaststaan dat aanleg-

ger, zoals hij het beweerde, ter nakoming 
van zijn verplichtingen als geneesheer van 
de Stad Luik de door hem ingeroepen 
prestaties zou hebben verstrekt; 

Overwegende dat, vermits de rechter in 
hoger beroeJ) door een met redenen om
klede beslissing, zoals ten antwoord op 
het eerste en het tweecle middel is gezegcl 
geweest, deze stelling onjuist heeft ver
klaard, hij er, niet meer toe was gehou
den een daarop gegronde eis te beant
woorden; 

Dat het midclel niet kan worden aange
nomen; 

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

22 Mei 1953. - 1• kamer. - Vom·zitter, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ver
slaggever, H. Gil·oul. - Gelijlclu.idende 
conclus·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat- generaal. - Pleite·rs, 
HH. Van Ryn en Simont. 

1 e KAMER. - 22 Mei 1953 

1° ONDERNE.l\HNGSRADEN. - VERKIE
ZING VAN AFGEI'AARDIGDEN. - BEZWAAR
SCHRIFT. - BESLISSING VAN DE WERK
RECHTEBSRAAD. - VERHAAL VOOR DE RECH
'l'ER IN HOGER BEROEP. - VORMEN. 

2° HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - BESLISSING VAN DE WERKRECH
'l'ERSRAAD. - VoR~lEN VAN HE1' HOGER BE
ROEP. 

3° lVIIDDELEN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - .l\1)DDEL STEUNEN
DE OP EEN ONJUISTE INTERPRE'l'Al'IE VAN DE 
BESTREDEN BESLISSING. .l\IJ:rDDEL DA'l' 
GRONDSLAG MIS'l' IN FEI'l'E. 

1° Het ve1·haal voor· cle wei·lci·echten·aacl 
van beroep tegen cle beslissing van de 
wer-Jcl·echtersraacl, gewezen over een be
zwaai·schi·ift betl·ettencle cle verlciezing 
van ajgevaarcligclen bij een onderne
mingsl·aacl, moet ingestelcl worden bin
non cle tennijn bepaalcl bij a1·tilcel 30bis 
van het besluit van cle Regent van 
13 Juli 1949, gewijz·igd bij clit van 
11 Jamtari 1950, doch is voor het ove
l"'ige, onclerworzJen aan de vonnen voor
zien voor het ho_qer be1·oep tegen de be
slissingen van cle we1·krechters1·a
den (1). (Stilzwijgende oplossing.) 

2° H et hager bm·oep tegen een beslissing 
van een wei·Jcrechtei·sraacl wordt inge-

(1) Raadpl. verbr., 28 Maart 1952 (A1·r·. 
F erb?-., 1952, blz. 421; Bull. en PASIC., 1952, 
I, 488). 
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stela door een verklar-ing ter grijfie van 
ait gerecht, aoch moet gevolgd worden 
door een door een clewrwaarcler aan cle 
gefntimeercle partij betelcencle clagvaat·
cling. (Wet van 9 Juli 1926, art. 59 en 
85.) 

3° Mist grondslag in teite het midclel aat 
op een onj•ttiste interpretatie van cle be
streaen beslissing steunt (1). 

(POUR'l'OIS, 'f. WAUTELET.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 11 April 1952 door de werk
rechtersraad van beroep te Bergen, ka
mer voor werklieden gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 58, 59; 61, 81, 82, 83, 85 en 
122 van de organieke wet van 9 Juli 1926 
op de werkrechtersraden, 30bis van het 
besluit van de Regent van 13 Juli 1949 
waarbij de verkiezing van de afgevaar
cligden van 'het personeel bij de onderne
mingsraden wordt ingericht, 10 van het 
besluit van de Regent van 11 Januari 
1950 betreffende hetzelfde voorwerp, 6, 
1134, 1317 tot 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, en 97 van de Grondwet, door
dat de werkrechtersraad van beroep- te 
Bergen, uitspraak doende op het hoger 
beroep door aanlegger op 14 Januari 1952 
bij ter gTiflie van de werkrechtersraad te 
La Louviere afgelegde verklaring inge
steld tegen de in eerste aanleg door eli t 
rechtscollege op 16 November 1951 gewe
zen beslissing << in zake de << Centrale syn
>> dicale des travailleurs des mines du 
>> Centre>> ... tegen de verkiezing van vak
verbondafvaardigingen voor de Saint-Al
bert ontginningszetel van de naamloze 
vennootschap << Charbonnages de et it Res
saix ... ll, bij als op tegenspraak bestempel
de beslissing clit hoger beroep niet ontvan
kelijk heeft verklaard en het aan aanleg
ger heeft ontzegd, om de reden dat, in 
steele van de naamloze vennootschap 
<< Charbonnages de Ressaix >> en de << Cen
trale syndicale des mines du Centre )), 
partijen in het geding in eerste aanleg 
voor de raad van ileroep op te roepen, 
aanlegger, na zijn in de bestreden beslis
sing vermelde verklaring van hoger be
roep, verkeerdelijk op 12 Februari 1952 
de zogenoemden Wautelet, Ernould en 
Dubois (verweerders in verbreking), wel
ke persoonlijk aan het geschil vreemd 
waren, voor voormelde raad heeft doen 
dagvaarden, dan wanneer de onregelma
tigheden of nietigheidsoorzaken welke in 
voorkomend geval de dagvaarding zouden 

(1) Verbr., 22 Januari en 6 Maart 1953 
(A1T. V m·b1·., 1953, blz. 331; Bull. en PASIC., 

1953, I, 360 en 520). 

aankleven waarbij, ten vervolge van haar 
verklaring van hoger beroep, de beroe
pende partij de gei:ntimeerde partij v66r 
de werkrechtersraad van beroep deed op
roepen, generlei weerslag hebben op de 
ontvankelijkheid of de geldigheid van het 
hoger beroep zelf, hetwelk bij voormelde 
raad door het enkel uitwerksel van voor
melde verklaring aanhangig was; dan 
nog wanneer de rechter over de grond, 
bij welke dit 'hoger beroep aanhangig 
was, ofschoon hij vaststelde dat de << ge
intimeerde >l partijen niet regelmatig 
v66r hem gedagvaard waren geweest, niet 
vermocht, althans bij een als op tegen
spraak bestempelde beslissing, definitief 
over het hoger beroep te beslissen en het 
aan aanlegger te ontzeggen : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing luidt dat zij is gewezen in zake Pour
tois, aanlegger in verlJreking, tegen Wau
telet, Ernould en Dubois, verweerders in 
verbreking; 

Overwegende dat zij vervolgens vast
stelling inhoudt dat voor de eerste rech
t~~· niet deze verweerders persoonlijk par
bJen waren, doch de naamloze vennoot
schap << Charbonnages de Ressaix )) ver
tegenwoordigd door de twee eerstgenoem
den en de << Centrale syndicale des tra
vailleurs des mines du Centre >> vertegen
woordigd door de derde; dat desondanks 
aanlegger, die bij ter griflie van de werk
rechtersraad afgelegde verklaring hoger 
beroep had ingestelil, aileen aan verweer
ders in verbreking de in artikel 85, lid 4, 
van de organieke wet van 9 Juli 1926 op 
de werkrechtersraden omschreven dag
vaarc1ing deed betekenen, dan wanneer de 
dagvaarding aan voormelde vennootschap 
en « Centrale syndicale >> had c1ienen te 
worden betekend; 

Overwegende dat nit deze vaststellin
gen client te worden afgeleid dat de be
streden beslissing, door << het hoger be
roep niet ontvankelijk >> te verklaren, be
doeld heeft de eis van aanlegger niet ont
vankelijk te verklaren, niet, zoals in de 
voorziening wordt staande gehouden in 
zover hij tegen de vennootschap en t~gen 
de « Centrale Syndicale >> is gericht doch 
enkel in zover hij tegen verweerders ge
richt is; 

Dat het micldel feitelijke grondslag 
mist; . 

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

22 Mei 1953. - 1• kamer. - Voon:~ittet·, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Vet·
slaggever, H. Sohier. - Gelijkltticlencle 
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Simont en Struye. 
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2e KAMER. - 26 Mei 1953 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. -
INDIENING VAN RET VERZOEKSCHRIF'l' T01' 
VEHBREKING TEH GRH'FIE VAN HE'l' HOF VAN 
BEROEP, BINNEN DE 'l'ERMIJN VAN VEERTIG 
DAGEN VAN DE DAG VAN RET ARREST AF. 
SANCTIE : VEHVAL. - VERLENGING 'l'OT OP 
DE EERSTVOLGENDE WERKDAG, WANNEER DE 
LAA'l'STE DAG EEN ZONDAG OF EEN ANDER WET
'l'ELIJKE FEESTDAG IS. 

Het verzoelcsclwift tot verb1·eJcing uericht 
teyen een in zalwn •pan rechtstreelcse 
belastlngen uewe.~en a.1Test van een hot 
van beroe1J, moet, op straffe van ve1·va.l, 
tm· ur·ijfie van dit hof ingediencl worden 
biwnen de tennijn van veertiy da.yen 
van de datmn van het an·est af, de 
tennijn nochtans verlengd zijnde tot op 
cle eerstvolgende werlcda.g, wanneer de 
laa.tste voo1·ziene day waarop de indie
n·ing mag yeschieden een. zondag of een 
ande1· wettelijke feestdag is (1). (Wet 
van 6 September 1895, art. 14 ; wet van 
22 Juli 1927, art. 7.) 

(LAMBLO'l', T. DE BELGISCHE S'l'AAT, 
MINISTElt VAN FINANCIEN.) 

ARTIES'l'. 

HE'.r- HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 l\'Iei 1952 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat het verzoekschrift tot 
verbreking gericht tegen een door een 
hof van beroep ter zake vaB directe belas
tingen gewezen a,rrest op straf van verval 
ter griffie van dit hof moet worden inge
d~end, binnen de termijn van veertig da
gen te rekenen vanaf de datum van het 
arrest, met dien verstande evenwel dat de 
termijn tot op de eerstvolgende werkdag 
wordt verlengd wanneer de laatste dag 
waarop de indiening mag geschieden een 
zondag of een andere wettelijke feest
dag is; 

Overwegende dat de laatste dienstige 
dag tot het indienen ter griffie van het 
hof van beroep van het verzoekschrift ge
richt tegen een op 2 l\1ei 1952 gewezen 
arrest de 11 Juni 1952 was; dat derhalve 
het indienen van het verzoekschrift op 
12 Juni 1952 te laat is geschied en dat de 
door aanlegger ingestekle eis tot verbre
king niet ontvankelijk is ; 

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

(1) Zie verbr., 4 Februari 1946 (AYr. Ve,·b,·., 
1946, blz. 47, en de nota · 2 onder verbr., 
23 November 1948, B·ull. en PAsiC., 1948, I, 
665). 

26 Mel 1953. - 2" kamer. - Vom·zitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Vm·slaygeve1·, H. van Beirs. -
Gelijlcluidende conclusie, H. Ganshof van 
der l\1eersch, advocaat-generaal. - Pl-ei
te1·, H. Van Leynseele. 

2e KAMER.- 26 Mei 1953 

INKOMSTENBELASTINGEN. - BELAS
'l'ING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. - VOORT
BRENGSELEN VAN DE GROND. - VOORWAAR
DEN VAN DE TOEPASSING VAN DE BELASTING. -
REDENEN. 

UU het feit dat ee-n bela.stlngplichtige het 
beroep va.n landbou.wer 11.-itoetent en deft 
zijn bedPi:if enlcel boomga.arden en 
we-ila.nden omva.t, 1na.u de 1·echter over 
de umnd wettelij lc atteiden dat de 1fit 
clit bedrijf gehaalde baten de uitslag 
zijn vcm een gescll.ilcte arbeid die tot 
doel had ze vom·t te b1·engen (2). 

(SMETZ, T. DE BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 April 1952 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het enig mid del: schending van 
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
25, paragraaf 1, to, en 27, paragrafen 1 
en 2, van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, en 
19 van de wet -van 16 October 1945 tot 
invoering van een extrabelasting op de 
in oorlogstijd behaalde exceptionele ba
ten, doordat het bestreden arrest geen 
gronden opgeeft voor zijn oordeel dat de 
door verweerder in verbreking nit zijn 
boomgaard gehaalde baten de uitslag 
zouden zijn van een daarvoor geschikte 
arbeid welke het voortbrengen van die 
baten tot doel heeft, zonder aan te dui
den welke deze arbeid is, en dan wanneer 
aanlegger znlks in zijn conclusies stellig 
betwist en de conclusies van verweerder 
met verbreking tot dit punt niet aan
raken; en doordat het bestreden arrest 
uit het feit dat aanleggers bedrijf enkel 
boomgaarden en weilanden omvat ten 
onrechte afleidt dat hij de boomgaarden 
exploiteert, zodat de door hem uit zijn 
boomgaarden gehaalde baten de uitslag 
van een geschikte arbeid zijn, vermits er 

(2) Zie verbr., 13 Februari 1933 (Bull. en 
PAsiC., 1933, I, 128); 7 October 1946 (A1·r. 
Ye?·b,·., 1946, blz. 322); 31 Mei 1949 (ibid., 
1949, blz. 364). 



-657-

immers geen verband bestaat tussen de 
€erste stelling en de conclusie dezer rede
nering; doordat het arrest tevens niet 
naar het wettelijk vereiste met redenen 
1s omkleed : , 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat aanlegger het beroep van 
1andbouwer uitoefent en dat zijn land
oouwbedrijf enkel boomgaarden en wei
landen omvat; dat het eruit afieidt dat 
aanlegger beroepshalve de boomgaarden 
€Xploiteert en dat dienvolgens de door 
hem daaruit gehaalde baten de uitslag 
zijn van een daarvoor geschikte arbeid 
welke het voortbrengen van die baten tot 
{loel heeft; 

Overwegende dat door deze overwegin
gen het bestreden arrest enerzijds, zijn 
beslissing dat de nit de boomgaarden ge
haalde baten bedrijfsinkomsten zijn ge
motiveerd heeft en, anderzijds, bij toe
passing van de · artikelen 25, paragraaf 1, 
1°, en 27, paragrafen 1 en 2, van de sa
mengeschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, alsmede uit kracht 
van de artikelen 19 en 2, paragraaf 1, a, 
van de wet van 16 October 1945 tot invoe
Ting van een extrabelasting, wettelijk 
heeft kunnen beslissen, dat de betwiste 
oedrijfsinkomsten in de bij de samenge
schakelde wetten voorz~ene inkomstenbe
lastingen belastbaar zijn, en, ten aanzien 
van voormelde in oorlogstijd behaalde 
inkomsten, dat zij onder de extrabelas
ting vall en; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

26 Mei 1953. - 2° kamer. - Voorzittet· 
€ll veTslaggever, H. Giroul, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijlvluidende 
conclu.sie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. - Pleitet·, H. Van 
Leynseele. 

2e KAMER. - 26 Mei 1953 

1" INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN. 
EXTRABELASTING OP DE EXCEPTIONELE IN 
OORLOGSTIJD BEHAALDE BATEN. - BELASTING 
DIE DE WINSTEN TREF'J' \'AN OM RET EVEN 
WELKE NIJVERHEIDS-, HANDELS- OF LAND
BOUWBEDRIJVEN. 

2° INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN. -
EXTRABELASTING OP DE EXCEPTIONELE IN 
OORLOGSTI.JD BEHAALDE EATEN. - AANSLAG 
OP HET BEDRAG VAN DE PRIVATE UITGAVEN. -
AANSLAGEN DIE NIE'l' MEER KUNNEN BETWIST 
WORDEN WANNEER DEZE UI'l'GAVEN OMVAT ZIJN 
IN DE BEDRIJFSINKOMSTEN DIE IN DE GE
NOEMDE GEWONE BELAS'l'INGEN BELASTBAAR 
ZIJN, 

VERBR., 1953. - 42 

1° Zijn onderhevig aan de ewtrabelasting 
op de ewceptionele in oorlogstijd be
haalde inlcomsten winsten en baten de 
winsten van om het even wellce nijvet·
heicls-, handels- of landbouwbedrijve'n. 
(Wet van 16 October 1945, art. 2, par. 1; 
samengeordende wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 25, par. 1, 
10,) 

2° Schendt at·tilcel 2, param·aaf 1, van de 
wet van 16 Octobet· 1945, het at-rest dat 
een belastingplichtige toelaat tot het 
betwisten van een aanslag in de ewtra
belasUng op de ewceptionele in oorlogs
tij d behaalde baten, met bett·elvlving 
tot het bedmg vnn de pt··ivate uitgnven 
van deze belnstlngplichtige, wnnneer 
deze 1tit.qnven in de bedrijfsinlvomsten, 
die in de genoemcle gewone belastingen 
bela.stbnnt· zijn, omvat zijn. (Wet van 
16 October 1945, art. 2, par. 1; samen
geordende wetten betreffende de belas
ti:U:gen op de inkomsten, art. 25, par. 1, 
en 26.) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN, 
'1'. VERWORST.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 Februari 1951 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen;. 

Over het eerste midclel : schending van 
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
1317 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
2, paragraaf 1, littera a, en 19 van de 
wet van 16 October 1945 en 26, para
graaf 3, van de wetten betreffende de in
komstenbelastingen, achtereenvolgens sa
mengeschakeld bij de besluiten van 
12 September 1936, 3 Juni 1941 en 31 Juli 
1943, en met samenhang, van artikel 2 van 
de beslniten betreffende de nationale cri
sisbelasting, achtereenvolgens samenge
schakeld bij de besluiten van 16 Jnni 1941 
en 31 Juli 1943, in zover het bestreden ar
rest de aanslag in de extrabelasting ver
nietigt door de post << private nitgaven » 
voor een bedrag van 120.000 frank te ver
werpen, dan wanneer dit element in aan
merking is genomen geweest bij de bepa
ling van de belaste bedrijfsinkomsten 
welke in het an'est jnist worden bevon
den, en van waar moest worden uitge
gaan ter vaststelling van de in de extra
belasting belastbare grondslag : 

Overwegende dat bij het arrest uit
spraak is gedaan geweest over betwistin
gen nopens aanvullende aanslagen in de 
inkomstenbelastingen over de jaren 1940 
tot 1944 en nopens een aanslag in de 
extrabelasting ingevoerd bij de wet van 
16 October 1945; 

Overwegende dat om het beroep te ver
werpen voor zoveel het op de gewone be .. 

r----
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lastingen betrekking heeft, het arrest 
vaststelt dat de requestrant (hier ver
weerder) zich formeel akkoord heeft ver
klaard over de cijfers welke door de ad
ministratie als zijnde zijn « belastbare 
bedrijfsinkomsten >> voor de jaren 1940 tot 
1944 werden voorgestelcl; 

Overwegende dat uit het alclus bedoelde 
bericht van wijziging, hetwelk aanlegger 
regelmatig overlegt, blijkt dat deze in
komsten, welke door een handelsbedrijf 
opgeleverde winsten zijn, · een bedrag be
grijpen van 120.000 frank dat met de pri
vate uitgaven overeenstemt; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 2, paragraaf 1, van de wet van 16 Oc
tober 1945, de winsten aangeduid in arti
kel 25, paragraaf 1, 1 o, van de samenge
schakelcle wetten betreffencle de inkom
stenbelastingen onder de toepassing van 
de extrabelasting vallen; 

Dat derhalve de bedrijfsinkomsten 
waaromtrent verweercler zich akkoorcl 
heeft verklaarcl, aan de extrabelasting 
onclerhevige elementen zijn en gevolglijk 
krachtens paragraaf 2 van bovengemeld 
artikel 2 belastbare inkomsten uitmaken; 

Overwegende dat het arrest alclus niet 
wettelijk heeft kunnen beslissen dat het 
met de private uitgaven over de jaren 
1940 tot 1944 overeenstemmencle gecleelte 
der bedrijfsinkomsten, hetwelk in de ge
wone belastingen belastbaar werd ver
klaard, niet in de extrabelasting belast
baar is om de reden clat, vermits ten aan
zien van de extrabelml>ting geen akkoorcl 
wercl bereikt, verweercler ontvankelijk is 
om het tot becloelcle uitgaven betrekke
lijk en in de belastbare grondslag be
grepen bedrag van .120.000 frank te be
twisten; 

Dat het micldel gegrond is, zodat het 
onclerzoeken van het tegen hetzelfde clis
positief gerichte tweede micldel nutteloos 
is· 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, cloch enkel voor zoveel het 
verweerders aanslag in de extrabelas
ting vernietigcl heeft "en de Staat tot 
twee derde cler kosten veroorcleeld heeft; 
beveelt dat onclerhavig arrest in de regis
ters van het Hof van beroep te Brussel 
zal overgeschreven worden en clat mel
cling er van zal gemaakt worden op 
de kant van de gecleeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerder enkel 
tot de kosten van de aanleg tot verbre
king; verwijst de alclus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

26 .Mei 1953. - 2" kamer. - VoorzUter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemencl voor
zitter. - Verslaggever, H. Belpaire. -
Gelijlclttiflencle conclusie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
tm·, H. Van Leynseele. 

l" KAMER •. - 28 Mei 1953 

1° R!llDENEN VAN DE VQNNISSEN EN 
.ARRESTEN. - BuRGERLIJKE ZAKEN. -
CONCLUSIES DIE EEN MIDDEL OPWERPEN TE
GEN DE GEGRONDHEID VAN DE EIS VAN DE TE
GENPARTIJ. - RECHTER ER NIET TOE GE
HOUDEN TE ZEGGEN WAAHOM DE EIS ONTVAN
KELIJK IS. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - NIET AAN DE WET 
VAN 7 .AUGUS'l'US 1922 ONDERWORPEN DIENST
CONTRAC'J'. - AAN DE BEDIENDE GEGEVEN OP
ZEGGING. - 'VERGOEDING. - FORb'AITAIR 
KARAKTER VOOR DE RECHTER OVEH DE 
GROND NIET BE'l'WIS'l'. - KARAKTER DAT. 
VOOR HE'l' HOb' NIET MAG BETWIST WOHDEN. 
- NIEUW ~UDDEL. 

1 o lV a.nnee1· een pa·rtij, in concl·usies, een 
middel opwe1·pt tegen de gegorondheid 
van (le e·is van de tegenpcwUj, is de 
1·echte1· niet gehottden de 1·eden op te 
geven waa1·om au middel niet tegen de 
ontvanlcelijlcheid van de e·is lean op_qe
W01"1Jen wo·rden. 

2° Is nimtw, en bijgevolg· niet ontvanlce
Ujlc, het micldel h·ie·nt.it f£/gele-id dat de 
doo1· de werlcyeve·r ftan een afgedanlcte· 
bed·iencle ve1·schuldigcle vergoeding geen 
forfftita·ir· lca1·alcter vm·toont, het flienst
contntct niet onder· toepass·ing van de 
·wet van 7 Attgnstns 1922 vallende, dan 
Wftnneer eise1· voor fle r·echtm· over de 
grana het torfaitair lcarnlcter van ae 
ffebe·u1·lijlc 1!e·rschttlcligde 1!ergoeflin!f niet 
betwist heeft. 

(DE WITTE, 'J'. BHOOS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreclen 
beslissing, op 25 Juni 1951 door de werk
recl!tersraacl van beroep te Brussel, 1m
mer voor bedienden gewezen ; 

Over l!et eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1315, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
cloordat de bestreden beslissing veroorde
ling houclt van aanlegster tot het afie
veren aan verweercler, op het einde van 
zijn dienstbetrekking, van het getuig
schrift waarom hij verzoekt, welke ver
oordeling eenvoudig is gesteund hierop 
« dat anclerzijcls klaarblijkend is dat ap
pellante hem l!et getuigschrift waarom 
hij verzoekt moet afieveren », dan wan
neer aanlegster bij conclusies had beves
tigd dat het litigieuz~ getuigschrift aan 
verweercler was overhandigcl geweest bij 
de afloop van de opzeggingstermijn, zijncle 
het enige tijdstip waarop hij er recht op 
had, en dan wunneer het arrest aldus, om 
zijn dispositief genoegzaam met redenen 
te omkleden, over het bestaan van het in 
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dier voege bij conclusies ingebracht feit 
~uitspraak had dienen te doen : 

Overwegende dat aanlegster in haar 
conclusies voor het rechtscollege in hoger 
beroep staande hield dat een getuigschrift 
aan verweerder ~was overhandigd geweest 
« bij de afl.oop van de opzeggingstermijn, 
het enige tijdstip waarop hij er recht op 
llad ll, welke opzeggingstermijn zes maan
den bedroeg; , 

Overwegende clat, door vast te stellen 
dat verweercler recht had op een opzeg
_gingstermijn van achttien maanclen de 
beslissing er op wijst dat volgens de rech
ter het getuigschrift waarnaar de conclu
sies van aanlegster verwijzen niet aan 
llet bij de wet vereiste voldoet; dat eruit 
volgt dat op de conclusies antwoord is 
verstrekt geweest; 

Over het tweede middel : schendh1g van 
de artikelen 97 van de Grondwet, en 1315, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat in de bestreden beslissing geen 
antwoord worclt verstrekt op het midclel 
door de partij De Witte-Moulart in haar 
conclusies in hoger beroep afgeleid uit de 
omstandigheid dat de partU Broos zonder 
voorbehoud een kwijtschrift had afge
leverd over de betaling van de haar we
gens stopzetting harer betrekking aange
boden vergoeding, dan wanneer aanlegster 
bedoeld middel bij conclusies had inge
roepen en de werkrechtersraad van be
roep het gevolglijk behoorde te beant
woorden: 

Overwegende dat aanlegster, na in haar 
~onclusies voor het rechtscollege in hoger 
beroep het aanbod hernieuwd te hebben 
maandelijks aan verweerder, voor de zes 
maanden van de opzeggingstermijn, een 
vergoeding te betalen, overeenstemmende 
met het maandelijks gemiddelde der com
missielonen over de vorige twaalf maan
den, aanvoerde dat de eerste maandelijk
se betaling, tot October, de eerste maancl 
van de opzeggingstermijn betrekkelijk, in 
handen van verweerder was geschied en 
dat deze daarover zonder voorbehoud een 
kwijtschrift had afgeleverd; 

Overwegende dat, al voegden de con
~lusies hieraan toe dat verweerder acht 
dagen nadien tevergeefs protest had aan
getekend en aan aanlegster de aangenomen 
som had teruggestuurd, zij geenszins ge
wag maakten van een door verweerder 
gegeven instemming welke de niet-ontvan
kelijkheid van zijn verzoek zou ten ge
volge hebben; dat zij slechts staande hiel
den dat verweerder geen recht had op 
een langere opzeggingstermijn dan de door 
haar aangeboden en dat zelfs een opzeg
gingstermijn van drie maanden volstond; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet en 1315, 

1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat de rechter over de grond, om het 
bedrag vast te stellen van de aan partij 
Broos wegens de verbreking van zijn be'
cliendencontract toekomende schadever
goeding, het feit laat gelden dat verweer
der in verbreking moeilijk een soortge
lijke betrekking in dezelfde tak (van nij
verheid) kon terugvinden, dan wanneer 
aanlegster bij conclusies had gesteld dat 
de partij Broos niet betwistte onmiddel
lijk bij de << Meuneries Farcy Jl te Molen
beek, een gelijkaardige betrekking gevon
den en er het werk aangevangen te 
hebben, en dan wanneer de rechter uit
spraak had behoren te doen over het be
staan, de werkelijkheid en de gevolgen 
van het ingebracht feit, of althans de 
gronden waarop hij de conclusies afwees 
had dienen op te geven, vermits hij toch 
zonder meer het tegenovergestelde beves
tigt van wat aanlegster aanvoerde : 

Overwegem1e dat de lJestreden beslissing 
oordeelt dat verweerder recht heeft op 
een vergoeding gelijk « aan de bezoldiging 
welke hij in de loop van een opzeggings
termijn van achttien maanden zou heb
ben verdiend J) uit aanmerking van de 
aard van zijn bediening, de hoogte van 
zijn bezoldiging, het aanzienlijk getal ja
ren dat hij llij aanlegster in dienst 
is geweest en het feit dat hij moeilijk 
een soortgelijke betrekking, althans « uit 
het oogpunt van de bezoldiging Jl, en in 
dezelfde tak van nijverheid kan terugvin
den; dat zij aldus een gepast antwoonl 
verstrekt op de conclusies van aanlegster 
volgens welke verweerder niet betwistte 
onmiddellijk « een betrekking bij de Meu
neries Farcy )) te Molenbeek te hebben ge
vonden; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde middel : schending van 
de artikelen 1149, 1315, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, doordat de be
streden beslissing, in strijd met deze van 
de werkrechtersraad en niettegenstaande 
de conclusies va:ri aanlegster in' verbre
king, haar dispositief steunt hierop dat 
de vergoeding toekomende aan een zon
der opzeggingstermijn afgedankte en 
door de wet van 7 Augustus 1922 niet 
beschermde kantOorbediende naar het 
werkelijk door hem · geleden nadeel niet 
behoeft te worden gemeten, dan wan
neer het forfaitair karakter van derge
lijke vergoeding enkel ten aanzien van 
de door de wet van 7 Augustus 1922 be
schermde kantoorbedienden bestaat en er 
voor de anderen geen wetsbepaling vigeert 
krachtens welke ter zake van de schade
vergoeding van het gemeen recht, inzon
derheid van artikel 1149 van het Burger
lijk Wetboek mag worden afgeweken : 

Over de grond van niet-ontvankelijk-
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beid, door verweerder bieruit afgeleicl clat 
bet midclel nieuw is : · 

Overwegencle clat nocb uit de bestreclen 
beslissing, nocb uit de conclusies cler par
tijen ook maar impliciet blijkt dat bet 
miclclel voor de recbter over de grond zou 
opgeworpen zijn geweest; dat in de con
clusies van aanlegster enkel bet bedrag 
wercl betwist van de schadeloosstelling 
welker forfaitair karakter zij niet in 
twijfel trok ; 

Overwegencle dat bet middel derbalve 
nieuw is en mitsclien niet ontvankelijk ; 

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

28 Mei 1953. - 1" kamer. - TToorzitte·r, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ver
slaggeve·r, H. Fettweis. - GeUjlcl·uider.;,le 
conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste aclvocaat-generaal. Pleite·rs, 
HH. Velclekens en Van Leynseele. 

l" KAMER. - 28 Mei 1953 

1° BEZIT. - RoERENDE ZAAK. - VooR
WAARDEN VAN HET BEZ11'. - NIET BEPAALD 
BIJ ARTIKELEN 711 EN 712 VAN HET BUR
GERLIJK WETBOEK. 

2° BRIEVEN. - MAN EIGENAAR VAN BRIE
YEN. - VRIJWILLIGE A~'S1'AND DOOR ACH
'fERLATING IN . DE ECHTELIJKE WOONS1'. 
VOORLEHGING YOOR HE'l' GERECHT DOOR DE 
VROUW. - REGELMATIGE OVERLEGGING. 

1° Ar·t[lcels 711 en 712 van het B1wgerUjk 
Wetboe~; betreffen de w·ijzen van vm·
lcrijging en o·verdr·acht van de eigen
dom van goederen doch niet de vom·
·waanlen tvaaTo-m men be·we·ren knn 
eigennnr te zijn ·vnn een r·oeTende znnlc. 

2° Belcomt niet op onwetteUjke wijze het 
bezit vnn bt·ieven van hant· eohtgenoot 
en mng ze b·ijgevolg ·in r·eohte voor·leg
gen, de vr·o1tw die ze in de echteUjlce 
woonst gevonden heeft wnn1· de mnn, 
door nohterlnt-ing, e1· m··ijw-ilUg nt
stand vnn gedn(tn heett (1). 

(GERMAIN, 1'. KIN01'.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 Juni 1952 door bet Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over bet enig midclel : scbending van 
de artikelen 231, 306, 711, 712, 1141, 1315, 

(1) Raadpl. DE PAGE, bd. V, n' 11; verbr., 
27 Februari 1913 (B·ull. en PAsrc., 1913, I, 123). 

2268 en 2279 van het Burgerlijk W etboek 
en 97 van de Grondwet, doordat bet be
streden arrest « voor recbt zegt dat er 
een wettelijke grond tot scbeicling van 
tafel en bed tussen de ecbtelieden aanwe
zig is, daar aanlegger in verbreking 
zich schuldig heeft gemaakt aan beledi
gingen van erge aard jegens zijn echtge
note, gevolglijk de scheiding van tafel en 
bed tussen de echtelieden uitspreekt en 
de vereffening van de tussen hen bestaan
de gemeenschap gelast ll, door te steu
nen op een aantal brieven welke door een 
vrouw wier voornaam Renee was )) tot 
aanlegger werden gericht, en welke door 
verweerster werden overgelegd, en be
slist dat er geen termen aanwezig· zijn om 
deze brieven uit de behandeling weg te la
len, zoals aanlegger er om verzocht, om 
de reden << dat bedrog niet vermoed wordt 
en dat hij die het laat gelden het client 
te bewijzen in hoofde van degene aan wie 
hij het toerekent, dat appellant gener
hamle bewijs van deze aarcl levert nocb 
aanbiedt te leveren, en dat aldus de ver
klaring van de echtgenote dat zij in het 
bezit van lle docmnenten is gekomen na
dat zij door haar echtgenoot in de echte
lijke woning werden achtergelaten in ge
nen dele wordt tegengesproken en dien
volgens voor waarachtig client te worden 
aangezien; dat bet onverschillig is dat 
cle persoon van wie de brieven uitgaan 
en wiens identiteit in onderhavig geval 
trouwens niet bekencl is, al clan niet zijn 
toestemming tot het overleggen, in rechte, 
van cle geschriften verleent, vermits de 
echteling die er zich op wil beroepen ze 
op wettige wijze bekomen heeft ll, dan 
wanneer hij llie brieven bemachtigt welke 
cle bestemmeling ervan in , zijn woning 
beeft achtergelaten noch de eigendom, 
noch het bezit te goeder trouw ervan, 
noch zelfs het behouden ervan uit kracht 
van een contract of van de wet ver
krijgt, en dus niet kan worden aangezien 
als << op wettige wijze )) bewuste brieven 
te hebben bekomen : 

Overwegende dat het vraagstuk betref
fencle <le eigen<lom van de in het middel 
becloelcle brieven v66r de rechter over de 
groncl niet werd besproken; 

Dat het bestreclen arrest, zonder clit 
vraagstuk te beslechten, zich ertoe be
perkt heeft te beslissen dat verweerster 
het recht had ter staving van haar eis 
tot scheiding van tafel en bed deze brie
ven in rechte voor te brengen; dat het 
daardoor 'de artikelen 711 en 712 van het 
Burgerlijk Wetboek niet heeft kunnen 
schenden; 

Overwegende, voor het overige, dat het 
arrest vaststelt, niet, zoals in het midclel 
wordt beweert, clat verweerster bewuste 
brieven << bemachtigd heeft ll, maar dat 
zij << in het bezit van de documenten is 
gekomen, nadat zij door haar man in de 
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echtelij)l:e woning werden achtergela
ten ll; 

Overwegende clat, door dit achterlaten 
als een vrijwillige afstancl te beschouwen 
en door met recht te beslissen clat ver
weerster, wegens cleze achterlating, «de 
brieven op wettige wijze had bekomen ll 
en het recht had ze in rechte voor te 
brengen, het arrest geen der in het mid
del aangeduicle wetsbepalingen geschon
den heeft; 

Waaruit volgt dat het micldel niet kan 
worden aangei:Jomen; 

Over het tweede midcl~l.: schending van 
artikel 97 van de Grondwet, cloordat het 
bestreden arrest voor recht zegt dat er 
een wettelijke grond tot scheiding van 
tafel en bed tussen de echtelieden aan
wezig is, daar aanlegger zich schuldig 
heeft gemaakt aan beledigingen van erge 
aard jegens zijn echtgenote, gevolglijk de 
scheiding van tafel en bed tussen de ech~ 
telieden uitspreekt en de vereffening van 
de tussen hen bestaande gemeenschap 
gelast, en daartoe steunt op een aan
tal brieven welke door verweerster wor
den overgelegd en waaruit zou blijken 
dat aanlegger schuldige betrekkingen 
heeft onderhouden met een vrouw wier 
voornaam Renee was, en het middel af
wijst waarbij aanlegger in verbreking 
staande hield clat « moest het hof ooit het 
bestaan van de door verweerster aange
voerde omgang als vaststaand aanzien ll 
deze omgang geen belediging van erge 
aard zou uitmaken omdat zij noch publiek 
noch voortdurend was, om de reden dat 
<<de tijdens het getuigenverhoor afgelegde 
verklaringen tot aanvulling van het be
wijs van het wanbedrag van de man 
strekken; dat immers daarin wordt beves
tigd dat de appellant zich met de bewuste 
vrouw op open bare plaatsen vertoonde; 
dat de appellant zodoencle algemene be
kendheid. heeft gegeven aan de buitenech
telijke betrekkingen welke hij onder
hield ll, clan wanneer : 1 o het arrest el
ders vaststelt clat de door verweerster 
overgelegde brieven aan aanlegger gericht 
werden door een persoon « welks iden
titeit niet bekend is ll; 2° de eerste 
rechter, wiens gronden het bestreden ar
rest overneemt, verklaard had « dat het 
rechtstreekse getuigenverhoor het bewijs 
van de door verweerster gestelde grieven 
niet heeft opgelevercl ll, vermi ts een der 
getuigen zich ertoe beperkt heeft « de ge
zegden van verweerster in verband met 
als strafregeling in aanmerking genomen 
sommen te herhalen ll; dat « wat de twee
cle getuige betreft, hij in een tijclsverloop 
van een jaar aanlegger in verbreking 
tweemaal in het gezelschap van een vrouw 
heeft ontmoet, en evenwel geen gebaar 
heeft opgemerkt dnt erop zou wijzen dat 
tussen hem en de persoon die hem verge
zelde een misplaatste vrijpostigheid zou 

bestaan ll; doordat derhalve de beslissing 
van de rechter over de grond op tegen
strijdige gronden berust, hetgeen met het 
ontbreken van gronderi gelijkstaat : 

Overwegende dat, ter benntwoording 
van de in het middel aangehaalde conclu
sies van aanlegger, het bestreden arrest 
vooreerst beslist dat de brieven waarvan 
in het eerste middel gewag wordt ge
maakt, « bewijzen dat de betrekkingen 

· een zekere tijd geduurd hebben ll; dat het, 
vervolgens de getuigenissen latende gel
den om eruit af te leideh dat aanlegger 
zich in openbare plaatsen in het gezel
schap van de « bewuste ll vrouw ver
tooncle, vaststelt dat aanlegger « aan de 
door hem onderhouden buitenechtelijke 
betrekkingen algemene bekenclheid heeft 
gegeven ll; 

Overwegencle dat de rechter over de 
grorid ten aanzien van laatstvermeld 
punt, zoncler in enige tegenstrijdigheid 
te vervallen, uit de gegevens cler zaak 
vermocht af te Ieiden clat de vrouw met 
welke aanlegger zich in openbare plaat
sen vertoonde die was waarvan bedoelcle 
brieven uitgingen, ofschoon deze vrouw 
enkel bij haar voornaam was vereenzel
vigcl geweest; 

Overwegencle dat, zo het arrest ver
klaart om eigen redenen « en om die de1· 
eerste rechters ll uitspraak te doen, nit 
het tekstverbancl blijkt dat )let arrest 
door deze laatste woorden bedoelt te ver
wijzen naar de redenen van de beroepen 
beslissing welke het niet uitdrukkelijk 
ter zijde heeft gesteld; 

Dat het middel gevolglljk feitelijke 
gronclslag mist; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt aanlegger tot de kos
ten en tot een vergoeding van 150 frank 
j egens verweerster. 

28 JVIei 1953. - 1" kamer. - Voo?·zitter, 
H. Louveaux, eei·ste voorzitter. - Ver
slaggeve?·, H. Daubresse. - Gelijlcluiden
de concl~tsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Ple·i
ters, HH. Van Ryn en Simont. 

l e KAMER. - 28 Mei 1953 

VONNISSEN EN ARRESTEN. - BESLIS
SING VAN DE WERKRECH'fERSRAAD. - BE
SLISSING OP 'fEGENSPRAAK. - VEREISTE 
VOORWAARDEN. 

Is niet op tegenspraalc de door de werlc
rechtsraad gewezen besUss·ing, wanneer 
een van de part·ijen bij het onderzoelc 
va1~ de zaalc n·iet aanwezig of vertegen
wom·digd is geweest; dut cle partij te1· 
zitting, Ujdens clewellce cle zanlc v66r 
ellc clebat uitgesteld wercl, nnnwezifl 
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~vas of vertegenwom·d·igd we1·d, is .~!On
der doeltreffendheid (1). (Wet van 
9 Juli 1926, art. 81, 82 en 83.) 

(N. V. CHARBONNAGES DE 1fAURAGE, 
VAN BELLINGEN.) 

ARRES'J'. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissingen, op 2 Maart en 23 Mei 1952 
door de Werkrechtersraad te La Lou
viere, kamer voor werklieden gewezen; 

Yoor zoveel de voorziening de beslissing 
van 23 Mei 1952 bedoelt : 

. Over het eerste middel afgeleid nit de 
.schending van cle artikelen 81, 82 en 84 
van de organieke wet van 9 Juli 1926 
over de werkrechtersraden, 343 van 
het Wetboek van burgerlijke rechts
pleging, en 97 van de Grondwet, door
dat de bestreden beslissing· van 23 Mei 
1952 het verzet door aanlegster aan
getekend tegen de beslissing van 28 Maart 
1952, niet ontvankelijk verklaart om 
cle reden dat die beslissing op tegen
spraak gewezen werd, dan wanneer : 
1 o nit de vermeldingen van de bestreden 
beslissingen blijkt dat de zaak op 7 Maart 
1952 voorkwam, op 21 Maart en vervol
_gens op 28 Maart 1952 verschoven werd, 
maar dat op laatstvermelcle zitting nie- . 
mand voor aanlegster in verbreking is 
verscheneri; 2° geen van beide bestreden 
beslissingen erop wijst dat aanlegster te 
-enigen tijcle in haar middelen van ver
weer gehoord werd; 3° een beslissing 
welke wordt gewezen zonder dat de ge
dagvaarcle partij in haar middelen van 
verweer is gehoorcl geweest, een verstek
beslissing uitmaakt : 

Overwegende dat volgens de bestreden 
beslissing, de zaak ter zitting van 7 Maart 
1952 werd opgeroepen en, zonder dat 
iemand zich voor aanlegster, alstoen ver
weerster had aangeboclen, op 21 Maart 
werd verschoven; dat op die datum twee 
leden van het personeel van aanlegster 
verschenen, doch enkel om een nieuwe 
verschuiving aan te vragen; dat de zaak 
naar de zitting van 28 Maart werd ver
schoven; dat op deze zitting niemand voor 
aanlegster is verschenen; dat de Raad na 
onderzoek van de zaak, zijn beslissing 
heeft gewezen; 

Overwegende dat nit deze vaststellingen 
blijkt dat, ook al geschiedde de verschui
ving ter zitting van 21 Maart 1952 op te
genspraak v66r iedere behandeling, de 
zaak bij afwezigheid van aanlegster en 
van enige vertegenwoordigers van deze 
onderzocht werd; 

Overwegende dat de beslissing van 

(1) Yergel., wat betreft de beslissingen 
door de vrederechter gewezen, verbr., 11 April 

23 Mei 1952, door de beslissing van 
28 Maart 1952, als op tegens1n·aak gewe
zen te bestempelen, en door deswege het 
verzet van aanlegster niet ontvankelijk 
te verklaren, de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen geschonden heeft; 

Y oor zoveel de voorziening de beslissing 
van 28 Maart 1952 bedoelt : 

Overwegende dat de voorziening enkel 
tegen deze beslissing is gericht voor het 
geval zij niet zou worden ingewilligd in 
zover zij de beslissing van 23 Mei 1952 be
doelt, dlat zij mitsclien geen voorwerp 
meer heeft; 

Om clie redenen, en zonder dat er grond 
zij om de andere middelen te onderzoe
ken, verbreekt tle beslissing van 23 Mei 
1952; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers van 
de Werkrechtersraad te La Louviere en 
clat melding ervan zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigcle beslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten ; ver
wijst de zaak naar de Werkrechtersraad 
te Bergen, kamer voor werklieden. 

28 Mei 1953. - 18 kamer. - Voonzitte·r, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ve·r
slctggeve1·, H. Sohier. - Gelijkhtidende 
concl·usie, H. Raoul Hayoit de Terniicourt, 
eerste advocaat-general. Pleiter, 
H. VanRyn. 

l ° KAMER. - 29 Mei 1953 

1° M.AATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID. 
- BESLUI'l' VAN DE REGENT VAN 7 SEPTEM
l3ER 1946. - NALATIGHEIDS13IJSLAG. 
DRAAGWI.JDTE VAN DE NlEUWE l3EPALING. -
STELLEN VAN HET ENKEL AAN13REKEN VAN DE 
'l'ERMIJN IN DE PLAATS VAN DE VROEGER 
VOORZIENE INGE13REKES1'ELLING. 

2° MAATSCH.APPELIJKE ZEKERHEID. 
- BESLUIT VAN DE REGEN'l' VAN 7 SEPTEM
BER 1946. - BESLUI'l' VAN TOEPASSING OP 
DE VOOR ZIJN IK WERKING TREDEN VER
SCHULDIGDE l3IJDRAGEN. 

3° lVIA.ATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID. 
- BESLUI'J' VAN DE REGENT VAN 7 SEPTEM
l3ER 1946. - BESLUI'l' DA'J' VOOR DE TOE
KOMST DE 'l'OEPASSINGSVOORWAARDEN RE
GELT VAN EEN VERMEERDERING WELKE REEDS 
VOORHEEN OP DE NIET-NALEVING VAN DE WE'l'
'l'ELIJKE S'l'OR'J'INGSVERPLICHTING WAS GE
S'l'ELD. 

1° Het besl1tit vwn cle Regent vwn 7 Sep
tembe1· 1916, bekeffencle de werkiny vwn 
cle RijlcscUenst voor mctatschappelijke 
zelcerheicl, zonclm· het lcantlcte1· noch cle 

1878 (Bu.ll. en PASIC., 1878, I, 205) en 15 No
vember 1928 (ibid., 1929, I, 22). 
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gt·onasla,q vom· de bereken·ing van de na· 
latigheidsbijslay voorzien bij artilcel 9 
van het besluit van de Regent van 16 J a
nmtr·i 1945 te wijzigen, beperkt z··ich e1· 
toe, als voorwactrde voo1· de toepctssing 
van deze bew~tste bijslctg, enkel het aan
brelcen van de termijn v60t- het ver
strijlcen waarvan het bed·mg. der bij
dragen moet gestort worden, in de 
plaats te stellen van de ingebrekestel
ling, zoals zij v1·oeger· voo1·z·ien was (1) . 
(Besluit van de Regent van 7 Septem
ber 1946, art. 1 en 3.) 

2° Door per kwartcutl, ncutrgelang VMt het 
Ujdstip waar-op de bijckage vet·sch~tl
digd is, de te1·mijn te bepalen binnen 
wellce de werlcgeve·r vet·plicht is deze 
bijd·rage te storten, heett het besluit van 
de Regent vetn 7 September· 1946, betr·et
tende de wm·lcing van cle Rijlcsdienst 
voor maatschappeUjlce zelcerheid, de 
v66r zijn in we1·king treden verschu.l
digde bijdra!Jen uit het stelsel hetwellc 
het invoen niet witgezonder·d (2) . 

3° Het beslwit van cle Regent van 7 SetJ
tember 1946, betretfende cle wer·lcing vcm 
de Rijlcsd'ienst voor mcwtschappeUjlce 
zelce1·heid, heett tot voonocrtJ voo1· cle 
toelcomst de toepassingsvoor·wcuwden te 
1·egelen vwn een vermeenler··ing, clie reecls 
voorheen op cle niet-naleving was gestelcl 
van cle wetteUjlce vet·plichting, wellce 
betrelclcing .Jwett met het storten van 
cle bijclr·agen binnen de vooryeschreven 
termijn (3). 

(DE R.IJKSDIENST VOOl~ MAA'l'SOHAPPELIJKE 
ZEKER.HEID, '1'. DE BIE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 Maart 1951 in hoger beroep 
gewezeri door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen ; 

Over het enig miclclel : schencling van 
de artikelen 12 van de besluitwet van 
28 December 1944 betreffencle de maat
schappelijke zekerheid der arbeiders, ge
wijzigd bij besluitwet van 6 September 
1946 (art. 2) ; 5 en 9 van het besluit van 
de Regent van 16 Januari 1945, gewijzigd 
bij besluit van de Regent van 7 September 
1946; 1 van genoemd besluit van de Regent 
van 7 September 1946 en 97 van de 
Grondwet; doordat het bestreden vonnis 
de aanlegger zijn vordering strekkende 
tot betaling van een bedrag van 5.589 fr. 
zijnde de gezamenlijke bijslagen van 
20 t. h. aangerekend op de door de bij-

(1) (2) (3) Verbr., 6 December 1951 en 
28 Februari 1952 (A1·r. Verb,·., 1952, blz. 163 
en 334; Bull. en PAsrc., 1952, I, 181 en 381). 

drageplichtige voor het tweede, het derde 
en het vierde kwartaal van het jaar 1945 
en het eerste en het tweede kwartaal van 
het jaar 1946 verschuldigde en slechts 
in September 1949 betaalde bijdragen, 
heeft afgewezen om reden dat die bijsla
gen enkel bij het besluit van de Regent 
van 7 September 1946 dat slechts op 1 Oc
tober 19±6, clus zonder terugwerking is 
van kracht geworden, automatisch op de 
niet binnen een bepaalde termijn betaalde 
bijdragen werden aanrekenbaar gemaakt; 
dan wanneer artikel 1 van het be
sluit van de Regent van 7 September 
1946, houdend namelijk wijziging van ar
tikel 9 van het besluit van de Regent van 
16 Januari 1945, die bijslagen van 20 t. h. 
automatisch op alle << verschulcligde bij
dragen >> aanrekenbaar maakt, dus zowel 
op die welke v66r 1 October 1946 eisbaar 
zijn gewonlen doch op die datum en na
derhand nog verschuldigd zijn, als op <lie 
welke na zijn vankrachtwording betaal
baar worden : 

Overwegende dat artikel 9 van het be
sluit vau. de Regent del. 16 Januari 1945 
de Rijksdienst voor maatschappelijke ze
kerheid machtigde een nalatigheidsbijslag 
te innen ten laste van de werkgevers die 
in gebreke zijn gebleven, binnen de door 
de wet bepaalde termijnen, de bijdragen 
te storten die zij voor de maatschappe
lijke zekerheid van de arbeiders verschul
digd zijn; 

Overwegende dat het besluit van de Re
gent van 7 September 1946, zonder het ka
rakter noch de grondslag voor de bereke
ning 1an deze nalatigheidsbijslag te wijzi
gen, zich beperkt heeft in de plaats van 
de aamnaning in de voorheen voorziene 
vormen, voorwaarde voor de toepassing 
van bewuste bijslag, enkel het aanbreken 
van de termijn te stellen v66r welke 
« het bedrag der verschuldigde bijdra
gen >) client te worden gestort; 

Dat door, naargelang van het tijdstiJ.I 
waarop de bijdrage verschuldigd is, per 
kwartaal de termijn te bepalen binnen 
welke de werkgever verplicht is haar te 
storten, het besluit van de Regent van 
7 September 1946, de voorheen verschul
digde bijdragen uit het stelsel hetwelk 
het invoert niet heeft uitgezonclerd; 

Overwegencle dat clit besluit slechts ten 
doel lleeft voor de toekomst de toepas
singsvoorwaarden te regelen van een ver
meerdering welke reeds voorheen op cle 
niet-naleving van een wettelijke verplich
ting was gesteld ; 

Overwegencle clm·halve dat, waar het be
streclen vo1mis aanleggers vorclering strek
kende tot betaling van bijslagen afwijst 
om de reden clat het besluit van cle Regent 
van 7 September 1946 niet toepasselijk is 
op bijslagen clie ingevorclercl worden we
gens verzuim van uitbetaling van kruch-
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tens de vroegere wetgeving verschuldigde 
bijdragen, het bestreden vonnis de wets
bepalingen heeft geschonden die in het 
middel aangewezen worden ; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis; beveelt dat onderhavig arrest zal 
ovetgeschreven worden in de registers van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Ant
werpen en dat melcling ervan zal gemaakt 
worden op de kant der vernietigde beslis
sing; veroordeelt verweerder tot de kos
ten; verwijst de zaak naar de Rechtbimk 
~van eerste aanleg te Mechelen. 

29 Mei 1953. - 1" kamer. - Voot·zUter, 
H. Bail, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Vm·slctggever, H. Vanclermersch. -
OeUjlclwiclende concltts·ie, H. Mahaux, ad
YOcaat-generaal. - Pleiter, H. Delacroix. 

1 e KAMER. - 29 Mei 1953 

HUUR. - HUUR VAN EEN HANDELSHUIS. 
VERBREKING VAN DE HUUROVEREENKOMS'l' 
TEN GEVOLGE VAN DE VERNIELING VAN DE VER
HUURDE ZAAK DOOR. EEN OOHLOGSFEIT. -
LA'l'ERE HUUR VAN EEN NOODWINKEL IN DE 
PUINEN VAN DI'l' HUIS. - AFBREKEN VAN 
DEZE WINKEL DOOH DE EIGENAAH VAN DE 
{JROND EN WEDEROPBOUW VAN EEN HANDELS
RUIS. - VORDEHING VAN DE TEN ONREOHTE 
UITGEDREVEN HUURDER 'l'OT HEHSTELLING IN 
RET GENOT VAN HE'f WEDEROPGEBOUWD ON
ROEREND GOED. - VORDERING NIE'f GE
HROND. 

W anneet· de huu:r van een handelshuis 
verbrolcen werd ten gevolge van de vet·
nieling van de verhtttwde zaa7r, door 
een oorlogsfeit en tvanneer een nood
winlcel, in ile tntinen van ilit om·oerend 
ffOCd inget·icht en cloor de vroegere 
huttrder in hmw genomen, door de eige
naar van cle groncl afgebt·o7cen en dom· 
een nieuw hanclelslmis vervangen wenl 
mag (le ten onrechte uit clie winlcel ttit
_qeclt·even htturcler niet cle herstelling 
·in het genot vwn het wedm·opgebmtwcl 
huis vordet·en (1). (Burgerlijk Wetboek, 
nrt. 1722 en 1741.) 

(LENER'fZ, T. VAN RILLAER.) 

AUREST. 

HET HOI!'; - Gelet op het tiestreden 
Yonnis, op 30 Mel 1951 in hoger beroep 

(1) Nopens de gevolgen van de vernieHng 
van de verhuurde zaak, zie verbr., 27 Juni 
1946 (A11·. Vet·br., 1946, blz. 249, en nota's 4 
en 5 onder dit arrest in Bull. en~ PAsrc., 1946, 

gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Leuven; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 1101, 1134, 1302, 1303, 1350, 
1351, 1352, 1709, 1719, 1720, 1722 van het 
Burgerlijk Wetboek, 43 van de wet dd. 
31 Juli 1947 eu 42 van de wet dd. 20 De
cember 1950 betreffende de huishuren, 
van de wet dd. 30 April 1951 betreffende 
de handelshuishuren, van artikel 97 van 
de Grondwet; doordat het bestreden von
nis de eis van aanlegger verwerpt die 
strekte tot de veroordeling van verweer
der om het huis in welks puinen eiser 
een nooclwinkel opgericht had tetug te 
zijner beschikking te stellen, om reden 
dat « gezien de verbreking van de vroe
gere aangegane huurovereenkomst (be
treffende het huis dat door luchtbombar
dement vernielcl werd) en het afbreken 
door beroepene van de noodwinkel die 
beroeper in de puinen van het huis opge
richt had» deze eis ongegrond voorkomt; 
dan wanneer het bestreden vonnis, an
derzijds, vaststelt dat het vaststaat en 
door het in kracht van gewijsde vonnis 
del. 8 December 1949 bevestigd wordt, dat 
eiser « huurder geworden was van de 
noodwinkel die hij op het gelijkvloers 
van het geteisterd huis had ingericht 
en dat hij in deze hoedanigheid door de 
bepalingen » van de hnishuurwetten be
schermd was, waaruit volgt dat ver
weerder gehouden was clit huis (noodwin
kel) te zijner beschikking te houden, 
claar het wederrechtelijk afbreken van 
het verhuurcl huis door de verlmurcler, 
geen eincle kon maken aan de overeen
komst of aan de eruit of uit de huis
huurwetten spruitencle verplichtingen : 

Overwegencle dat twee achtereenvol
gende en gans onderscheiden hum·over
eenkomsten tussen partijen gesloten wer
den, de ferste hebbencle tot voorwerp een 
hanclelshnis, 15, Diestsestraat, te Leuven, 
terwijl de tweecle een nooclwinkel betrof 
cloor aanlegger opgericht in de puinen 
van clit lmis na de vernieling ervan cloor 
de bombarclementen van 1944; dat de eer
ste van rechtswege zoncler schadeloosstel
ling- bij toepassing van artikel 1722 van 
het Burgerlijk Wetboek werd verbroken, 
zodat de tweede aileen tot een vordering 
tot herstelling in het genot van het ver
huurcle gm:id aanleiding zou kunnen ge
ven; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
aanstipt dat de vordering tot doel had, 
ten titel van schadeloosstelling wegens 
het wederrechtelijk uitvoeren van het 
vonnis van 15 Juni 1949, benevens een 

I, 271); 5 Mei 19<1<9 (Arr. Ve1·b1·.,1949, blz.303). 
Raadpl. ook DE PAGE, bd. IV, n" 482, 602, 
638 en 749; PLANIOL en RIPERT, bd. X, n' 593; 
BAUDRY-LACANTINERIE, bd. XX, n' 354. 
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geldelijke vergoeding, te bekomen dat 
het wederopgebouwd handelshuis in de 
puinen waarvan aanlegger de noodwinkel 
had ingericht, terug te zijner beschik
king zou worden gesteld, dat aldus blijkt 
dat aanlegger de uitoefening in het 
thans wederopgebouwd handelshuis vor
dert van de rechten welke te zijnen bate 
nit de tweede huurovereenkomst betref
fende de noodwinkel waren ontstaan; 

Overwegende dat aanlegger niet ver
mag, zonder <le tweede huurovereenkomst 
(de enige waarop zijn vordering is ge
grond), te on:taarden en haar een gans 
verschillend voorwerp toe te wijzen, op 
het wederopgebouwd handelslmis, dat het 
voorwerp van de eerste hnurovereenkomst 
is geweest, de rechten uit te oefenen 
welke te zijnen voordele zijn ontstaan 
nit de tweede hnurovereenkomst, waar
bij hij later een in de puinen van het 
vernield handelshuis opgerichte noodwin
kel in hnur had genomen; 

Overwegende dat het middel dienvol
gens niet kan aangenomen worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos-
ten en tot betaling ener vergoeding van 
150 frank aan verweerder. 

29 Mei 1953. - 1• kamer. - Voorzitter, 
H. Bail, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Verslaggever, H. Vandermersch. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Mahanx, 
adcovaat-generaal. - Pleiters, HH. della 
Faille d'Huysse en Van Ryn. 

2• KAMER. - l Juni 1953 

HIDRZIIDNING. - SAMENLOOP VAN MISDADEN 
EN WANBEDRIJVEN. - VEROORDELING 1_'0'1' 

EEN ENKELE STRAF BIJ TOEPASSING VAN DE 
ARTIKELEN 61 EN 63 VAN RET STRAFWET
BOEK. - AANVOERING VAN EEN NIEUW FElT 
WAARUIT DE ONSOHULD VAN DE VEROORDEEL
DE MET BETREKKING TOT EEN VAN DE MIS
DRIJVEN BLIJK'l' VOORT TE VLOEIEN. -
STRAF DIE DOOR DE ANDERE MISDRIJVEN 
VERREOH'J'VAARDIGD BLIJFT. - EIS '1'0'1' HER
ZIENING ONTVANKELIJK. 

Wanneer, bij toepassing van cle artike
len 61 en 63 van het Strafwetboek, een 
enkele straf wegens samenlopende rnis
daden en wanbedrijven werd 1titgesp1·o
ken, is cle regelrnatig ingediencle aan
vraag tot herz·iening, welke gestettncl is 
op de aanvoering van een nieuw feit 
waarttit het bewij s 1;an cle onschulcl 
van de veroorcleelde ten aanz·ien van 
ee1~ va.n die rnisdr·ijven zo1t vol-gen, ant-

(1) Verbr., 2 December 1946 (Arr. Ve1·b,·., 
1946, olz. 427, en de conclusie van het open-

vanlcelijlc wat betreft au misclrijf, 
zelfs dan wanneer cle straf wettelijk· 
floor de anclere m.·isd·rijven ge1·echtvaa1·
lligd is (1). (Wetboek van strafvorde
ring [wet van 18 Juni 1894], art. 443, 
3°, 444 en 445.) 

(SCHEPENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift ondertekend op 9 Januari 1953 door 
M•r della Faille d'Huysse, advocaat bi.f 

·het Hof van verbreking, en op 19 Januari 
1953 ter griffie overgelegd, waarbij Ge
rard Schepens, wonende te Sint-Denijs
Westrem, Neerstraat, 9, herziening· 
vraagt der beschikkingen van het arrest 
op 22 December 1945 door het militair 
gerechtshof in tegenwoordigheid van de· 
beklaagde gewezell, en hetwelk hem 
schuldig verklaart aan inbreuken op arti
kel 118bis van het Strafwetboek en· op. 
artikel 1, lid 1, van de wet van 22 Maart 
1940, ~n aan het- onder littera 0 der 
telastlegging omschreven feit, te weten 
om in Belgie, in Maart-April 1944 
bij inbreuk op artikel 4 van de besluit
wet van 17 December 1942 en arti
kel 121bis van het Strafwetboek, wetens,. 
door aangifte van een werkelijk of den:K
beeldig feit, enige persoon aan opspo
ringen, vervolgingen of gestrengheden 
vanwege de vijand te hebben blootge
steld, de aangifte vrijheidsberoving van 
meer dan een maand voor enige persoon 
en zonder tussenkomst van een nienwe 
aangifte tot gevolg gehad hebbende; 

Overwegende dat verzoeker wegens al 
die verdenkingen bij toepassing van de 
m·tikelen 61, 62 en 63 van het Strafwet
boek tot een enkele straf van vijf jaar· 
gewone hechtenis veroordeeld werd, als
mede tot betaling ener schadevergoeding· 
van 50.000 frank aan de bnrgerlijke partij 
Cyriel Cattoir; 

Overwegende dat voormeld arrest in 
kracht van gewijsde is gegaan; 

Gelet op het bij het · verzoekschrift ge
voegd gunstig en met redenen omkleed 
advies van drie advocaten bij het Hof van 
beroep te Gent, met tien jaar inschrijving· 
op de lijst; 

Gezien de aanmaning op 13 Januari 
1953 aan de burgerlijke partij Cyriel Cat
toir betekend, om in het geding tot her-
ziening tussen te komen; 

Overwegende dat de veroordeelde, tot 
staving van zijn aanvraag aanvoert dat 
het bewijs van zijn onschnld, wat betreft 
de feiten omschreven onder littera 0 der· 
telastlegging, schijnt te volgen nit 

baar ministerie in Bull. en PAsrc., 1946, I,. 
460); 2 Juni 1947 (Arr. T'erb1·., 1947, biz. 175) .. 
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omstandigheden die hij niet in staat was 
ten tijde van zijn geding te bewijzen en 
die de besfanddelen zouden uitmaken, 
vereist bij artikel 443 van het Wetboek 
van strafvordering, gewijzigd door de 
wet van 18 Juni 189i, om de herziening 
van de tegen hem uitgesproken veroor
delingen toe te laten; 

Gelet op de artikelen 443, 3°, 444 en 
445 van het Wetboek van strafvordering, 
gewijzigd door de wet van 18 Juni 1894; 

Om die redenen, ontvangt het verzoek 
tot herziening; beveelt dat door het Hof 
van beroep te Gent tot het onderzoek 
over de aanvraag tot herziening zal over
gegaan worden, ten einde na te gaan of 
de tot staving van de aanvraag opgesom
de feiten afdoende genoeg schijnen te 
zijn om aanleiding te geven tot herzie
ning van het arrest van 22 December 
19i5 in zover het verzoeker uit hoofde van 
hoger bedoelde betichting 0 veroordeelt; 
en aangezien aanvrager zich in staat van 
wettelijke ontzetting bevindt, stelt aan 
als curator Mer Jean Eeckhout die hem 
voor de procedure tot herziening zal ver
tegenwoordigen; behoudt de kosten voor. 

1 Juni 1953. - 26 kamer. - Voonzitte·r 
H. ·wouters, voorzitter. - Verslaggever; 
H. Bareel. --:- Gelijlclu.idende oonolttsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - l Juni 1953 

VONNISSEN EN ARRESTEN. - STRAF
ZAKEN. - MINDER.JARIGE BENEDEN DE LEEF
'l'IJD VAN VIJFTIEN JAAR ·DOOR DE CORREC
'J'IONELE RECHTBANK ONDER EED GEHOORD. 
- ARREST VAN HET ROF VAN BEROEP DAT 
DEZE GETUIGENIS NIET VERWERPT. - NIE
'l'IGHEID. 

Ten gevolge van hot verhoor onder eed 
door de oorreotionele reohtbanlc, van ee~ 
-minclerjarige beneden de leettijd van 
vijftien jaar, worden hot vonnis en hot 
a1-rest, dat hot bevestigt zonder de on
wettig opgenomen get·nigen·is te ve1·wer
pen, met nietigheid behept (1). (Wet
boek van strafvordering, art. 79.) 

(VALKENBORG, 'l'. :!.IAH'l'ENS.) 

AHREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 Januari 1953 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

(1) Verbr., 8 September 1949 (A1·1·. Jlerbr., 
1949, biz. 502). 

A. Jn zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de publieke vor-
dering : · 

I. vVat hetreft de heslissing over de te
lastlegging onder B : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de heschikking bevestigt waarbij de eer
ste rechter eiseres wegens het feit B vrij
gesproken heeft; dat de voorziening der
halve, bij gebreke van belang vo01' eise
res, niet ontvankelijk is; 

II. Wat betreft de beslissing over de te
lastlegging onder A : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 79 van het 
vVetboek van strafvordering : 

Overwegende dat het proces-verbaal 
der terechtzitting gehouden op 8 October 
1952 door de Correctionele Rechtbank te 
Tongeren vermeldt dat ieder der door 
deze rechtsmacht. onderhoorde getuigen 
de eed heeft afgelegd in de volgende be
woordingen; c< ik zweer de gehele waar
heicl te zeggen, niets dan de waarheid, 
zo helpe mij God )), en dat als getuige 
werd aanhoord Mia Martens, acht jaar 
oud; 

Overwegende dat het voorschrift van 
·artikel 79 van het Wetboek van strafvor
dering·, - luidens hetwelk kinderen bee 
neden de leeftijd van vijftien jaar slechts 
b~j wijze van verklaring en zonder afleg
gmg van de eed mogen gehoord worden, 
- een substantii\le rechtsvorm is; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de door de correctionele .rechtbank ten 
laste van eiseres uitgesproken straf beves
tigt om de enkele reden dat uit het ter 
zitting van het hof gedane onderzoek 
blijkt dat de feiten omschreven sub lit
tera A, zoals door de eerste rechter weer
houden, bewezen zijn gebleven; 

Overwegende dat het arrest, dat de 
door de rechtbank onwettelijk opgenomen 
verklaring van het kind Martens niet ver
werpt, zich de nietigheid toegeeigend 
heeft die de procedure voor de eerste 
rechter en het beroepen vonnis aantastte, 
en derhalve de door het middel ingeroe
pen wetsbepaling schendt; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de heslissing over (I.e vordering van 
de burgerlijke partijen : 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing gewezen over de publieke vor
dering met betrekking tot de betich
ting A, de verbreking der beslissing gewe
zen over de burgerlijke vorderingen me
debrengt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen arrest in zover het beschikt over de 
ten laste van eiseres gelegde betichting A 
over de kosten jegens de Staat en over 
de burgerlijke. vorderingen; verwerpt· de 


