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VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING. -
VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK. 

Kan geen aanleiding geven tot een voor
ziening in verbrelcing de beschikking 
van de t·aadlcarner waarb'ij de O'venna
lcing van (le stttlcken van een 1·echtsple
ging aan de 1J1"0C'ttreur-genemal bij het 
hof van bemep Jcrachtens artUcel 133 
'Dan het Wetboek van st,ratvordering 
gelast 'WOnlt (1). 

(LEBRUN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beschikking, op 5 mei 1953 gewezen door 
de Raadkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik; 

Overwegende dat de bestreden beschik
king enkel, bij toepassing van artikel 133 
van het Wetboek van strafvordering, de 
overmaking van de stukken der rechtsple
ging aan de procureur-generaal gelast; 

Overwegende dat de wet aan de kamer 
van inbeschulcligingstelling alleen de uit
spraak ·opdraagt over de inbeschulc~iging
stelling van een beklaagde aan wre een 
misdaad. wordt ten laste gelegd, en over 
zijn verwijzing naar het hof van assisen; 

Overwegende dat, wanneer de raa~ka
mer de mening is toegedaan dat de ferten 
waarover het vooronderzoek heeft gelo
pen van aard zijn om tot het uitspreken 
ener criminele straf te leiden en dat de 
telastlegging genoegzaam bewezen is, zij 
in dat opzicht slechts uitspraak doet 
onder voorbehoud van vollediging van het 
onderzoek der door het vooronderzoek 
opgeleverde gegevens, tot hetwelk de ka
mer van inbeschuldigingstellfng, uit 
kracht van de artikelen 133, 218, 221. en 
231 van het Wetboek van strafvordering, 
gehouden is over te gaan; 

Dat derhalve de beslissing van de raad
kamer ten gevolge waarvan de rechtsple
gingsstukken aan de kamer van inbe
schuldigingstelling dienen te worden voor
·gelegd, uiteraard en uit aanmerking van 
haar voorwerp geen aanleiding tot een 
voorziening in verbreking geven kan; 

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

30 november 1953. - 26 kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slagge,ver, H. Giroul. - Gelijlcluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
te1·, H. Barbay (van de Balie bij het Hof 
van beroep te Brussel). 

'(1) Raadpl. de conclusie van de heer procu
reur-generaal Paul Leclercq v66r verbr., 27 fe
bruari 1922 (B,ull. en PAsrc., 1922, I, 176). 

VERBR., 1.954. - 15 

2" KAMER. - 30 november 1953 

BESOHERMING VAN DE MAAT" 
SOHAPPIJ 'l.'EGEN DE ABNORMA
LEN (WE'l' TOT). - lNl'ERNERING VAN 
EEN KRANKZINNIGE 0~' ABNORMALE BEKLAAG
DE. -- NOCH VOORAFGAANDEUJKE INOBSER
YATIESTELLING, NOCH GENEESKUNDIG VERSLAG 
IN DE LOOP YAN DE RECHTSPLEGING. -WET
TELIJKHEID. 

De inte1·nering vm~ een belclaagde welke 
bij toepassing ·van a1·tilcel 7 van de wet 
va1t .'J apr'il 1930 gelast w01·dt, hoett 
niet noodzalceUjlc te worden vom·ajge
gaan doo1· een inobservatiestelling of 
door een in (le loop van de rechtsple
ging opgesteld _qeneeslc1tndig ·verslag (2). 

(NOURY.) 

ARREST. 

HE'l' HOI!'; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1.5 october 1933 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel, kamer 
van inbeschuldigingstelling; 

.Over het middel : schending van de 
artikelen 1, 2, 3 .en 7 van de wet van 
9 april 1930 tot bescherming der maat
scllappij, doordat de bestreden beslissing 
vastgesteld lleeft dat aanlegger, beschul
cligde, die voorheen ge1nterneerd was ge
weest doch in vrijheid werd gesteld, op 
llet ogenblik der feiten en steeds nog toen 
de rechter in hager beroep uitspraak deed, 
door erge geestesstoornis of geesteszwak
heicl was aangedaan, en zijn internering 
gelast heeft, zonder dat hij vooraf in 
observatie wercl gesteld en zonder dat 
een geneeskunclig verslag werd opge
maakt: 

Overwegende, aan de ene zijde, dat val
gens artikel 2 van bovengemelde wet, de 
inobservatiestelling in de psychiatrische 
afdeling van een strafinstelling enkel kan 
worden gelast op schriftelijke vordering 
van llet openbaar ministerie of op schrif
telijk verzoek van de verdachte of van 
dezes raadsman; 
.) Overwegende dat in onderhavig geval, 

~noch het openbaar ministerie, noch de 
verclachte of zijn raadsman om toepas
slng van die maatregel hebben verzocht; 

Overwegende, aan de andere zijde, dat, 
opdat de internering van een beklaagde 
bij toepassing van artikel 7 van de wet 
van 9 april 1930 worde gelast, door deze 
wetsbepaling niet vereist wordt dat de 
beklaagde vooraf in observatie worde ge
steld in de psychiatrische · afdeling van 
een strafinstelling; dat het volstaat dat 

(2) Verbr., 22 juli 1935 (Bull. en PASIC., 
1935, I, 332, en nota's 2 en 3). 
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op wettelijke wijze bewezen worde dat de 
beklaagde in de in artikel 1 van voor
melde wet beschreven geestestoestand ver
keert; 

Dat het iniddel naar recht faalt; 
Overwegende verder, dat slechts feite

lijke beschouwingen in aanleggers me
morie worden uiteengezet welke buiten 
de beoordelingsbevoegdheid van het hof 
vallen; 

En overwegende dat de substantH~le of 
DP straf van nietigheid voorgescllreven 
reclltsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing wettelijk is ; 

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

30 november 1953. - 2• kamer. - Voor
zittet·, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggevet·, H. Demoulin. - G-eli.ikltbi(UJnde 
conol·usie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2• KAMER. - l december 1953 

1° VOORZIENTNG IN VERBREKING. 
- ZAKEN VAN DIRI,CTE BELASTINGEN. - BE
TEKEND AFSCHRIFT VAN HE'J' VEIIZOEKSCHRIFT 
TOT VERnREKING. - A.FSCHR.IF'J' DAT DE VAST
STEI,LING DIENT TE BEHELZEN llAT RET ORI
GINEEL VAN HET VERZOEKSCHRIF'l' DOOR DE 
AANLEGGER OF ZIJN GEMACH'l'lGJll~ ONDERTE
KEND IS. 

zo VOORZIENING IN VERHREKING 
~ ZAKEN VAN DIRECTE BELAS'l'INGEN. - VER
ZOEKSCHRIF'l' TOT VEIIBREKING INGEDIEND 
DOOR DE STAAT.· - 0NDERAAN HE'l' VER
ZOEKSCHHIFT AANGEBRACII'l'E HAND'l'EKENING. 
- HANilTEKENING GEACH'l' DIE VAN DE DIHEC
TEUR DEB, BELASTINGEN 'l'E ZIJN. 

3° VOORZiiENING IN VERBHEKING. 
- ZAKl~N. VAN DIR.ECTl!~ BELAS'tiNGEN. - J~
PLOOT VAN BE'l'EKENING VAN l!E'l' DOOH DE 
STAAT INGEDIEND VERZDEKSOHRH"l' TO'l' VER
BBF;KING. - IiJXPLOO'J' DAT NIE'l' NOODZARE
LIJR DE HOEDANIGHEID EN DE NAAJ\1 DIEN'l' 'l'E 
VER.MELDEN VAN DE Al\IBTENAAH DIE HET VER
ZOEKSCHRIFT ONDEHTEKENDE. 

4" en 5° INKOMS'.rENHELASTINGEN. 
- RECLAMATIE VAN DE SCHA'l'PLIOHTIGE 'l'E
GEN HE'l' BEDRAG VAN ZIJN AANSLAG. - VEH
ZOEK OM INLICHTINGEN DOOR DE ADMINIS
'J'RATIE. - GEVOLG, AANGAANDE Dl" TOEKOMST 
VAN DE •RECLAMATIE, VAN HE'l' NIET VOORLEG
GEN, DOOH DE SCHATPLICH'.l'lG~~. VAN DE GE
VHAAGDE GEGEVENS .. 

(1) Zie verbr., 9 december 1935 en 6 april 
1936 (B·ull. en PASIC., 1936, I, 82 en 212) ; 
23 maart, 1948 (Arr. Ve,-b,.., 1948, biz. 176; 
Bull. en PASIC., 1948, I, 202; en nota 2). 

1

6o INKO:MS'.rENBELASTINGEN. -
IiJXTRABELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXOEPTIONEL~~ BATEN. - BEL\S'l'
BARE INKOMSTEN. - lNKOMSTF.N W AARONDER 
BEGREPEN ZIJN, BOVF;N HE VAS'l'GESTELDE VER
MOGENSACCHESSEN, OOK DE SOMMEN WELKE 
TOT HET DEKKEN VAN DE UI'l'GAVEN ((A FONDS 
PEHDUS )) BESTEED WERDEN EN NAMELI.TK TOT 
DE GEZINSUI'J'GAVEN, AL WEZEN ZIJ AL DAN 
NIET NORMAAL. 

7o INKOMS'.rENBELASTINGEN. 
VERBETEHING, I>ODR DE ADMINISTRA'l'IE, VAN 
EEN ONJUIST BEVONDEN AANGIF'l'E. - RAMING 
VOLGENS DE GEZAMJCNLI,JKE IN AANMERKlNG 
GENO~IEN 'l.'EKENKK OF INDICIEN VAN Gli;HOED
HEID. 

1 o Awngez1en rLe q;om·zienling in zalccn van 
directe belastingen bi.j wege van een 
vcrzoeksch1"ift wordt inqesteld, dient 
dit ve·rzoelcsclwift noodzalcelij]c te wor
den onde·rtelcend door de aa.nlegge1· of 
zijn g,e-machtigde en dient bij{levolg het 
on(le-rtelc,end. afsclwift van het vet-zoelc
sclwift noo,dzalwlijTt, cle 1xtststelling te 
behel:zen dat (lie sttbstantiiile fot·mali
teit ve·rvuld is geweest (1). 

2° De handtelcening aangebnwht onder
aan het veTzoelcschrift tot ve1·1JTeking 
dat doo1· de Staat wordt ·ingediend tegen 
het in za.lcen van directe bela8tingen 
gewezen atTest van een hot vwn be1·oe1J 
wordt gea.cht, beho'ltdens tegenbewijs, 
(Ue q;an cle dit·ectent· de1· bela.stingen tc 
:zijn (2). 

3° Het ewploot va.n bctelcen-ing van het 
'1-'et·zoelcsclwift tot ve·rb·relcing in zalcen 
vwn dit·ecte bel,a.stin{len dient met nood
:zctlceUjTc ae hoedwn·irJheid van de a.rn.bte
na.wr (l:ie h,et v.arzoelcsch;·itt ondertc
lccnde noch z·i}n naam te vennelden, 
daa1· de vet·melaing, in het betelcend af
schrift va.n' het verzoelcschr"ift, van zijn 
(la.t1tm en vwn het ,a.anwezig :zijn van ae 
hwnatelce1ving, van de .aanlegget· dJe vm·
weet·de7· in de tnogelijlcheid stelt ae 
mgelmnUgheid det· pmcea'li're na te 
gaan. (3). 

4° H et ·m:et ·ue·rst,relclccn Vttn antwoord. 
(lom· cle schntplichf'ige, op (le vet·zoelcen 
om inlichtingen floor de nclministraUe 
welke tot hem gericht :zijn ten gevolge 
van :zijn reclatnatie tegen het bed1·ag 
·vwn :zi.in awnslctg, of hct niet voot·legaen. 
·Pan cle hem ten gevolg,e van die t·ecla.
·rnat-be gem,aag.de gege·vens, verlenen aam, 
de culministrat'ie het reoht niet tot een. 
aanslag van a.mbtswege ove·r te gaan, 
(loch a.lleen het ·recht, voo1· (le di1·ecteur, 

(2) Verbr., 23 september 1929 (Bull. en 
PASIC., 1929, I, 309, 2'). 

(3) Zie verbr., 26 september 1927 (Bull. en 
PASIC., 1927, I, 293); 23 september 1929 (ibid._, 
1929, I, 309, 4'). 
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de ·reclamaUe te vm·werpen., voor zoveel 
zij betrelclcing heeft op de elementen. 
van de aanslag welke het voorwet·p van 
het verzoelc om ·inlichtin.gen ttitmaken. 
(Samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 56 en 61, 
paragraaf 3.) 

5° Het n.iet vet·str·elcken van antwoord, 
door de schcttplichtige., op de verzoelceti 
om inlichtin.gen tvellce door de admini's
tratie tot hem gericht werden om de 
gegmndheid van zijn t•eclamatie te be
ooi'delen, lean enlcel de gcgrondheicl van 
ae · ·realarnat-ie en niet hare ontvanke
Uj1che·£d in het geclt·ang b1·engen. 

6° Tot wedersamenstelUng van het geheel 
van de in cle emtmbela.sting belastbare 
·inlcomsten ·van het belastbaar Ujdpe·rlc, 
dienen bij de vastgestelcle vennogens
acm·essen de te1· clelclcing van de uit
gaven « c1 fonds pwrcl·us ll g,ebrwilcte som
rn,en gevoeg(l te wo·rden en nrtmelijlc de 
uitgaven voo·t' het gezin, al wezen zij 
al dan niet normnal (1). (Wet van 16 oc
tober 1945, art. 2.) 

7° .Aangez·ien de t·aming wellce de ndmi
nistratie gerechtigd is ·in de plaats van 
de aangifte van de schcttplichtige te 
.~tellen een globale t·aming ·i.~ volgens de 
gezamenlijke door de administratie in 
aanmerking genomen telcenen of indi
cwn, mogen de door de ttitgaven voor 
het gezin opgeleverde tekenen of indi
cien niet atzonde1'lijk genomen worden, 
onafhanlcelijlc. va.n de ramingen wellce 
de administratie volgens anrlere teke
nen of indicii:in gedctlLn heett (2). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCJEN, 
T. ALBER'l'.) 

ARREST. 

RET HOIJ' ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 juni 1951 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, opgeworpen tegen de voorziening 
en door verweerder afgeleicl uit de nie
tigheicl van de betekening ervan, doordat 
het afschrift van het verzoekschrift tot 
verbreking welke door de instrumente
rende deurwaarder aan verweerder werd 
ter hand gesteld, deze niet in de moge
lijkheid stelt de regelmatigheid der pro
cedure te beoordelen en inzonderheid na 
te gaan of het origineel wel door de direc
teur der belastingen is ondertekend ge-

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
22 september 1953 (Bull. en PAsrc., 1954, 
I, 31). 

(2) V aste rechtspraak. Zie onder meer ver br., 
29 september 1953 (s"p..a, biz. 51; Bu.ll. en 
PASIC., 1954, l, 63). 

· weest, en zulks des te meer daa:r het hem 
uitgereikte afschrift niet voorzien is van 
de vermelding dat het origineel door aan
legger of door een regelmatig gevolmach
tigde persoon ondertekend is : 

Overwegende dat uit de door partijen 
regelmatig overgelegde stukken blijkt : 
1 o dat het van de directeur der directe 
belastingen van de provincie Henegouwen 
uitgaancle verzoekschrift tot verbreking 
gedagtekend is : Bergen, de 256 juni 1951, 
en ondertekend is; 2° dat op het bete
keude afschrift van het verzoekschrift 
welk met het origineel eensluidencl is, 
de~elfde aanduidingen zijn overgenomen 
boven de door de instrumenterende deur
waarder ondertekende vermelding << voor 
eensluidt>ml ufschrift ll, behoudens echter 
de handtekeuing van de directeur der 
belastingen, welke door de vermelding 
« onleesbare handtekening ll vervangen is; 

Overwegemle !lat, aangezien de voorzie
ning in zaken van directe belastingen 
l.)ij wege van een verzoekschrift wordt in
gesteld, dit verzoekschrift noodzakelijk 
door de aanlegger of door zijn gemach
tigde client te worden ondertekend; dat 
daaruit volgt dat het afschrift van dit 
verzoekschrift noodzakelijk ook ·de vast
stelling client te bevatten dat die snb
stantHHe formaliteit vervuld is geweest; 

Overwegende dat de vermeldingen welke 
op het afschrift van het verzoekschrift 
voorkomen een genoegzaam bewijs van 
het vervullen van die for.maliteit ople
veren; 

Overwegende, immers, dat de onder
aan het verzoekschrift aangebrachte hand
tekening, behoudens tegenbewijs, moet 
worden geacht die van de directeur d~r 
belastingen te zijn; dat geen wet vereist 
dat die hoedanigheid door de deurwaarder 
in zijn exploot van betekening gewaar
merkt worde, noch (lat het verzoekschrift 
de naam van de clirecteur der belastingen 
vermelde; 

Dat eruit volgt dat de vermelding, in 
het afschrift van het verzQekschrift, van 
zijn datum en van het aanwezig zijn 
van de handtekening, verweerder in de 
rnogelijkheid stelt de regelmatigheid der 
procedure na te gaan; 

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

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
1317 tot 1321 van het Burgerlijk Wetboek, 
2 en 19 van de wet van 16, october 1945 
tot invoering van een extrabelasting op 
de in oorlogstijcl behaalde exceptionele 
baten, 26 en 55 van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, samengescha
keld bij koninklijk besluit van 12 septem
ber 1936 en, voor zoveel als nodig, bij de 
besluiten van 3 juni 1941. en 31 juli 1943, 
en bij samenhang, van artikel 2 van de 
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besluiten betreffende de nationale Cl'lSlS
belasting, samengeschakeld bij de beslui
ten van 16 juni 1941 en 31 juli 1943, cloor
dat het bestreden arrest : eerste onder
dee! : de reClumatie ontvankelijk ver
klaart door te laten gelclen dat de aclmi
nistratie aan het niet beantwoorclen door 
eiser binnen de gestelde termijn, van een 
hem door de taxerende ambtenaar toege
zonclen verzoek om inlichtingen, het recht 
niet kon ontlenen om enkel op die groncl 
de aanspraak van cle belanghebbencle te 
verwerpen, clan wanneer uit de besli8sing 
van de clirecteur cluidelijk blijkt dat het 
verwerpen van cle reclamatie geschieclde 
op grond van het niet beantwoorclen van 
een verzoek van de onderzoekencle ambte
naar, en clan wanneer bijgevolg, de bepa
lingen van artikel 55, paragraaf 1, lid 3, 
welke op de aanslagprocedure betrekking 
hebben, aan het vraagpunt vreemcl zijn ; 
tweecle ondercleel : uit de zo in de extra
belasting als in de gewone belastingen be
lastbare inkomsten het beclrag laat weg
vallen van de uitgaven voor het gezin, 
onder aanvoering, aan de ene zijcle, clat 
de kosten van clie aarcl welke de Hllmi
nistratie in aanmerking neemt, zeker het 
gemidclelcl beclrag van de uitgavten voor 
het normaal verbruik niet overschrijclen 
en clat zij door de wetgever worden uitge
sloten nit de elementen die geacht worclen 
van belastbare inkomsten voort te ko
men, en dat, aan de andere zijcle, zij 
geenszins, naar de zin van artikel 55 
der samengeschakelde wetten, een teken 
of indicie uitmaken van een hogere 
graad van gegoedheid clan die welke 
nit de aangegeven inkomsten blijkt, clan 
wanneer : a) de parlementaire voorbe
reiding van de wet van 16 october 11145 
waarheen het hof verwijst (toelichting, 
parlementaire bescheiden 118-119) in ge
nen dele de haar in het arrest toege
schreven draagwijclte heeft; b) artikel 55 
van cle samengeschakelde wetten generlei 
onderscheid maakt tussen de tekenen of 
inclicien, wanneer uit die tekenen of incli
cien een hogere graad van gegoeclheid 
kan worden uitgemaakt clan die welke nit 
de aangegeven inkomsten blijkt; c) nuar 
luid van artikel 26, paragraaf 1!, van de
zelfde samengeschakelcle wetten, ter zake 
van de extrabelasting toepasselijk ge
maakt bij artikel 19 van de wet van 
16 october 1945, de uitgaven voor het 
gezin nitgaven van persoonlijke uarcl uit
maken welke niet van de onder de be
drijfsbelasting i•allencle inkomsten. en 
derhalve, van cle extrabelasting lnmnen 
worden afgetrokken : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende clat uit het bestreclen ar

rest en nit de met de voorziening gaande 
stukken en onder meer uit de beslissing 

van de dirE;c,teur der lJelastingen blijkt 
dat de aang1ften, zowel in de gewone be
lastingen als in de extrabelasting, welke 
door verweerder over de oorlogsperiode 
werden ingediend, onjuist zijn bevonden 
geweest en het voorwerp hebben uitge
maakt van een verbetering nit kracht 
van artikel 55 van de samengeschakelde 

· wetten, dat verweerder de aldus verbe
terde aanslag niet heeft aanvaard en 
daartegen een reclamatie gericht heeft; 

Overwegende dat in de loop van het 
onderzoek naar aanleiding van die recla
matie, de met het onderzoek belaste amb
tenaar verweerder verzocht binnen een 
bepaalde termijn feitelijke en rechtelijke 
gegevens over te leggen tot rechtvaardi
ging van zijn reclamatie; 
Ov~rwegencle clat in de beslissing van 

de d1rectenr der belastingen wordt vast
gestelcl dat de « bezwaarvoerende aan dat 
verzo~k niet voldaan heeft >> en dat <l hij, 
door m gebreke te blijven, de adminis
tratie in de onmogelijkheicl stelt om zich 
rekenschap te .kunnen geven van de ge
gronclheicl van zijn reclamatie >> • dat die 
beslissing clienvolgens « wat de grond be-
treft » de reclamatie afwijst; ' 

Overwegende clut, waar het bestreden 
arrest « over cle ontvanli:elijkheid » uit
spraak doet, het vaststelt clat de admi
nistratie aanvoert dat de reclamatie van 
de eiser .zon moeten verworpen worden 
om de enige reden dat hij nagelaten heeft 
binnen cle gestelcle termijn een verzoek 
om inlichtingen te beantwoorclen · 

Dat het arrest de niet ontvankelijklleid 
van de reclamatie ter zijde laat door 
erop te wijzen clat, naar luicl van arti
kel 55, paragraaf 1, der samengescha
kelcle wetten, de op het niet voorleggen 
van cle verzochte gegevens gestelde wet
telijke sanctie niet de verwerping. van 
cle reclamatie is, cloch het recht voor de 
adrninistratie om tot een aanslug van 
ambtswege over te gaan; 

Overwegende dat het onjuist is dat de 
sanctie van het niet beantwoorden, door 
de schatplichtige, van de hem door de 
adm.inistratie ten gevolge van zijn recla
ma~le tegen het beclrag van zijn aanslag 
genchte verzoeken, of van het niet voor
leggen van de hem ten gevolge van die 
reclamatie gevraugcle gegevens, het re.eht 
voor de adrninistratie is, zoals het be
streclen arrest het verklaart, om « tot een 
aanslai? van ambtswege over te gaan » ; 

Dat mgeval de schatplichtige hem niet 
in het bezit stelt van de inlichtingen 
welke cle administratie onontbeerlijk acht 
om cle gegronclheicl vun <le reclamatie te 
beoorclelen, de directenr cleze kan ver
werpen, voor zoveel zij betrekking heeft 
op de elementen van de aanslag welke het 
V?.orwerp van het verzoek om inlichtingen 
ZlJn geweest ; 
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Overwegende evenwel dat dergelijk ver
zuim aan antwoord op de verzoeken van 
de administratie welke met het oog op het 
beoordelen van de gegrondheid van de 
reclamatie gedaan worden, geen niet-ont
vankelijkheid van de reclamatie met zich 
brengt; dat zulk ontbreken enkel de ge
grondheid ervan in bet gedrang kan bren-
gen; _ 

Over het tweede onclercleel 
rL) Ten aanzien van de extrabelasting 
Overwegende dat artikel 2, paragraaf 1, 

van de wet van 16 october 1945 de geza
menlijke inkomsten welke het opsomt in 
de extrabelasting belastbaar maakt, zon
der onderscbeid te maken tussen die 
welke gediend bebben om de vermogens
accressen op te leveren en die welke tot 
de bestaansbehoeften werden gebruikt, 
dit wil zeggen welke tot bet dekken van 
de uitgaven met teloorgaande penningen 
besteed werden ; 

Overwegende derbalve, dat, door te be
slissen dat het bedrag der door de admi
nistratie geraamde gezinsuitgaven, zelfs 
ingeval het aannemelijk ware bevonden, 
uit de elementen diende te worden geslo
ten welke geacht worden van belastbare 
inkomsten voort te komen, en dienvol
gens van de vermogensaccressen behoorde 
te worden afgetrokken, om reden dat die 
uitgaven gewis bet gemiddeld bedrag der 
uitgaven voor het normaal gebrnik niet 
te hoven gaan, bet bestreden arrest het in 
het middel aangeduid artikel 2 van de wet 
van 16 october 194[) geschonden heeft ; 

b) 'l'en aanzien van ue gewone belas
tingen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de aanvullende aanslagen in 
de inkomstenbelastingen ten gevolge van 
de verbetering van de aangiften zijn ge
vestigd geweest uit kracht van artikel 55 
van de samengeschakelde wetten, met in
aanmerkingneming van de uitslag van het 
onderzoek van de fiscale toestand van de 
belanghebbende ten aanzien van de wet 
Yan 16 october 1945; 

Overwegende dat, zonder te miskennen 
llat in dit geval, de administratie, tot ves
tiging van de aanslag, de door de gezins
uitgaven opgeleverde tekenen of indicien -
van een hogere graad van gegoedheid mag 
aanwenden, het bestreden arrest, na erop 
te hebben gewezen llat de door eiser voor 
l!et onderwerpelijke dienstjaar aange
geven inkomsten 2G5.950 frank belopen, 
dam·nit afleidt dat, hoewel het door de 
administratie voor die uitgaven in aan
merking genomen cijfer diende te wor
den aangenomen, evengemelde nitgaven 
nochtans geem;zins een teken of indicie 
nitmaken van een hogere grand van ge
goedheid dan nit de aangegeven inkom
sten blijkt en dat deze inkomsten ruim-

schoots volstonden om zodanige uitgaven 
te dekken; 

Overwegende echter dat artikel 55 van 
de samengeschakelde wetten de procedure 
bepaalt en inricht waarvan de administra
tie gebruik vermag te maken om de juist
beid en de oprecbtheid van de gezamen
lijke aangifte van de belastingplichtige 
na te gaan en dat zo nit de tekst zelf van 
dit artikel als uit het door de wetgever 
nagestreefde doel blijkt dat de raming 
welke de administratie gerechtigd is in 
de plaats van de aangifte van de belas
tingplichtige te stellen een globale ramlng 
is op grond van de gezamenlijke door de 
administratie in aanmerking genomen in
dicien, en dat bet niet volstaat, opdat het 
aldns aan de administratie voorhehouden 
bewijs kracbteloos hlijve, dat het be
drag van de bijzondere raming welke 
volgens ell;: der afzonder lijk genomen te
kenen of indicien verricht wordt, lager 
weze dan bet bedrag der aangegeven in
komsten wanneer de globale raming vol
gens de gezamenlijke tekenen of indicien 
hoger dan dat beclrag is; 

Overwegende dat, door de door de nit
gaven voor bet gezin opgeleverde tekenen 
of indicien afzonderlijk in acht te nemen, 
onafhankelijk van de ramingen welke de 
administratie in haar verbetering op 
grond van andere tekenen of indicien ver
richt beeft, ~- inzonderbeid van de ver
mogensaccressen welke nit de fiscale toe
stand van de belanghebbende blijken ten 
aanzien van de wet van 16 october 1945, 
- het bestreden arrest de in het micldel 
aangednide wetsbepalingen geschonden 
beeft en dat al de onderdelen van het 
mid del gegrond zijn; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, docb enkel in zover bet het 
beroep zowel ten aanzien van de extra
belasting als ten aanzien van de gewone 
belastingen, slechts gegrond verklaart in 
de mate waarin bet, tot vaststelling van 
de belasthare groudslag, in de ~'ermogens
accressen een som van 79.800 frank we
gens gezinsuitgaven begrijpt; in zover het 
de litigienze aunslagen enkel in cleze mate 
vernietigt ; in zover het de aclministratie 
veroordeelt om aan eiser alle sommen 
terug· te betalen welke onv~rscbuldigd 
op grond van de litigieuze aanslagen 
geind werden, met de moratoire interes
ten, overeenkomstig artikel 74 van de sa
mengescbakelde wetten, en in .zover het 
elke der partijen tot de helft der kosten 
veroordeelt; beveelt dat melding van 
onderllavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van het gedeeltelijk vernietigd 
arrest ; veroordeelt verweerder tot de kos
ten; verwijst de aldns beperkte zaali: naar 
het Hof van beroep te Luik. 

1 december 1953. - 2" kamer. ~ Foo1·-
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zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bayot. -
Gelijlchlidende conclttsie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Ple'i
tel·, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - l december 1953 

INKOMSTENBELASTINGEN. AAN-
SLAGBILJET. - BELASTINGI'LICHTIGE OVER
LEDEN. - AANSLAGBILJET GEZONDEN NAAR DE 
WOONPLAATS VAN DE OVERLEDEN BELASTING
PLICHTIGE, ME'f VERMELDING VAN DE NAAM EN 
VOORNAMEN VAN ELK DER ERFGENAMEN. 
REGELMATIGE PROCEDURE. 

W anneer het gaat om een ove'l"leden be
Zastingplichtige, is de aanslagpTocedure 
1·egelrnatig, waa1·bij het aanslagbiljet, op 
nawm van de nalaten·schrtp, gest,uu,rd 
wenl naar de woanplaats van de avel·
leden belastingpUchtige, waa1· de nala
tenschap opengevallen is, met vermel
ding 'UWn de naam en vaontamen 1;an 
ellc der wrfgenamen. (Kon. besl. van 
22 september 1937, art. 38 en 40.) 

(MEERT, T. JlELGISCHE STAA'l', 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 april 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 38 en 40 van het koninklijk 
besluit van 22 september 1937, doordat het 
bestreden arrest beslist dat de reclamatie 
van de erfgenamen van Meert-Juwet 
tegen de betwiste aanslagen te laat werd 
ingediend; dat de aanslagprocedure regel
matig is, vermits de aanslagbiljetten aan 
de woonplaats werden opgezonden daar 
waar de nalatenschap is opengevallen, met 
vermelding van naam en voornaam van 
elk der erfgenamen; en dat voormelde 
aanslagbiljetten aan de belanghebbenden 
zijn gezonden geweest, dan wanneer bo
venaangeduid artikel 38 voorschrijft dat, 
wanneer een belastingplichtige overleden 
is, de aanslagen op diens naam ten ko
hiere worden gebracht, voorafgegaan van 
het woord o: nalatenschap >> en gevolgd 
van cle namen van al de personen welke 
de aangifte als erfgenamen hebben onder
tekend; dan wanneer, ingeval een der erf
genamen formeel is aangeduid geweest 
om de nalatenschap te vertegenwoordigen, 
de tenkohierebrenging geschiedt volgens 
de formule : « nalatenschap X ... , de erf
genamen vertegenwoordigd door ... », el;l 
dan wanneer voormeld artikel 40 gelast 
dat zodra de kohieren uitvoerbaar ver
klaard worden, uittreksels er van aan de 

betrokken belastingplichtige worden ge~ 
zonden : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst dat de aanslagbiljetten aan de 
erfgenamen van de belastingplichtige zijn 
gezonden geweest, ten dele op 17 augustus 
1949 en ten dele op 17 september 1949, 
en dat eisers niet betwisten die biljetten 
te gelegener tijd na de verzending ervan 
ontvangen te hebben; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat het bezwaarschrift van de erfgena
men slechts op 1 april 1950 aan de direc
teur der belastingen is gezonden geweest, 
dan wanneer de wettelijke termijn voor 
het indienen der reclamatie op 31 maart 
1950 was verstreken, en beslist dat het 
verval van openbare orde is; 

Overwegende dat aanleggers erkennen 
dat de erfgenamen de aangifte in de be
lastingen niet ondertekend hebben en dat 
geen hunner is aangeduid geweest om de 
nalatenschap te vertegenwoordigen; 

Overwegende dat uit geen enkel van de 
door aanleggers tot staving van hun voor
ziening neergelegde stukken blijkt dat de 
tenkohierebrenging van de ten laste van 
de vroeger overleclen belastingvlichtige ge
vestigde aanslagen niet, overeenkomstig· 
het voorschrift van artikel 38 van het ko
ninklijk besluit van 22 september 1!}37, OJJ 

diens naam .zou zijn verricht geweest; 
Dat de eerste twee onderdelen van het 

micldel in feite niet opgaan; 
Overwegende dat, aangezien de tenko

hierebrenging op naam van de nalaten
schap behoorde te geschieclen, het aan
slagbiljet enkel op het ach·es van de vroe
ger overleden belastingplichtige mocht 
worden gezomlen; dat daaruit volgt dat 
de in het micldel aangehaalde overweging 
van het bestreden arrest, verre van de 
bepalingen van de artikeleu 38 en 40 van 
het koninklijk besluit van 22 september 
1937 te schenclen, een juiste toepassing 
er van gemaakt heeft; 

Dat het derde ondercleel van het micldel 
naar recht faalt; 

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

1 december 1953. - 2" kamer. - Vom·
zittel', H. Giroul, raadsheer waarnemencl 
voorzitter. - vm·szaggever, H. Anciaux 
Henry de Faveaux. - Gelijkluidende con
clttsie, H. Ganshof van der Meersch, ad
vocaat-generaaL - Pleiter, H. Van Leyn
seele. 

l" KAMER. 3 december 1953 

1o BEWIJS. BURGERLlJKE ZAKEN. -
lNTERPRE'l'A'fiE VAN EEN DUBJJELZINNIG JlEUING 
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VAN EEN CONTHAC'l'. - MACHT VAN DE RECH
TEIL 

2° OVEREENKOMST. - INTERPRETATIE 
DOOR DE HECHTER. - RECHTER DIE, VOL
GENS DIE INTERPRETATIE, AAN DE OVEREEN
KOMST UI'l'WERKING TUSSEN PARTIJEN TOE
KENT. - TOEPASSlNG VAN ARTIKEL 1134 VAN 
RET BURGERLIJK WETBOEK. 

1° Hoewel de 1·echter, om een d·ubbelzin
nig beding van een contrnct te inter
preteren, stC'ltnen lcnn op aan de akte 
extrinsieke gegevens (1), •vennng hij 
ook op nndere bedingen 11nn dezelfde 
alcte te stmmen (2). 

2° De beslissi?tg HJCL(U'b·i.i aan een ove?·een
k.omst de 1tit1vm·k.ing wotdt toegekend 
die, 1Jolgens (le interpretnt-ie (lie de 
rechte1· e1·aan geeft, zi:i t·ttssen pn1·tijen 
lteett, schendt a?·tikel 1134 vctn het B1w
.11erlijk. lV etboelc niet, doch ma.ctk.t toe
pass·ing ervan (3). 

(TAELEAfANS, T. STOCKHEM.) 

ARREST. 

Hl<J'J' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 november 1951 in hager be
roep gewezen door de Rechtbank van 
Perste aanleg te Brussel ; 

Over het enig middel : schending van 
cle artikelen 1134, 1135, 1157, 1158, 1315, 
1317 en 1322 van llet Burgerlijk Wetboek, 
Pn H7 van de Grondwet, doordat, door 
te beslissen dat llet tussen partijen lo
pende contract (akte van 24 juli 1945), 
waarbij was overeengekomen dat « 2° bij 
het einde van de lmurverlenging, clit is 
op 14 augustus HJ51, de eigenaai· rechtens 
opnieuw bezit neemt van. het onroerend 
goecl, zonder dat de huurder om, om het 
e1•en welke reclen, een nieuwe huurver-· 
lPnging vermag te vorderen ; 3° cle uit
tredende huurcler een nieuw huurcontract 
n~rmag te ontvangen tegen een door de 
eigenaar te bepalen hmu·prijs op grond 
ntn de voor anclere hanclelszaken aange
hoden prijzen, met uitsluiting van die 
voor de in voormeld onroerend goed geex
ploiteercle handel; 5° drie maanden v66r 
het einde van het huurcontract cle eige
naar bij aangetekende brief de lmnrprijs 
nlll lwt onroerend goed ter kennis van de 
!murder brengt; de huurder hebbende 
<'en maand om bij aangetekende brief zijn 
akkoord met of zijn weigering van een 
nieuwe lluur kenbaar te maken ll, « niet 
anders kan worden geinterpreteerd dan 
nls een eenvouclig recht van voorkenr het-

(1) Verbr., 22 juni 1950 (A,.,·. J1 erbr., 1950, 
biz. 650; Bull. en PASIC., 1950, I, 743, en 
nota .5); 22 november 1951, twee arresten 
(A•·r. J1er·br., 1952, blz. 136 en 138: B11U. en 
PAsrc., 1952, I, 151 en 152). · 

welk aan de uittredende huurder mits 
gelijke voorwaarden wordt verleend voor 
het geval de verhuurder een nieuw huur
contract mocht wensen te sluiten, doeh 
bij uitsluiting van elke verbintenis van 
de verhuurder zijn goed opnieuw te ver
huren ll, zonder trouwens voor die inter
pretatie een grand op te geven welke er
gens anders dan in het ingeroepen ge
schrift zelve werd gevonden, het bestre
den arrest het aan die akte te heehten 
geloof en het bindend karakter van de 
daarin vervatte overeenkomst heeft ge
schonden : 

Overwegende dat uit de bestreden be· 
slissing blijkt dat aanlegger, gedagvaard 
tot geldigverklaring van de hem gedane 
opzegging en tot ontruiming van het tot 
handel bestemd onroerend goed dat hij in 
huur had, aan deze eis een verweermiddel 
tegenwierp hetwelk was afgeleid uit een 
bepaling van het tussen partijen tot stand 
g·ekomen lmurcontract, luidens welke « de 
uittredende huurder een nieuw huureon
tract vermag te ontvangen tegen een door 
de eigenaar te bepalen huurprijs op grand 
van de voor andere handelszaken aange
boden prijzen met uitsluiting van die 
voor de in voormeld onroerend goed geex
ploiteercle handel Jl ; 

Overwegencle dat de rechter over de 
grand, dit middel beantwoordend, erop 
wijst dat leden 2 en 3 van het ingeroepen 
beding in een zekere mate tegenstrijdig 
zijn en clat dit beding buitendien ondui
delijk is, en niet gewag maakt van een 
recht doch van een aan de uittredende 
huurder verleend louter vermogen; 

Dat hij beslist dat het beding slechts 
een eenvoudig recht van voorkeur aan 
deze verleent voor het geval de verhuur
der « een nieuw huurcontract moeht wen
sen te sluiten, cloch bij uitsluiting van 
elke verbintenis van de verhuurder zijn 
goed opnieuw te verhuren ll; · 

Overwegende dat deze interpretatie, die 
gegrond is op gevolgtrekkingen welke uit 
het onderling in verband brengen van de 
onderscheiden bepalingen der akte wer
deu afgeleid in tegenstelling met hetgeen 
door het middel wordt staande gehouden, 
niet onverenigbaar is met de termen van 
het huurcontract waarvan het noch de zin 
noch lie draagwijclte verdraait ; 

Overwegende dat, hoewel de rechter, 
bij het interpreteren van de duistere en 
dubbelzinnige bedingen tler hem voorge
legde .akten, zich klaarheid kan verschaf
fen door te steunen op de aan de akte 
extrinsieke gegevens, deze handelwijze 

(2) Verbr., 20 januari 1949 (Arr·. J1erbr·., 
1949, biz. 47; B·ull. en PAsiC., 1949, I, 55). 

(3) Verbr., 8 juni 1951 (Arr. J1erbr., 1951, 
biz. 592; B11ll. en PAsrc., 1951, I, 687). 
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niet de enige is waartoe hij wettelijk zijn 
toevlucht nemen kan; dat hij onder meE'r 
Of!"- andere bedingen van dezelfde akte 
steunen mag ; 

Overwegende, ten aanzien van de in 
het middel aangevoerde !:lChencling van 
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 
dat door aan het bewuste beding de uit
werking toe te kennen welke het, zoals 
hij het interpreteert, tussen partijen 
heeft, de rechter voormeld artikel 1134 
niet heeft geschonden, doch er van toe
passing lleeft gedaan ; 

Overwegende dat door die souvereine 
interpretatie, en door de vaststelling dat 
niets in de hnidige stand der zaak aan" 
leiding geeft tot betwijfeling van de op
reclltlleid van de tot opzegging inge
brachte reclen en narnelijk clat de clocllter 
van verweenler in verbreking in llet be
wuste onroerend goed geen herberg meer 
doch een geheel andere llandelszaak uit
baat, de i·echter zijn beslissing wettelijk 
gerechtvaardigd heeft zonder enige der in 
het middel aangeduide wetsbepalingen te 
schenden; 

Dat geen vnn beide onderdelen vnn het 
middel kan aangenomen worden ; 

En overwegende dat de voorziening 
v66r 15 september 1953 betekencl werd; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning ; verom"deelt aanlegger tot de kosten 
en tot een vergoecling van 150 frank 'je
gens verweerder. 

3 december 1953. ~ 1" kamer. - Voor
zitte?· en ve1·slaggevm·, H. Fettweis, raads
heer waarpemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit .de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
Pleiters, HH. Demeur en Struye. 

l e KAMER. - 3 december 1953 

KOOPHANDEL-HANDELAAR. -- FAC
TUUR. ~ BEWIJBKRACHT. - ARTlKEL 25, 
LIQ 2, YAN RET WETBOEK VAN KOOPHANDEL. 
- BEWIJSKRACH'l' EKKEL AAN EEN AANGE
NOMEN F AC'l'UUR GEHECHT. 

De tactmtr, waaraan a1·tikel 25, lid 2, 
van het Wetback van koophandel be
wijslcracht hecht, is enlcel de factuur 
die het voorwe1·p is ueweest van een 
uitdmlckelijlce of sUlzwijgende aanne
ming (1). 

(1) Zie NovELLES, Droit oomme1·oial, b. I, 
v' De la p1·euve des engagements oommer
cianx, nr 30. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP COMPTOIR DE SE
MENCES DE SVALOF, T. NAAMLOZE VENNOOT· 
SCRAP DEBROUX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 juli 1951 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 25 van het Wetboek van 
koophandel (wet van 16 december 1872), 
1134, 1135, 1315, 1319 tot 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, doordat, waar de beroepene trou
wens generlei betwisting omtrent de 
draagwijdte en het binclend karakter vail 
het aangeduide beding had ovgeworpen, 
het bestreclen arrest geweigerd lweft de 
conclusies in te willigen waarbij de be
roepster het beding van de algemene voor
waarclen deed gelden welke afgedrukt 
zijn Ol) de keerzijde van de factuur vim 
15 september 1948 betreffende de verkoop 
van het ontsmettingsmidclel, luidens welk 
beding « de schacleloosstelling in geen ge
val cle prijs van de koopwaar mag over
schrijden )), en zulks om de enige reden 
clat << aangezien de in het dossier berus
temle factum· op welker keerzijde dit 
becling voortkomt slechts na de levering 
aan de beroepene werd gestuurd, zij ter 
bepaling van de bijzondere voorwaarclen 
van de litigieuze lwop niet in aanmerking 
kan worden genomen )), dan wanneer 
(schencling v_an de bovenaangeduide arti
kelen van het Burgerlijk Wetboek en van 
het Wetboek van koophandel) de rechter, 
zonder de wettelijke en normale zin der 
woorden, en bijgevolg het aan de akten 
te hechten geloof te miskennen, alsmede 
het bindend kurakter der overeenkomsten 
te schenden, de in een factum· vermelde 
algemene voorwaarden waarop een koop 
werd gesloten, niet vermag als zijnde van 
clraagwijdte ontbloot te verwerpen onder 
het voorwendsel clat zij de bijzondere 
voorwaarden niet « bepalen )) ; dan wan
neer immers de facturen ten doel hebben 
niet zozeer de voorwaarclen van een koop 
te bepalen (zoals zou geschieden in cle 
brieven welke in verband met het aanbod 
en de aanvaanling worden gewisseld), als 
het bewijs te verschaffen van bedoelde 
verrichting, van de voorwaanlen waar
tegen zij geschiedde en van de levering 
van de verkochte zaken, dan wanneer 
(schencling van dezelfde bepalingen) de 
wettelijke en normale zin van het woord 
factum·, welke de rechter niet mag mis
kennen zonder het geloof te schenden 
hetwelk dient gehecht aan de akten 
waarin dat woorcl wordt gebezigd, even
goed, als wijze van bewijsvoering van 
het bestaan en van de voorwaarden -van 
de verkoop, de na de levering opgemaakte 
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facturen als de voor of bij de levering 
opgemaakte om vat; dan wanneer (scherr
ding van de artikelen 1134, 1135, 1315 
en 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wet
boek) de normale betekenis van de uit
drnkking « algemene voorwaarden ll aan 
de bewuste voorwaarden de waarde ver
leent van voorwaarden die, elk binnen 
het aangemerkt kader, het gesloten con
tract beheersen, waarvan een bijzonder 
element de toepassing dier voorwaarden 
niet uitsluit, en dan wanneer het hof, 
door die betekenis te miskennen, het 
aan de akten te hechten geloof en de 
bindende kracht der overeenkomsten ge
schonden heeft, dan wanneer althans 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet), door in het onzekere te laten waar
om toepassing van de ingeroepen nlge
mene voorwaarden Yan de hand werd ge
wezen - of zulks geschiedde om de reden 
dat een factuur elke bewijskracht mist 
wanneer zij na de levering werd opge
maakt, ofwel wijl dat verschil tussen 
v66r en na de levering Dpgemaakte fac
turen wanrdevol wordt in zover de al
gemene voorwaarden met de bijzondere 
in verband behoren te worden gebracht, 
ofwel wijl de algemene voorwaarden die
nen te worden afgewend telkens als 
er bijzondere voorwaarden gelden, ofwel 
wijl in dit geval de ene tegen de andere 
zouden indruisen, ofwel nog wijl, in dit 
geval ook, een bijzonder elf~ment aanwe
zig was dat het bij artikel 25 van het 
Wetboek van koophandel ingevoerde ver
moeden Qillverwierp -, het bestreden ar
rest tc~ kort is gebleven aan de op de 
rechter over de grond rustende plicht zijn 
beslissing ten aanzien van elk onderdeel 
van de eis of elke exceptie derwijze te 
rechtvaardigen dat het Hof van verbre
king in de mogelijkheid worde gesteld 
zijn toezicht nit te oefenen : 

A .. Voor zoveel het middel de schending 
inroept van artikel 25, lid 2, van het 
vVetboek van koophandel, van het aan de 
fnctuur van 15 september 1941 te hechten 
geloof en van artikel 97 van de Grond
-\vet: 

Overwegende dat de factum· waaraan 
artikel 25, lill 2, van het Wetboek van 
Iwophandel bewijskracht hecht, de aan
genomen factuur is ; 

Overwegencle dat nit geen vaststelling 
yan het bestreclen arrest, noch zelfs nit 
de door de partijen v66r de rechter over 
de grond genomen conclusies blijkt dat de 
in het middel bedoelde factuur het voor
werp zon zijn geweest van een uitdrnk
kelijke of stilzwijgende aanneming ; 

Dat mitsdien, afgezien van de door het 
mi<ldel gecritiseerde gronden, het bestre
tlen dispositief gerechtvaardigd blijft; 

B. Voor zoveel het middel de schending 

doet gelden van de regelen betreffende 
de kennisneming van de rechter, alsmede 
de schending van het aan verweersters 
conclusies te hechten geloof : 

Overwegende dat verweerster bij haar 
conclusies volledig herstel van de door 
haar ondergane schade heeft gevorderd; 
dat zij aldus op ondubbelzinilige wijze de 
stelling heeft tegengesproken volgens 
welke wegens het in het middel aange
haalde beding het herstel diende beperkt 
te blijven tot de prijs der koopwaar; 

Dat dit oncletdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

En ovt>rwegende dat de voorziening 
v66r 15 september 1953 werd betekend; 

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

3 december 1953. - 1 • kamer. - Voor
zitte1', H. Fettweis, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·sla_qgevm·, H. So
hier.- Gelijlclttidende conclttsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. -· Pleite1·s, HH. Demeur en 
Veldekens. 

l" KAMER. - 3 december 1953 

WERKREOH'I'ERSRAAD. - BESLISSING 
IN HOGER REROEP. - BEVESTIGING VAN DE 
BEROEPEN SENTENTIE. - GEEN, ZI<:LFS BE
KNOPTE, UITEENZETTING VAN DE GRIEVEN VAN 
DE APPELLANT. - 0NWETTELIJKE BESLISSING. 

Is onwettelijlc de door de werlcrechters
raad in be1"0ep _qewezen sententie wellee 
nalaat, zelfs op belcnopte wijze, de stel
lingen van de pa1·tijen uiteen te zetten 
en inzonclerheid de g1·ieven wellce appel
lant tegen de bemepen sententie heett 
doen gelrlen (1). 

(COLIN, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
CHARBONNAGES DE ~IONCEAU-FONTAINE.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet ov de bestreden 
beslissing, op 19 januari 1952 gewezen 
door de Werkrechtersraad van beroep te 
Bergen, kamer voor bedienden; 

Over het · enig midclel : schending van 
de artikelen 77 en 123, inzonderheid 123, 
lid 10, van de organieke wet van 9 juli 
1926 op de werkrechtersraden, en van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat de 

(1) Verbr., 23 maart 1950 (A•~·. Yerbr., 1950, 
blz. 487; B11ll. en PASIC., 1950, I, 524, en de 
nota). · 
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bestreden sententie noch de uiteenzetting 
van de eis inhoudt, nDcll de grieven welke 
appellant tegen de beslissing van de 
eerste rechter aanvoert, zoclat het Hof 
van verbreking in de onmogelijkheid 
wordt gesteld zijn controlemacht ten aan
zien van de wettelijkheid van de door 
de rechter over de grond ingeroepen mo
tieven uit te oefenen : 

Overwegende dut de bestreden bef1lis
sing, waarbij de sententie van de eerste 
rechter zonder overneming ervan wordt 
bevestigd, nalaat, zelfs op beknopte wijze, 
de stellingen van de partijen voor de 
rechter in hoger beroep uiteen te zetten, 
en inzonderheid de grieven wellre appel
lant tegen cUe sententie heeft doen gel
den; dat mitsdien de bestreden beslissing 
de in het middel aangeduide wetsbepa
lingen geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt de bestre
den beslissing ; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerster tot de kosten; 
verwijst de zaak naar de werkrecllters
raad van beroep te Namen, kamer voor 
bedienden. 

3 december 1953. - 1" kamer. - Voor
zUter, H. Fettweis, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Vet·slagge·vel·, H. So
bier.- Gelijlclu-i.dende concl·usie, H. Haoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. ~ Plc-ifm·, H. Van Ryn. 

1 e KAMER. - 3 december 1953 

1° BEJLGISCH-CONGO. - EIGENLIJKE 
MAGISTRATI~N. - WET VAN 27 JUNI 1935, 
ARTIKEJ~ l. - DOEL. 

2° BlDLGISCH-CONGO. l!JIGENLI.TKE 
MAGISTRATEN. - WET VAN 27 JUNI 1935, 
ARTIKEL 2, LID l. - DOEL. 

3° BEJLGISCH-CONGO. EIGENLIJKE 
MAGISTRATEN. - DECREic'l' VAN 12 NOVEMJJER 
1935, ARTIKEL 4. - BEPALlNG NAAR LUID 
WAARVAN DE MAGISTRATEN, DIE HET VOOR DE 
WET VAN 27 ,JUNI 1935 GELDEND STELSEL VER
KIEZEN, GEJc'N BE\'ORDERINGEN NOCH WED
DEVERHOGINGEN MEER GENIETEN. - BEPALING 
DIE DE GRENZEN VAN DE AAN DE KONING BIJ 
ARl'IKEL 2, LID 2, VAN BEDOELDE WET VER
LEENDE :I.IACHTEN NIET OVERSCHRIJD'J?. 

1° Artilcel 1 ·van de wet van 2"1 juni 1935, 
tot wijz'i.ging van de artilcelen 18 en 
18bis van de wet van 18 october· 1908 
op het gou1Jernement van Belg·isch
Oongo, heett tot enig doel, ten aan
zien van de eigenlijlce magistraten in 
Belgisch-Oongo, de bepalingen van de 
lcoloniale lce·ur te wijzigen wellce voor-

dien van lwacht waren met betrelclcing 
tot de d.ltur de·r loopbaan, het gctrtl 
dienstja1·en na ~vellce·r ·verstrijlcing aan 
de loopbaan een einde lean wm·den ge
maalct en het te1· toelut-ing tot het pe·n
sioen ve1·eiste getal dienstjat·en. 

2° Artilcel 2, l'itl 1, van de wet van 2"1 jun·i 
1935 lcent aan de reeds voorgoed be
noemde eigenli,ilce tna[Jistraten alleen 
het recht toe te verzoel.;en en te verlwi:i
gen dat de bi'i al·tikel 1 aan de vroe
ger geldende · wetgevin[J toegebmchte 
wijzigingen op hen ni.et wo·rden tOC!Je
past. 

3° Artilccl .q van het dec·reet vnn 12 no
vembel· 1935, nnar lnid waarvnn de 
eigenUjlce marrist1·aten in Belgisch
Oongo, d·ie het ·v66r cle wet van 2"1 jnn·i 
1935 gelderul stelsel vet'lciezen, J}Cen 
bevo·rderingen noch wecldeverhogingen 
-meer ,qenieten, gaat de grcnzen niet te 
b1titen van de nwch ten clie doo·r arti
kel 2, lid 2, Vltn bedoclde wet aan rle 
Koning 7Jeslissende bij wege van d.e
cl·eten vel'lcend- we·rden (1). 

(MATHIEU, T. KOLONIE VAN BELGISCH-CONGO.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 juni 1952 gewezen door het 
Hof van heroep te Brussel; 

Overwegende dat nit de vermeldingen 
van het bestreden arrest blijkt dat aan
legger in 1931 voorgoed tot substituut
procureur des konings bij de Reclltbank 
van eerste aanleg te ElizalJetllstad he
noemcl werd, en naderhuncl tot rechter )n 
die reclltbank; dat aan die functie een 
einde werd gemaakt bij een besluit van 
21 october 1946 hetwelk vanaf 27 maart 
1946 in werking trad; 

Overwegende dat de in de loop van aan
leggers ambtsbedrijvigheid uitgevaardigde 
wet van 27 juni 1935, waarbij artikelen 18 
en 18bis van de wet van 18 october 1908 
op het gouvernement van Belgisch-Congo 
gewijzigd werden, llet statuut van de ko
loniale magistra ten gewijzigd lleeft; ter
wijl zij echter aan de bij haar inwer
kingtrecling voorgoed benoemde eigen
lijke magistraten toestond het vroegere 
stelsel te verkiezen; 

Dat het arrest erop , wijst dat aanleg· 
ger bij verklaring van 24 juli 1936 llet 
vroegere stelsel heeft verkozen; 

Overwegende clat de vordering strekt 
tot betaling van de weddeverllogingen 
waarop aanlegger beweert recllt te heb
ben uit kracllt van llet vo6r de wet 
van 27 juni 1935 geldende statuut, en 

(1) Raadpl. Parlem. 
volksvertegenwoordigers, 
n" 69 en 184. 

besch., Kamer van 
zittijd 1934-1935, 
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welke hij niet heeft ontvangen, alsmede 
van het met inachtneming dier verhogin- 1 

gen berekend pensioen; dat bewuste vor
dering door de rechter over de grond werd 
afgewezen om de reden dat het recht op 
bedoelde verhogingen bij een decreet van 
12 november 1935 aan aanlegger werd 
ontnomen; 

Over beide middelen tezamen : het 
eerste : schending van de artikelen 7, 18 
(wet van 12 augustus 1923), 18bis (de
zelfde wet), 20 van de wet van 18 octo
ber 1908 op het gouvernement van Bel
gisch-Congo; 2 van de wet van 27 juni 
1935 tot wijziging van de artikelen 18 
en 18bis van de wet op llet gouvernement 
vau Belg'isch-Congo; 4 van het decreet 
van 12 november 1935 tot invoering van 
bet statutair stelsel der lwloniale magis
traten, 27 van het statuut der koloniale 
magistraten, zoals het v66r het -decreet 
van 12 november 1935 bestond, ingevolge 
de samengeordende decreten van 7 juli 
en 24 november 1924, 28 december 1925, 
:w october 1926, 16 maurt -1927, 5 maart, 
:: juli, 29 december 1928, 2 april 1929, 
::o januari 1932 en 10 februari 1933; 258, 
:!j!J en 260 van het Congolees Burgerlijk 
w·etboek, doordat het bestreden arrest, 
lletwelk vaststelt dat aanlegger, cUe voot·
goed tot koloniaal magistraat benoemd 
was, op 24 juni 1936, overeenkomstig arti
kel 2 van de wet van 27 juni 1935, voor 
11 et stelsel da t vigeerde vc66r !let bij die 
wet ingevoenle verkozen hatl, verklaart 
dat artikel 5 van het decreet van 12 no
vember 19:35 wettelijk is en op hem be
lwort te worden toegepast voor zoveel het 
hem - als magistra.at die wegens zijn 
keuze onder !let vroegere stelsel is ge
hleven tle wecldeverllogingen ont
neemt welke onder dat vroegere stel
sel de vast benoemde magistraten jaar
lijks kraclltens artikel 27 van het als
toen vigerencle statuut genoten, 0n door
ilat het bestretlen arrest hem dienvol
gens zi:in vordering heeft ontzegd welke 
c:trekte tot herstel van het nadeel dat llij 
lleeft ondergaan wegens clerving, nit 
kracht van voormeld artikel 5 van het 
decreet van 12 november 1935, van alle 
JJ(~vonlering·en, weddeverllogingen of voor
<lelen welke het vroeger statuut hem ver
zekenle, dan wanneer de hoven en recht
lnmken de deereten slechts vermogen 
toe te vassen in zover zij niet strij
dig zijn met de wetten, en dan wan
neer, vermits de wet van 27 juni 19:35 
aan de magistraten het recht toekent 
voor de hanclhaving van het vroegere 
;;telsel te kiezen en eenvoudig luidt : 
"de vormen, de voorwaarden ,en de 
<lraagwijdte der keuze worden bij decreet 
hepaald ll, de Koning, zonder de wet te 
sehenden waarbij hem in de bewuste 
materie, strikt beperkte inaehten wor
ilen verleend, niet vermoeht bij decreet 

ten nadele van de magistraten die dat 
keuzerecht hadden uitgeoefend, het 
« vroegere stelsel ll te wijzigen welks 
handhaving de wetgever bedoeld had hun 
te verzekeren indien zij daartoe hun ver
langen hadden te kennen gegeven; het 
tweede : sehending van de artikelen 1 
en 2 van de wet van 27 juni 1935 tot wij
ziging van de artikelen 18 en 18bis van 
de wet betreffende het gouvernement van 
Belgiseh-Oongo, 7, 18 en 18bis (wet van 
12 augustus 1923), 20 van de wet van 
18 october 1908 betreffende het gouverne
ment van Belgisch-Oongo, 27 van het sta
tuut der koloniale magistraten, ~ngevoerd 
door de samengeordende decreten vanaf 
die van 7 juli en van 24 november 
1924 tot met dat van 10 februari 
1933, 4 van het deereet van 12 novem
ber 1935 tot invoering van het nieuw 
statutair stelsel der koloniale magis
traten, 258, 259 en 260 van het Congo
lees Burgerlijk Wetboek, doordat het be
streden arrest, hetwelk vaststelt dat naar 
luid van .artikel 18 van de koloniale keur 
<< de wedden, het verlof en de vensioenen 
(der koloniale magistraten) bij decreet 

'worden vastgesteld ll, vervolgens ver
klaart « dat het dus wel overeenkomstig 
dat beginsel en die vereisten is dat de 
koloniale wetgever bij het bestreden de
ereet van 12 november 1935 het pensioen 
(art. 1), de verloven en de wedde (art. 4) 
heeft kunnen vaststellen van de magistra
ten welke ingevolge hun keuze onder het 
oude stelsel waren gebleven ll, en daaruit 
afleidt dat aanlegger niet is lmnnen bena
deeld worden door de afschaffing van de 
wecldeverhogingen welke hij onder het 
oude stelsel zou hooben genoten, omdat 
llij « voor het nog niet volbracllte deel 
van zijn term, nog immer aan vaststel
ling bij decreet onderworpen bleef ll, dan 
wanneer het verkiezen van llet oude stel
sel, hetwelk aan de voorgoed benoem
de magistraten bij artikel 2 van de 
wet van 27 juni 1935 werd toegestaan, ten 
belweve vnn de magistraten welke die 
keuze d€den het v66r die wet geldende 
statuut bestendigde, en aan de Koning 
geen mogelijkheid meer liet om hun bij 
wege van wetsgeldige deereten enig der 
voordelen te ontnemen van het oude sta
tutaire stelsel hetwelk zij in zijn geheel 
verkozen hadden : 

Overwegende dat het in de middelen 
aangeduide artikel 1 van de wet van 
27 juni 1935 tot enig doel strekt, ten aan
zien van de eigenlijke magistraten in Bel
gisch"Oongo, de bepalingen van de kolo
niale keur te wijzigen welke voordien 
van kracht waren met betrekking tot de 
duur der loopbaan, het getal dienstjaren 
na welker verstrijking aan de loopbaan 
een einde kan worden gemaakt en het 
ter toelating tot het pensioen vereiste ge
tal dienstj aren; 
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Overwegende dat lid 1 van artikel 2, 
waar het bepaalt dat de op het ogenblik 
van het in werking treden van de nieuwe 
wet voorgoecl benoemde eigenlijke magis
traten het recht hebben het vroegere 
stelsel te verkiezen, aan die magis
traten het recht toekent te verzoeken en 
te verkrijgen dat de llij artikel 1 aan de 
vroeger geldencle wetgeving toegebrachte 
>vijzigingen op hen niet worden toege
past; 

Overwegemle dat nit deze .beschouwin
gen blijkt dat, in strijd met hetgeen in de 
voorziening wordt staande gehouden, het 
vorenaangehaalde lid 1 de vroegere bepa
lingen met betrekking tot de bevorderin
,gen en weddeverhogingen niet beuoelt, 
- welke bepaling niet bij artikel 1 ge
wijzigd werden; 

Overwegende dat krachtens lid 2 van 
artikel 2 van voormelde wet, de vorm, 
de voorwaarden en de draagwijdte der 
keuze bij decreet dienen te worden be
paald; 

:bat waar het decreet van 12 november 
1935, hij artikel 4 bepaalt dat de voor bet 
oude stelsel kiezend.e magistraten geen 
bevorderingen noch weddeverhogingen 
meer genieten, het tot doel heeft de 
draagwijdte van de gedane keuze nader 
te omschrijven ; 

Overwegende dat nit de parlementan·e 
voorbereiding van de wet van 27 _juni 
1935, en inzonderheid nit dezelver toelich
ting blijkt dat de wil van de wetgever 
geweest is het statunt der koloniale ma
gistraten in overeenstemming te brengen 
met dit der koloniale ambtenaren, het
welk kort voordien bij koninklijk besluit 
van 8 december 1934 was ingevoerd ge
weest; 

Overwegende dat het koninklijk besluit 
van 8 december 1934, waarbij aan de kolo
niale ambtenaren en beambten toege
staan werd het v66r de inwerkingtrecling 
van dat koninklijk besluit geldend stelsel 
te verkiezen, bepaalde dat de voor het 
vroegere stelsel kiezende koloniale ambte
naren geen aanspraak konden maken op 
de weddeverhogingen en de bevorderingen 
welke het vroeger statuut hun verleende; 

Dat, door aldus het recht op bevorde
ringen en verhogingen te ontzeggen, de 
Koning de uitwerkselen of de draagwijdte 
van de gedane keuze nader had bepaald ; 
· Dat de zin van het woord « clraag

wijdte ll niet verschillend was in het ont
werp dat de wet van 27 juni 1935 zon 
worden; 

Dat mitsdien het decreet van 12 novem
ber 1935 aan de keuze doende niagistraten 
de toepassing niet ontzegd heeft van arti
kel 18 van de koloniale keur, zoals het
zelve luidde v66r zijn wijziging bij arti
kel 1 van de wet van 27 juni 1935 ; dat het 

derhalve genomen werd binnen de grenzen 
vnn artikel 2, lid 2, van dezelfde wet; 

Dat de midclelen naar recht falen; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt a:mlegger tot de kosten 
en, vermits de voorziening. v66r de 15e sel)
tember 1953 wercl betekend, tot een ver
goeding van 150 frank jegens verweer
ster. 

3 december 1953. - 1° kamer. - Vom·
z'itter, H. Fettweis, raadsheer waarne
mend vooi:zitter. - Verslaggeve1·, H. Pi
ret. - GeUjlcl·uiflenfle eonclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. Pleiters, HH. della Faille 
cl'Huysse en Yelclekens. 

l" KAMER. - 3 december 1953 

1° OORLOG. - ERKENDE WEERS'l'ANDSGROE
GERING.- DAAD DIE EEN LID VAN DE GROEPE
RING HE'l' RECH'l' HAD 'l'E VERRTCH'l'EN. -
MAAR'l' NIE'l' NOODZAKELIJK EEN DAAD VA~ 
WEERSl'AND AAN DE VI.JAND UPI'. 

2° YERANWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OYEREENKOMST ONTSTAAN). 
- LID VAN EEN GROEPERING VAN GEWAPENDE 
WEERS'l'AND. - SCHADE AAN EEN DERDE VER
OORZAAK'l'. - GEVOLG VAN EEN FOU'l' IN DE 
VOLBRENGING VAN EEN DAAD WELKE DE GEWA
PENDE WEERS'l'ANDER OP GROND VAN ZIJN 
~'UNC'l'IE HE'l' RECH'l' OF DE PLICH'l' HAD 'l'E 
VOLBRENGEN. - AANSPRARELI.JKHEID VAN DE 
S'l'AA'l'. 

1 o Al fle flaflen flie een lifl van een er
Tcenfle wee1·stanflsgroepering fle macht 
hafl te verrichten maken niet nooflzake
lijk flaflen van weerstanfl aan fle vijanfl 
uit, naar fle zin flier termen in a1·ti-
1vel 1 van fle besluitwet van 22 jttni 
1915, gewijzigfl bij artilcel 2 van fle be
slttitwet van 20 september 1945. 

2° H and,elt als orgaan van fle Staat en 
betrekt fliens aansprakeli.i Tcheifl in de 

, zaalc, het lifl van een groepering van fle 
gewapenfle weeTstan.fl flat aan een flerfle 
een · schafle veroorzaakt floaT een to·ttt 
begaan in fle volb1·enging van een daafl 
wellce hij u-it hootfle van zijn f'unctie 
het ·recht of fle plicht had te volbren
gen (1). (Besluitwet van 19 september 
1945.) 

(DE BELGISCHE S'I'AA'l', '1'. GEORIS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. verbr., 25 october 1951, 3 april 
en 19 juni 1952 (Arr. Verbr., 1952, blz. 93, 
430 en 592; Bull. en PASIC., 1952, I, 101, 496 
en 676). 
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arrest, op 30 mei 1!l52 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
<le artikelen 1350, 1351, 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk ·wetboek, 4 van de wet van 
17 april 1878 de voorafgaande titel inhDu
dende van het vVetboek van rechtspleging 
in strafzaken, !l7 van de Grondwet, van 
de besluitwet van 22 juni 1!l45, gewijzigd 
bij de besluitwet van 20 september 1945, 
van de besluitwet van 19 september 1945 
tot vaststelling van het statuut van de 
gewapende weerstand, en van artikel 3 
van de besluitwet van 19 september 1945 
betreffende de lloor weerstandsgrDeperin
gen aangegane verplichtingen, doordat 
het bestrellen arrest beslist « dat Poncin 
als opdracht had in voorkomend geval 
de verdediging van de gezellen welke hij 
begeleillde te verzekeren tegen de Duit
sers die de bossen in de streek nog bezet 
hielden, dat het te dien einde was dat 
hij een geladen wapen diende te dragen, 
dat hij, zomler zijn opdracht te buiten te 
gaan, dit wapen heeft kunnen hanteren 
en de werking ervan heeft kunnen na
gaan, dat hij ongetwijfeld een fDut heeft 
begaan, waarvan het bestaan overigens 
in rechte werd erkend, door geen vol
doende voorzorgen te nemen om dat te 
doen, in welke fout de oorzaak is gelegen 
van de aan Georis toegebrachte verwon
dingen, maar clat die font enkel heeft be
staan in de slechte volbrenging van een 
daad welke hij in de uitoefening van zijn 
eigen functie het recht of de plicht had 
te volbrengen, dat hij dus bij die gell"gen
heid niet buiten zijn hoeclanigheid van or
gaan van de Staat is opgetreden en dat 
dienvolgens de Staat voor die daad recht
Atreeks aansprakelijk client te WDrden 
verklaard ll; dan wanneer een op l3 ja
nuari 1949 lloor het Hof van beroep te 
Luik gewezen arrest, waarbij het vonnis 
van de Rechtbank te Marche-en-Famenne 
wordt bevestigd, hetwelk de beklaagde 
Poncin schulclig heeft verklaard aan on
vrijwillige toebrenging·, bij gebrek aan 
vooruitzicht of aan voorzorg, van slagen 
en verwondingen aan verweerder Gem·is, 
luidt clat « te recht en om redenen welke 
het hof overneemt de eerste rechters be
slist hebben dat het de beschuldigde ten 
laste gelegde wanbedrijf van onvrijwillige 
toebrenging van slagen en verwondingen, 
bij gebrek aan vooruitzicht Df aan voor-
7.org, niet kon worden beschouwd als een 
daad van weerstand aan de vijand, bij
aldien hij die het ongeval heeft veroor
zaakt ook zou deel uitgemaakt hebben 
van een verzetsgroepering toen de hem 
aangewreven feiten werden begaan >l, en 
dienvolgens Poncin niet aangezien heeft 
als een verzetsman, dit wil zeggen als een 
orgaan van de Staat : 

Overwegende dat, voor zoveel het over 

de tegen Poncin gerichte publieke vorde
ring uitspraak doet, het op 13 januari 1949 
door het Hof van beroep te Luik gewezen 
arrest zijn dispositief hierop steunt q_at 
« te recht en om redenen welke het hof 
overneemt de eerste rechters beslist heb
ben dat het de beschuldigde ten laste 
gelegde wanbedrijf van onvrijwillige toe
brenging van slagen en verwondingen, 
bij gebrelr aan vooruitzicht of aan voor
zorg, niet kon worden beschouwd als een 
daad van weerstand aan de vijand, bijal
clien hij die het ongeval heeft veroorzaakt 
ook zou deel uitgemaakt hebben van een 
verzetsgroepering toen de hem verweten 
feiten werden begaan ll; 

Overwegende dat -de bestreden beslis
sing bewust arrest interpreteert in deze 
zin << dat alstoen aileen de vraag ter be
handeling stond of de schuldige daad van 
Poncin kon worden beschouwd als, op 
grond van de beweegreden en van het 
nagestreefde en mogelijke uitwerksel, het 
karakter vertonend van cen daad van 
weerstand aan de vijand, naar de zin van 
de beslnitwet van 22 juni Hl45, gewijzigd 
bij de besluitwet van 20 september 1945 >l ; 

Overwegende dat deze interpretatie, 
welke met redenen is omkleed, niet on
verenigbaar is niet de termen van het 
arrest van 13 januari 1949; dat zij der
halve souverein is; 

Overwegenlle dat al de daden welke 
een lid van een erkencle weerstandsgroe
pering gerechtigd was te verrichten niet 
noodzakelijk daden van weerstand aan 
de vijand uitmaakten, naar de zin dier 
termen in artikel 1 van de besluitwet van 
22 juni 1945, gewijzigd bij artikel 2 van 
de besluitwet van 20 september 1945 ; 

Overwegende bijgevolg dat, door te be
slissen « dat Poncin als opdracht had in 
voorkomend geval de verdecligfng van de 
gezellen die hij begeleidde te verzekeren 
tegen de Duitsers die de bossen in de 
streek nog bezet hielden, dat te dien 
einde hij een geladen wapen diende te 
dragen, dat hij, zonder zijn opdracht te 
buiten te gaan, het wapen heeft kunnen 
hanteren en de werking ervan heeft kun
nen nagaan, dat hij ongetwijfeld een fout 
heeft begaan, waarvan het bestaan ove
rigens in rechte werd erkend, door niet 
de nodige voorzorgen te nemen om dat te 
doen, in welke fout de oorzaak gelegen is 
van de aan Georis toegebrachte verwon
dingen; maar dat die font enkel heeft 
bestaan in de slechte volbrenging van 
een daad welke hij, in het uitoefenen van 
zijn eigen functie, de macht of de plicht 
had te volbrengen, dat hij dus bij die 
gelegenheid niet buiten zijn hoedanigheid 
van orgaan van de Staat is opgetreden en 
dat dienvolgens de Staat voor die daad 
aansprakelijk client te worden ver
klaard ll, het bestreclen arrest niet in 
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tegenspraak is vervallen met het arrest 
van 13 januari 1949 en geen der in het 
middel aangeduide · wetsbepalingen heeft 
geschonden, waaruit volgt dat het middel 
niet gegrond i,; ; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, door
dat het bestreden arrest, het vonnis van 
de Rechtbank te Marche-en-Famenne van 
21 december 1951 gedeeltelijk bevestigend, 
de Staat tot betaling van de som van 
399.115 frank met de gerechtelijke en com
pensatoire interesten sedert 21 september 
1944 veroordeeld heeft, dan wanneer Pon
cin in zijn persoonlijke naam, doch geens
zins als orgaan van de Staat, heeft ge
handeld, dan wanneer er niet steekhou
dend kan worden gesteld dat het Poncin 
ten laste gelegde feit bestaan heeft in 
de foutieve volbrenging van een daad 
welke hij, in het uitoefenen van zijn 
eigen functie, de macht of de plicht had 
te volbrengen : 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
erop wijst « dat Poncin voor de tussen 
1 mei en 14 ·october 1944 in het verzet 
doorgebrachte tijd officieel als gewapend 
verzetsman is erkend geweest; dat Pon
cin, gelijkgesteld met een militair, op het 
ogenblik der feiten, ter uitvoering van 
bevelen zijner meenleren, een daad van 
zijn clienst volbracht met de opdracht, 
namelijk, voorzien zijnde met cen wapen, 
leden van zijn groepering te begeleiden ll ; 
dat cle font waarin de oorzaak van de aan 
Georis toegebrachte verwondingen is ge
legen << enkel heeft bestaan in de sleclite 
volbrenging van een daad welke hij in 
het uitoefenen van zijn eig·en ftmctie het 
recht of ue plicht had te volbrengen ll; 

Overwegende dat het bestrec1en arrest 
dam·uit wettelijk lweft kunnen afleiden 
dat Poncin als orgaan van lle Staat was 
opgetreden en dat deze derhalve voor de 
gevolgen dier daad aansvrakelijk was; 

Overwegemle weliswaar, dat het middel 
de juistheid van de in het arrest vervatte 
feitelijke vaststellingen betwist, dat ech
ter dergelijke betwisting buiten de beoor
delingsbevoegclheid van het hof vult; 

Dat het middel dienvolgens niet kan 
aangenomen worden; 

En overwegencle dat de voorziening v66r 
de 15" september 1953 werd betekencl ; 

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

(1) Rep. p1·at. ill·. belge, v" Succession.•, 
n" 2913 en 2914; verbl"., 16 december 1937 
(Bull. en PASIC., 1937, I, 378). 

(2) ·Rep. prat. dr. belge, v" S•wcessions, 
n" 3015, 3018 en 3019; DoNNAY, «Regime suc
cessorai des petits heritages », n" 9, 10, 12 en 

en tot een vergoeding van 150 frank je
gens verweerder. 

3 december 1953. - 1• kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Vm·slaggever, H. Dau
bresse. Gelijlcl~tidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-genenraal. - Pleiters, HH. Res
teau en VanRyn. 

l e KAMER. - 4 december 1953 

1° ERFENISSEN. --,- KLEINE NALA'1'ENSCHAP
PEN. - RECH'1' 'l'OT OVERNEMINU, - KADAS
TRAAL INKOMEN. - IN AANMERKINU TE NE
MEN TIJDS'l'IP. 

2° ERFENISSEN. -KLEINE NALATENSCHAP
PEN. - RECHT TOT OVERNEMING. - VER
EISTEN. 

3° ERFENISSEN. -KLEINE NALATENSCHAP
PEN. - vVOONHUIS DEEL UITMAKEND VAN DE 
NALA'l'ENSOHAr VAN EEN ECH'l1GENOOT. 
0VERLIJDEN VAN DE OVERLEVENDE ECitTGE
NOOT. - 0VERLEVENDE ECHTGENOOT NOCH 
EIGENAAR, NOCH MEDEEIOENAAR VAN HET 
WOONHUIS. - 0VERLIJDEN DAT OEEN' AAN
LEIDING GEEF'1' '1'0'1' HE'l' BIJ ARTIKEL 4 VAN 
DE WET Y AN 16 MEl 1900 VOORZIENE RECHT 
TOT OVERNE~iiNG. 

1 o li et lcadastnu~l ·inkomen flat in aan
merking rZient te ·wo1·den genomen om. 
vast te stellen ot het recht van overne
ming, voorzien bij artikel 4 van rZe wet 
van .16 mei .1900 bet?·etfencle de erf1·ege
Hn,q v.an cle lcleine nalatenschappen, 
mag nitf!eoetenfl wm·rlen is het kacla.s
traal inlcomen op cle flag van het open
vallen cler nalatenschap (1). 

2° liet mcht tot overneminf!, voorzien: 
bij artikel 4 van cle ·wet van .16 mei 
.1900 bet·retfencle de m·t1·egeling van cle 
lcleine naZatensclwP1Jen oncle1·stelt na
meUjlc dat cle nalatenschap van clc 
de cujus een woonh~~is /Jegrijpt en, 
clienvolgens, rlat de e1·jgenam.en en, ge
beurlijk, de overlevenrle echtgenoot, clie 
het 1·echt tot overneming willen ~titoefe
nen, een recht van medeeif!enrlom. op 
clit hu·is hebben (2). 

3° li et overlij clen van rle overlevenrle 
echtgenoot, cUe noah eigenaar, noch 
1nerleeigenaar is van het woonhuis dat 
cleel witmaakt van cle nalatenschap van 
rle eerstste·rvencZe echtgenoot, lean geen 
aanle·iclinf! geven tot het recht tot over
neming voo1·zien bij artilcel 4 van de 

35 (Rec-ue·il er/.1'eg. et nota. .. iat, 1950, blz. 48 en 
vig.); KLUYSKENS, Erjenis1·eeht, biz. , 103; 
verbr., 8 juni 1950 (A1'1'. Verb1·., 1950, biz. 621; 
Bull. en PAsrc., 1950, I, 702); 15 october 1953 
(s1qJm, biz. 90; B1tll. en PAsrc., 1954, !, 103). 
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wet '/Jan J6 mei 1900 bet1·effende de erf
re.qeling van de kleine nalatensehap
pen (1). 

(BRUIER, 'l'. BRUIEH.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
bevel door de Vrederechter van het kan
ton Halle gevelcl op 7 januari 1952, en op 
het bestreden vonnis op 5 maart 1952 
door dezelfde Vrederechter gewezen; 

Over de twee eerste middelen : het 
eerste : schending van de artikelen 1, en, 
in 't bijzonder, eerste alinea van ~rti
kel 1, 4, en in het bijzonder, e•trste a~mea 
van artikel 4, van de wet van 16 n;tei 1900 
waarbij wijzigingen in de erfregelmg van 
de kleine nalatenschappen aangebracht 
worden en voor zoveel als nodig van arti
kel 2 van de wet van 23 juni 1924 hou
dende wijziging van gezegde wet van 
16 mei 190() van het enig artikel van de 
wet van 23 'april 1935 houclende wijziging 
van artil1,el 1 van gezegde wet van 16 mei 
1900 en van artikel 97 van de Grondwet, 
doo;dat het bestreden vonnis van 5 maart 
1952 beslist dat, wanneer goederen beho
ren, enerzijds, tot de nahttenschap van 
een vooroverleden echtgenoot, welke on
verdeeld is gebleven na door de overle
vende echtgenoot en de kinderen verkre
gen te zijn geweest, en anderzijds, tot de 
nalatenschap van de overlevende echtge
noot, men zich, om te bepalen of de erf
regeling van de kleine nalatenschap van 
toepassing is, houden moet aan het kadas
traal inkomen der goederen vastgesteld, 
geenszins op het ogenblik van het overlij
den van de eerststervende echtgenoot, ter 
zake op 30 juni 1924, doch op het ogenblik 
van het overlijden van de overlevende 
~~chtgenoot, ter zake op 4 mei 1951, en 
dat, daar het kadastraal inkomen der liti
gieuze goederen op deze laatst~ datum 
niet 4.200 frank overtreft, verweerder 
Adolf Bruier-De Smeth gerechtigd was de 
bij artikel 4 van gezegde wet van 16 mei 
1900 voorziene overneming aan te vragen, 
dan wanneer, krachtens cleze bepaling, 
het op de dag van het overlijden van de 
eerststervende echtgenoot is dat het recht 
tot overneming tot stand komt in hoofde 
van de erfgenamen in rechtstreekse linie 
en van de overlevende echtgenoot, zo hij 
medeeigenaar is; dat men zich dienvol
gens ook aan het maximum kadastraal 

(1) Zie a contrario, dit wil zeggen wanneer 
de laatststervende echtgenoot medeeigenaar 
van het woonhuis was : V ANISTERBEEK, Des 
droits S1tcce.•soranx du conjoint sur·vivant, 
n' 12.; DEZEGHER, E1·jregeling de1• kleine nala
tenschappen, 1952, n' 19. 

inkomen, dat door de op dat ogenblik vi
gerende wetgeving is voorzien, moet hou
den om te bepalen of de erfregeling vau 
de kleine nalatenschappen van toepas
sing is; dat, ter zake, de rechter over de 
grond bijgevolg moest nagaan of het ka
da\Straal inkomen der litigieuze goederen, 
op 30 juni 1924, al dan niet de bij arti
kel 1 van de wet van 16 mei 1900 voor
ziene waarde van 300 frank of, althans, 
de bij artikel 2 van de wet van 23 juni 
1924 'voorziene waarde van 600 frank 
overtrof; het tweede : schending van de 
artikelen 1, en in 't bijzonder 1, eerste 
alinea, 4, en in 't bijzonder 4, eerste ali
nea van de wet van 16 mei 1900 waarbij 
wij~igingen in de erfregeling van de klei
ne nalatenscha11pen aangebracht worden, 
voor zoveel als nodig van artikel 2 
van de wet van 23 juni 1924 .hou
dende. wijziging van gezegde wet van 
).6 mei :1900, van het enig artikel der 
wet van 23 april 1935 houdende wijziging 
van artikel 1 van gezegde wet van 16 mei 
1900 97 van de Grondwet, doordat het be
streden bevelschrift van 7 januari 1952, 
dat naar artikel 1 van de wet van 16 mei 
1900 verwijst, een deskundige belast met 
de schatting van de litigieuze goederen, 
zonder na te gaan of de erfregeling van 
de kleine nalatenschappen werkelijk op 
die goederen toepasselijk was gelet op het 
kadastraal inkomen der goederen op de 
dag van het openvallen der nalatenschap 
van de eerst~Stervende van de vader en de 
moecler cler partijen, waaruit volgt dat 
het bestreclen bevelschrift niet wettelijk 
gemotiveercl is (schending van artikel 97 
van de Gronclwet), en doordat, in elke 
onderstelling, de rechter over de grond 
de regel heeft overtreden volgens dewelke 
men zicll aan het kadastraal inkomen der 
goederen dat in voege is op het ogenblik 
van het openvallen der nalatenschap van 
de eerststervende der echtgenoten-mede
eigenaars moet houden om te bepalen 
of de erfregeling van de kleine nalaten
schappen van toepassing is (schending 
van de hierboven bedoelde teksten uitge
zonderd artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het recht tot overne
ming naar schatting van de g·oederen af
hangencle van de nalatenschap van een 
eerststervende echtgenoot of van de door 
zijn overlijden ontbonden huwgemeen
schap, hetwelk, bij afwijking van de re
gelen van het Burgerlijk Wetboek be
treffende de verdeling en met de bedoe
ling het onvercleeld behouden van het fa

. miliaal landbonwbedrijf te verzekeren, 
door artikel4 van de wet van 1.6 mei 1900 
aan de erfgenamen in rechtstreekse linie 
van de overleclen echtgenoot, en aan de 
overlevende echtgenoot, medeeigenaar, 
wordt toegekend, een bijzondere uitoefe
ningswijze nitmaakt van het door arti-
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kel 815 van het Burgerlijk Wetboek ge
huldigd recht om uit de onverdeeldheid te 
treclen, dat het recht tot overneming 
voortvloeit uit het recht van medeeigen
clom der belanghebbenden, en clat het, 
terzelfdertijd als de onverdeeldheid, bij 
het openvallen van de nalatenschap van 
de overlevende ontstaat; · 

Overwegende dat, zelfs in de onclerstel
ling dat, ten gevolge van het afsterven 
van de overlevende echtgenoot, een 
nieuwe onverdeeldheid zou ontstaan, 
welke insgelijks aanleiding geven zou tot 
het bij artikel 4 van de wet van 16 mei 
1900 voorziene recht tot overneming, wan
neer het kadastraal inkomen der onver
deelde goederen het door de op de dag 
van dit overlijclen in we1'king zijnde wet 
bepaald bedrag niet overschrijdt, alsdan 
niettemin daartoe .zou vereist zijn dat 
de overlevende echtgenoot medeeigenaar 
zou geweest zijn van het woonhuis dat 
het essentieel bestanddeel van het land
bouwbedrijf uitmaakt, en waarvan hct be
houden door de wet wordt bevorderd; 
dat, indien hij geen medeeigenaar er van 
was, dit woonhuis geen deel van zijn 
nalatenschap kon uitmaken en zijn over
lijden tot voormeld recht tot overncming 
geen aanleicling geven kon; 

Overwegende dat tot staving van de be
slissingen welke de vordering inwilligen 
waarbij verweerder Adolf Bruier-De 
Smeth, ten gevolge van het openvallen 
van de nalatenschap zijner laatstover
leclen moecler, de overneming naar schat
ting aanvroeg van het lanclbouwbedrijf 
afhangend van de nalatenschappen zijner 
ouclers, welke een hofstede, gronden, 
stofferende huisraad, lanclbouwmateriaal 
en beesten begrijpen, de rechter over de 
grond zich er toe beperkt te verklaren clat 
de nalatenschap van de eerstoverleden 
vader, na overgegaan te zijn op de we
duwe en de kinderen, in onvenleeldheid 
is gebleven, doch dat hij tevens ander
zijcls vaststelt dat een dezer goetleren, de 
hofstede, eigen goed van de vader was; 

Overwegencle dat cleze redenen {lubbel
zinnig zijn; dat zij de vraag onzeker 
laten of de rechter in rechte heeft willen 
beslissen dat, in strijd met de bepalingen 
van artikel 4 van de wet van 16 mei 1900, 
deze wet op de nalatenschap van de 
laatstoverleden moeder toepasselijk was, 
ondanks de hofstede, hetzij het woonhuis, 
eigen goed van de eerstoverleden vader 
was en geen deel van de nalatenschap der 
moeder uitmaakte, ofwel of hij in feite 
heeft willen vabi:stellen dat cle moeder 
in de nalatenschap van de vader een 
recht van eigendom of van medeeigenclom 
op de hofstecle zelf had verworven, en 
clat de hofstede om die reden deel uit
maakte van haar nalatenschap; 

Overwegende dat voormelde redenen 

dienvolgens de beschikkingen van de be
streden beslissingen niet kunneli recht
vaardigen waarbij, ten gevolge van het 
openvallen van de nalatenschap van de 
laatstoverleclen moeder, en mits inacht
neming van het beclrag van het kadas
traal inkomen bepaald door de alstoen 
vigerencle wet, aan verweerder Adolf 
Bruier-De Smeth een recht op overneming 
naar schatting van de in zijn verzoek 
aangeduide goederen werd toegekend; 

Om die redenen, verbreekt de bestreclen 
besHssingen; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissingen ; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar de Vrederechter van 
het ·kanton Asse. 

4 december 1953. - 1" kamer. - Voo·r
zitte1' en ve1·slaggever, H. Vandermersch, 
raadsheer waarnemencl voorzitter. - Ge
Tijlcluiclende conclu.sie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, HH. Simont en Van Leyn
seele. 

2" KAMER. - 7 december 1953 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - S'l'RAFZAKE~. - BJJRGER
LIJKE VORDERINCl. - i\IIIDDEf, INGEROEPEN 
TOT STAVING- VAN DE EIS. - MIDDEL ZONDER 
VOOR.WERP UEVVOHDEN TEN GEVOLGE VAN EEN 
VASTSTELLING DOOR DE RECH'l'ER OVER DE 
GROND. - GEEN VERPLICHTING MEER VOOR 
DE RECH'l'ER HET 'l'E BEANTWOORDEN. 

De r·ech~er over· clc m·oncl is niet mem· 
gehonclen een dom· de bu.rgerUjlce partij 
tot staving van haar vordering ingm·oe-
1Jen midclel te beantwoorden dat ten 
gevolrte van een vaststelling van cle 
rechte1· zonde·r voorwerp is ge?lJO?"
clen (1). 

(VANDEZANDE, T. BERTRAND EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op ltet bestredt"n 
arrest, op 5 juni 1953 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat de voorziening alleen 
de over de vordering van aanlegger, bur
ger lijke partij, gewezen besli,;sing be
tl·eft; 

Over het enig middel : afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Gronclwet, 418 en 420 van het Strafwet
boek, en 27, 1°, en 32 van het koninklijk 

(1) Verbr., 1 december 1952 (Ar·r. Verbr., 
1953, biz. 183; Bull. en PASIC., 1953, I, 202). 
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besluit van 1 februari 1934 houdende alge
meeu reglement op de verkeerspolitie, 
doordat het bestreden arrest niet behoor
lijk gemotiveerd is daar het niet moge
lijk maakt na te gaan : 1 o of het, in 
strijd met aanleggers conclusies, beslist 
heeft dat de ten laste van verweerder 
Bertrand gelegde fouten al dan niet on
opzettelijke overtredingen uitmaken en 
of, wanneer de stoffelijkheid van de tegen 
die verweerder ingeroepen feiten en de 
toerekenbaarheid ervan bewezen zijn, het 
hem behoort het wettelijk vermoeden van 
fout, voortvloeiende uit de stoffelijkheid 
van die feiten, te niet te doen; 2° of het 
aan verweerder Julianus Mertens gerichte 
verwijt, namelijk een voorsteken in 
derde positie uitgevoerd te hebben, al 
dan niet gegrond is 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
geen font ten laste van verweerder Ber
trand gelegd kan worden, het arrest nit 
het v66r het hof gedane onderzoek af
leidt dat de oorspronkelijke oorzaak van 
de door verweerder Bertrand aan aanleg
ger toegebrachte onvrijwillige verwon
dingen te vinden is in de aanrijding van 
de vervoerwagen van Bertrand door een 
andere zware autocamion, aanrijding 
welke veroorzaakt werd door dit laatste 
voertuig, hetwelk zijn weg voortzette en 
waarvan de bestuurder en de eigenaar tot 
nog toe onbekend zijn; 

Dat het arrest aldus aanneemt, ener
zijds, dat het onderzoek ter terechtzitting 
het vermoeden van font, hetwelk door 
aanlegger afgeleid werd uit de materiali
teit van de aanrijding tussen zijn wagen 
en het voertuig van Bertrand, te niet ge
daan heeft, en, anderzijds, dat die aan
rijding het gevolg is van een vooraf
gaande aanrijding tussen het voertuig van 
Bertrand en dat van een onbekende, aan 
wie ze te wijten is ; 

Overwegende dat, waar het verweerder
.Julianus Mertens vrijspreekt om reden 
dat het niet bewezen is dat deze de auto
camion bestuurde die het voertuig van 
Bertrand aangereden heeft, het arrest 
niet meer diende te onderzoeken of Mer
tens, zoals door aanlegger beweerd werd, 
een niet geoorloofde voorstekingsbewe
ging uitgevoerd had waardoor voormelde 
aanrijding veroorzaakt werd ; 

Overwegende dat het middel niet ge
grond is; 

Om die redeneu, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en bovendien, daar de voorziening v66r 
15· september 1953 betekeud werd, tot een 
vergoeding van 150 frank jegens Gilbert 
Bertrand en de naamloze vennootschap 
« Brouwerijen Caulier » en een vergoe
ding van 150 frank jegens Julianus Mer
tens en Jean Mertens. 

VERBR., 1954. - 16 

7 december 1953. - 2• kamer. - Vom·
zitte?', H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gevm·, H. Belpaire. - Gelijkluidende 
conolusie, H. Roger Janssens de Bist
hoven, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 7 december 1953 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN.- HERVOR
MING VAN HE1' VONNIS WAARTEGEN BEROEP 
DOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP. -
GEEN CONCLUSIES. -'-- RECHTER IN HOGER 
BEROEP NIET GEHOUDEN DE. REDENEN VAN DE 
EERSTE RECHTER 1'E WEERLEGGEN. 

W ann em· de rechter -in hoge1· beroep het 
vonnis waarte,qen beroep hervormt, is 
hij, bij gebrelc a an concl!tBies, die de 
1·edenen van de eerste rechtm· overne
men, niet geho1ulen deze redenen te 
weerleggen (1). 

(DILLEN, T. OMER.) 

ARREST. 

HE'J' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 juni 1953 in hoger beroep 
gewezen door de Correctiouele .Rechtbank 
te Hasselt; · 

I. Voor zover de voorziening door aan
legger als betichte werd ingesteld 

fl. vVat betreft de beslissing over de 
publieke vordering ten laste van verweer
der: 

Overwegende dat aanlegger zich niet 
vermag te voorzien tegen de beslissing 
waarbij een medebetichte van de vervol
ging ontslagen werd ; 

B. W at betreft de beslissing over de 
publieke vordering ten laste van aanleg
ger: 

Over het enig middel : schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 7 van de 
wet van 20 april1810 en 195 van het Wet
boek van strafvordering, doordat, waar 
het verklaart « dat het ten laste van be
tichte Omer gelegd feit niet bewezen is 
gebleven door het ter zitting gedane on
derzoek; dat, integendeel, het ten laste 
van betichte Dillen gelegd feit bewezen is 
geworden ll, het bestreden vonnis niet 
wettelijk gemotiveerd is daar geen enkele 
reden wordt aangeduid waaruit de ten 
laste van aanlegger gelegde overtrediilg 

(1) Verbr., 12 februari 1951 (Arr. Verbr., 
1951, biz. 314; Bull. en PASIC., 1951, I, 376, en 
de nota). ' 
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blijkt en daar bovendien aldus de motie
ven van het beroepen vonnis niet · weer
legd werden, en doordat het beslissend 
gedeelte van het bestreden vonnis de fei
ten niet vermeldt waaraan aanlegger 
schuldig verklaarcl wordt : 

Overwegende, enerzijds, dat bij gebrek 
aan voor de rechter in hoger beroep ge
nomen conclusies, die rechter er niet toe 
gehouden is de gronden waarop zijn be
slissing steunt bepaaldelijk te vermelclen 
noch de gronclen van het beroepen vonnis 
te weerleggen; 

Overwegende, anderzijds, dat het be
streden vonnis aanlegger aan het hem ten 
laste geleg'de feit schuldig verklaart, 
zodDende verwijzend naar de dagvaarc 
ding, die het misclrijf <Jmschrijft in de 
termen van de wet, welke in de aanhef 
van het vonnis overgenomen zijn; 

Overwegende dat het eerste onderdeel 
van het middel naar recht faalt en het 
tweede onderdeel van het micldel feite
lijke grondslag mist ; 

En overwegencle dat cle substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
veroorcleling overeenkomstig de wet is ; 

II. Voor zover de vDorziening door aan
legger als burgerlijke partij wenl inge
steld : 

Overwegende dat uit de stukken van 
de procedure niet blijkt dat, zoals door 
artikel 418 van h~t Wetboek van straf
vordering wordt voorgeschreven, de eis 
tot verbreking betekend werd aan de 
partij tegen welke hij is gericht ; 
, Dat hij, derhalve, niet ontvankelijk is; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning ; veroorcleelt aanlegger tot de kosten. 

7 december 1953. ~ 2° kamer. - Voo·r
z'itter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
geve1·, H. Belpaire. Gelijkl'!Mflenflc 
conclusie, H. Roger Janssens de Bist
hoven, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 7 december 1953 

1° VEH.KEER. - BEWI,JS VAN DE MISDRIJ
VEN. - GEEN AFSCHRIFT VAN HE'!' PROCES
VERBAAL AAN DE OVERTREDER GESTUURD. -
PROCES-VERBAAL GEEN BEWIJS T01' HET TE
GENDEEL OPLEVEREND. - BEWIJS VAN HET 
MISDRIJh' DOOR RET GETUIGENIS VAN DE OP
STELLERS VAN HEI' PROCES-VERBAAL. 
WETTELIJKHEID. 

2'0 DRONKENSCHAP. - lNBREUK OP AR
TIKEL 3 VAN DE BESLUITWET VAN 14 NOVEM-

BER 1939. - PUOCES-y)BRBAAL DA'f HET MIS
DRIJF VAS'l'S'J'ELT. -, PT.tOCES-VERBAAL DAT 
AAN DE OVERTREDER NJF;'f; DlEN'l' llE'l'EKEND TE 
WORDEN. 

j';, 

1° W nnnee·r, bij gebre k 1wn nfzending 
aU/YI de overt'l'ede·r binnen de wetteUjke 
tennijn, ·van cen nfschl'ift vU/YI het 
proces-verbnal rlat cen inbre~tk op de 
Wegcode vaststelt, aU p·roces-ve1·1Jaa.l 
geen bewijs tot het teyendeel opleve1·t, 
Jean het 

1 

bewijs •van het ·m·isfl!-ijf doD!" 
get~t-iqenisson gelevenl ·1.vonlen, al ware 
het de ·1·~gelma.t:ige get1t;fyen,-i.~sen van de 
opstellers van het procel!-verbaal (1). 
(Wet van 1 augustus 189flo, art. 4, al. 2.) 

2.0 De beteken·inf!, aan ae ove·rtrede1·, ·Vftn. 
het p·roces-ve1·baal vmt vaststellin.g van 
een ·inb1·e·ulG op a·rt-ilcel 3 ·van de besluit
·wet van .1ft november 1939 bet1·e'}'fende 
(le bete·ztgeUn,q van de 1lmnlwnschap 
·wonlt clom· fleen wetsbepa.l-inf!. opgelegl/.. 

(IDELER.) 

ARREST. 

HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 juni 1953 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brttssel ; 

Overwegencle tlat, voor zover zij gericht 
is tegen (le beslissing waarbij aanlegger 
van de telastlegg'ing A (inbreuk op arti
kel l1 van cle Wegcode) wordt vrijge
sproken, de voorziening bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is ; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 4 van de wet van 1 augustus 189ll 
houdencle herziening der wetgeving en der 
reglementen op cle politie van het ver
keer, doordat het bestreclen vonnis uit
sluitend steunt op het proces-verbaal van 
vaststelling van de ten laste van aanleg
ger gelegcle misclrijven en op het door <le 
opsteller van clit proces-verbaal ter te
rechtzitting g·eclaan relaas, clan wanneer 
een afschrift van het proces-verbaal bin
nen de 48 uur van de vaststelling der mis
drijven aan {le overtrecler moet worden 
gestuurcl : 

Overwegende dat aanlegger wegens e~~l 
inbreuk op artikel 41 van de Wegcode en 
wegens een inbreuk op artikel 3 van .. de 
besluitwet van 14 november 1939 betrE\f
fende de beteugeling van de dronken-
schap veroordeeld werd ; ' 

Overwegende, met . betrekking tot , de 

(1) Zie verbr., 23 maart 1953 (Arr. Verb1·., 
1953, blz. 503; Bull. en PAsrc., 1953, I, 569, en 
nota 1). 
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eerste van die inbreuken, dat het bestre
den vonnis, bij bevestiging van de be
roepen beslissing, niet aileen op het ter 
zake opgestelde proces-verbaal steunt, 
doch ook op het regelmatig afgelegde ge
tuigenis van een van de opstellers ervan; 

Overwegende dat, zo, bij ontstentenis 
~ran betekening, het bij artikel 4 van de 
wet van 1 augustus 1899 bedoelde proces
verbuul geen bewijs tot het tegendeel 
opleveren kan, de rechter over de grond 
niettemin zijn overtuiging kan vormen 
door middel van getuigenissen, al ware 
het die van de opstellers van het proces
verbaal; 

Overwegende, met betrekking tot de 
tweede inbreuk, dat de betekening van 
llet proces-verbaal van vaststelling niet 
door de besluitwet van 14 november 1939 
noch door enige andere wetsbepaling op
gelegd wordt; 

Overwegende dut het middel niet ge
.grond is; 

En overwegencle clat cle substantH~le of 
op struf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de 
veroordelingen overeenkomstig de wet 
zijn; 

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

7 decembet· 195i3. ~ 2e kamer. - Voor
zitte1', H. ~routers, voorzitter. - Verslag
!1(!'1}61', H. Belpaire. - Gelijkl1tidende 
concl1ts'ic, H. Roger Janssens de Bist
hoven, aclvocaat-generaal. 

2c KAMER. --'- 7 december 1953 

REDENIDN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - MILITIE. - HOGER BE
ROE!' VAN DE DIENS'l'PLICHTIGE TEGEN EEN BE· 
SLISSING VAN DE MILITIERAAD. - AANVRAAG 
OM BUI'l'ENGEWOON UITSTEL. - JYIIDDEL IN 
F;EN V66n DE HOGE MILITIEBAAD REGELMATIG 
NEEBGELEGD MEM:ORIE Ul'l'EENGEZET. - MID
DEL · NIET BEANTWOORD. -- AANVRAAG AFGE
Wj!:ZEN. - NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

Is niet gemot'i'UCC1'd de beslissing van de 
hogc mil-iticm.a.d die, op hoger be1·oep 
·lJan de dienstplichtige,. een aanvraag 
om lntitcngewoon uitstcl afwi.jst, dom· 
•J'eken·ing te houden met de vermoede
lijlce inlcomsten van het lopende jaa1·, 
zonder het micldel te bcantwoorden clat 
i.n een door beroeper nem·gelegcl memo
,·ie uitecngezet werd en ertoe strelcte 
clat met de vermoedelijke inlcomsten 
van het volgende jaar relcening zmt ge-

houclen worden (1). (Grondwet, arti
kel 97; wet van 15 juni 1951, art. 11, 
par. 2, en 38, par. 4.) 

(VAN DEN BERrJHE.) 

ARREST. 

RET HOF ; 1 Gelet op de bestreden 
beslissing, op 18 september 1953 door de 
hoge militieraad gewezen; 

Over het tweede middel : afgeleid nit 
de schencling van het rechtsprincipe dat, 
bij analogie met artikel 97 van de Grond
wet, v66r de administratieve rechtscol
leges van toepassing is, doordat de be
streden beslissing het in de door aanleg
ger regelmatig neergelegde memorie uit
eengezet midclel niet weerlegd heeft, het
welk ertoe strekte met de vermoedelijke 
zeer lage inkomsten van het volgende 
jaar, cl.i. 1951, rekening te doen houden 
overeenkomstig artikel 11, paragraaf 2, 
van de wet van 15 jnni 1951 : 

Overwegende dat, om de door aanlegger 
op 17 apr~l 1953 ingediende aanvraag om 
buitengewoon uitstel af te wijzen, de be
streclen beslissing zich ertoe beperkt re
kening te houden met de vermoedelijke 
inkomsten van het lopende jaar, d.i. 1953, 
en beslist << dat bijgevolg de voorwaar
den vereist bij artikel 10, paragraaf 2, 
1 o, waarnaar artikel 11 verwijst, niet 
verenigd zijn ll; 

Overwegende dat aanleggers yerzoek, 
hetwelk uitdrukkelijk op artikel 11, pa
ragraaf 2, van de wet van 15 juni 1951 
gesteund was, opdat met de vermoede
lijke inkomsten van het volgend jaar, 
d.i. 195±, rekening zou gehouden worden, 
aldus onbeantwoord gelaten wordt; 

Waaruit volgt dat het vormvoorschrift 
van artikel 97 van de Grondwet, overge
nomen door artikel 38, paragraaf 4, van 
voormelde wet wat betreft de beslissin
gen van de hoge militieraad, niet nage
leefd werd; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
wijst d-e zaak naar de huge militieraad 
samengesteld uit andere leden. 

7 december 1953. ~ 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
geve1', H. Belpaire. - Gclijlcluidende 
oorwlusie, H. Roger Janssens de Bist
hoven, advocaat-generaal. 

(1) Verbr., 27 october 1952 (Arr. V~•·br., 
1953; blz. 100; Bull. en PAsrc;, 1953, I, 1il.J) ; 
217 april 1953 (Bull. en PASIC., 1953, I, 657). 
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2e KAMER. - 7 december 1953 

MIDDELEN TOT VERBREKING. - MI
LITIE. - ]\1IDDEL AAN DE BESTREDEN BESLIS
SING EEN ANDERE BESCHIKKING TOESCHRIJ
VEND DAN DIE WELKE ZIJ INHOUD'l'. - JVIID
DEL DA'l' FEITELIJKE GRONDSLAG 1\liS'l'. 

M·ist feUeEjlce rwondslag het rn·icldel in
geroepen tot staving van een 1!0orzie
nin.Q te,qen een beslissing va·n de ho.Qe 
rnUUieraad en (lat aan die beslissing 
een andere beschilclcing toesch?··i,ift dan 
die well<'e Z'i:i inhou.dt {1). 

(DE JONGH.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 9 september 1953 door de 
hoge militieraad gewezen; 

Over het enig middel : afgeleid uit de 
schending van artikel 12, 1°, van de wet 
van 15 juni 1951 betreffende de dienst
plicht, doordat de bestreden beslising de 
uitspraak van de militieraad, waarbij aan 
aanlegger vrijlating van dienst op morele 
grond toegestaan werd, te niet gedaan 
heeft, dan wanneer aanlegger op vrijla
ting aanspraak maken kan, daar hij tot 
een gezin van negen in leven zijnde kin
lleren behoort en geen van zijn beide broe
ders van dergelijke vrijlating genoten 
heeft, en {lan wanneer bovendien de vri.i
lating ten aanzien van de inkomsten van 
zijn ouders gewettigd is : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing de vrijlating op morele grond, voor
zien bij artikel12, 1 o, van de dienstplicht
wet, weigert omdat aanlegger zijn aan
vraag niet binnen de wettelijke termijn 
(januari 1953) ingediend heeft; 

Overwegende dat het middel die be
weegreden niet bestrijdt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzi.e
ning. 

7 december 1953. ~ 26 kamer. - Voor
zUte·r, H. Wouters, voorzitter.- Verslag
.lfeVe?', H. Belpaire. - GeUjlcluidende 
conolusie, H. Roger Janssens de Bist
hoven, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 7 december 1953 

MILI'l'IE. - BESLISSINGEN VAN DE HERKEU
RINGSRAAD. - REDENEN. 

(1) Verbr., 24 november 1952 (Ar1·. Ve1·br., 
1953, .biz. 162; Bttll. en PASIC., 1953, I, 182). 

De hm·ke·wringsracul, d·ie in de bij a?·ti
kel 44, paragraaf 4, van de wet van 
15 juni 1961 bepaalde terrnen u.itspraak 
duet over de geschUctheid vom· de dienst, 
client zi:in beslissing niet naller met ·re
clenen te omlcleden (2). 

(TRUWANT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de door de her
keuringsraad van de provincie West
Vlaanderen op 17 augustus 1953 gewezen , 
beslissing ; 

Over hot eerste 1niddel : schending van 
de artikelen 40, 2°, en 45 van de wet van 
15 juni 1951, doorclat aanlegger slechts in 
ogenschouw genomen werd, dan wanneer 
vermelde artikelen op de noodzakelijk
heid van een medicaal physisch onder
zoek wijzen : 

Overwegende dat het middel, door de 
vaststellingen van de bestreclen beslissing 
tegengesproken wordt en derhalve in feite 
niet opgaat; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 49 van de wet van 15 juni 1951, 
doordat de beslissing niet met redenen 
omkleed is doordat zij de redenen niet 
aangeeft waarom zij de ongeschiktheids
verklaring van de hoofdgeneesheer van 
het recruterings- en selectiecentrum ver
werpt : 

Overwegende dat, waar de wet van 
15 juni 1951 in haar artikel 44, para
graaf 4, de termen bepaalt waarin de her
keuringsraad over de geschiktheid voor 
de dienst uitspraak zal doen en waar de 
beslissing deze wetsbepaling heeft nage
leefd, het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

7 december 1953. - 26 kamer. - Vom·
z-itte1', H. Wouters, voorzitter.- Verslag
geve?', H. C. Louveaux. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bist
hoven, aclvocaat-generaal. 

l" KAMER. - 10 december 1953 

1° BERUSTING. - Ul'l'VOERING VAN EEN 
RECH'l'ERLIJKE BESLISSING, ONDER DE BE
DREIGING VAN EEN GEDWONGEN TENUITVOER
LEGGING. - GEEN BERUSTING. 

2° BEWIJS. - VORDERING GEGROND OP HE'l' 

(2) Verbr., 30 juni 1952 (A1·1·. Verbr., 1952, 
biz. 621; Bttll. en PASIC., 1952, I, 706). 
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UEBREK AAN UI'J'VOmRING VAN EEN VERBINTE
NIS TO'J' UITSLAG. -DOOR AANLEGGER 'l'E LE
VEREN BEWIJS. 

1 o De ttitvoering van een t'echtedijlce be
slissing door de partij tegen wellce zij 
gewezen wenl, wijl die partij met een 
,qedwangen tennitvoedeggin[J bedt·eigd 
·is, brengt niet naadzalcelijlc bentsting 
in die besUssing met zich (1). 

2" De pcwtij, die schacleveTgoeding vor
dert op grand van het gebrelc aan ttit
vaering van een verbintenis tot ttitslag, 
rlient niet alleen het bewijs te leveren 
van het bestaan van die verbintenis 
rlach oolc nag te' bewijzen dat cle be
laofde ·nitslag n·iet bet·eilct wm·d (2). 
(Burgerlijk Wetboek, art. 1147 en 1315.) 

(PERSONENVENNOOTSOHAP ME'l' BEPERK1'E AAN
SPRAKELI,JKHEID VAN PO'l"J'ELBERGH EN ZO
NEN, 1'. NAAMLOZE VENNOO'l'SOHAP ANTWERPS 
TEER- EN ASPHALTBEDRI.JF.) 

ARREST. 

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

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerster afgeleid uit het be
rusten door aanlegster in de bestreden 
beslissing : 

Overwegende dat verweerster bij ex
ploot van 3() april 1952 aan aanlegster het 
bestreden arrest heeft betekend, met be
vel de som van 19.559 fr. 30, bedrag der 
veroordeling in hoofdsom, interesten en 
kosten, te betalen; 

Dat aanleg·ster op 3 juli 1952 voormelde 
som heeft betaald ; 

Overwegende dat de uitvoering ener 
rechterlijke beslissing door de partij te
gen welke zij werd gewezen slechts van 
de zijde van deze partij berusting in de 
beslissing met zich brengt, in zover die 
uitvoering niet anders kan worden uit
gelegd dan als een afstand van het aan
wendeii der tegen voormelde beslissing 
opengestelde rechtsmiddelen; 

Overwegende dat de door aanlegster, 
onder de bedreiging ener gedwongen ten
uitvoerlegging van het bestreden arrest, 
gedane betaling niet kan beschouwd wor
den als noodzakelijk berusting met zich 
brengend; 

(1) Verbr., 25 februari 1943 (Arr. Ve1·br., 
1943, biz. 46; Bull. en PASIC., 1943, I, 72, en 
nota 1); 13 januari 1949 (Arr. Verbr., 1949, 
biz. 25; Bull. en PASIC., 1949, I, 28, en 
nota's 1 en 2); 12 juni 1953 (A1~·. Yerbr., 1953, 

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

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1126, 
1134, 1135, 1147, 1315, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden arrest, hoewel het vaststelt 
dat de waterdichtheicl der kelders niet 
was verwezenlijkt geweest, verklaart dat 
« de verantwoordelijkheid van laatstge
noemde (verweerster) wegvalt, wanneer 

· de toestand der zaken door de schuldeiser 
zelf zodanig gewijzigd werd dat er onmo
gelijkheid door ontstaat na te gaan, of 
een slechte uitvoering van de aangegane 
verbintenis voorhanden is )), dat <<de al
dm; ontstane gewijzigde toestand van za
ken in de litigieuze kelders, waardoor een 
doeltreffend deskundig onderzoek naar de 
oorzaak van cle doorzijpelingen en cle 
claarmede gebeurlijk verbancl houdende 
verantwoordelijkheid van beroepene (ver
weerster) praktisch onmogelijk wordt ge
maakt, aan beroepster (aanlegster) zelf te 
wijten valt, en deze laatste het zich als
dan zelf verwijten moet indien de ver
antwoordeli.ikheid van beroepene hierdoor 
wegvalt >>, en dienvolgens aanlegsters eis 
afwees, dan wanneer volgens de woorden 
van het exploot van rechtsingang de aan
legster verklaarde : « Aangezien de water
dichtheid door de hiernagedaagde uit
drukkelijk gegarandeerd werd >>,dan wan
neer volgens de woorden van de conclu
sies welke door aanlegster regelmatig 
v66r het hof van beroep werclen neerge
legd, deze laatste daaraan toevoegcle : 
« Aangezien immers krachtens hoger ver
meld artikel (artikel 1315 van het Bur
gerlijk Wetboek) beroepster (aanlegster) 
enkel client te bewijzen en bewijs !e
vert dat beroepene .(verweerster) de vol
strekte clichtheicl der kelders gegaran
deerd heeft l> en « aan die verbintenis 
niet wercl volclaan )), aldus staande hou
dend dat de verbintenis van de verweer
ster een verbintenis tot uitslag was ; en 
dan wunneer, in die voorwaarden, de 
enkele vaststelling dat de waterclichtheio 
der kelclers niet werd verwezenlijkt moest 
volstaan om de verantwoorclelijkheid van 
de verweerster te bewijzen, indien geen 
vreemde oorzaak werd bewezen waarcloor 
de verweerster outlast werd; waaruit 
volgt dat de bestreden beslissing niet 
wettelijk gemotiveerd is, omdat zij geen 
antwoorcl heeft verstrekt op de conclusies 
van de aanlegster in zover deze het be
staan inriep, in hoofde van de verweer-

biz. 698; B,.ll, en PASIC., 1953, I, 800); 12 no
vember 1953 (sutn·a, biz. 156; Bull. en PAsrc., 
1954, I, 180). 

(2) DE PAGE, Traite elementaire de droit ci
vil belge, b. II, n' 596. 
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ster, van een verbintenis tot uitslag, en 
door dat feit het geloof heeft miskencl 
dat aan de conclusies dient gehecht 
(schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); dan wanneer daar
enboven, door te oordelen dat de verweer
ster slechts gehouden was tot een verbin
tenis tot middel terwijl zij tot een verbin
tenis tot uitslag gehouden was, de rech
tel\'l over de grond de aard zelf hebben 
miskend van het voorwerp der verbinte
nis welke op de verweerster woog (scherr
ding van de artikelen 1126, 1134, 1135 en 
1147 van het Burgerlijk Wetboek) en dus 
ten onrechte de bewijslast hebben ver
plaatst (schending van de artikelen 1147 
en 1315 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Over het eerste onderdeel van het mid
del: 

Overwegende dat de cloor aanlegster 
tegen verween'lter ingestelde vordering ge
grond was op llet gebrek aan waterdicht
heid van kelders, waarvan verweerster 
-de droogmaking voor rekening van aan
legster llatl ondernomen en waarvan zij 
de waterdichtheid gewaarborgd had; 

Overwegende dat, waar het bestreden 
arrest er op wijst dat aanlegster « slechts 
!let bewijs moet leveren van de verbinte
nis waarvan zij de uitvoering vonlert ll 
terwijl het ann verweerster behoorde « het 
bewijs te leveren van het feit dat het te 
·niet gaan van haar verbintenis teweeg 
brengt ll het duidelijk. a an verweersters 
verbintenis de aard ener verbintenis tot 
uitslag toekent, en aldus op de in !let 
middel bedoelde conclusies antwoord ver
strekt; 

Overweg-ende dat !let eerste onderdeel 
van het middel feitelijke grondslag mist ; 

Over !let tweede onderdeel van !let 
middel : 

Overwegende dat uit !let bestreden ar
rest en nit de stukken der rechtspleging 
blijkt clat nu 20 maart 1946, dutum waar
Dll de aan verweerster opgedragen wer
ken moesten voltooid worden, en v66r 
;~ september 1946, datum waarop aanleg
ster in kort geding dagvaanlde tot aan
stelling van een deskundige, zij op haar 
eigen verantwoordelijkheid zekere werken 
van een verschillende aard liet uitvoeren, 
onder meer !let leggen van een betonnen 
vloer welke, naar verweerster beweert, 
de door haar nitgevoerde werken bescha
digde; dat de door aanleg·ster verrichte 
werken beletten na te vorsen of de oor
zaak der aangevoerde inzijpelingen- aan 
verweerster te wijten waren; 

Overwegende dat aanlegster niet enkel 
het bewijs van een verbintenis tot waar
borg diende te leveren doch tevens !let 
bewijs flat de beloofde uitslag niet wercl 
bereikt; 

Dat uit het bestreden arrest blijkt dat 
het bewijs van !let bestaan van inzijpe
lingen v66r het uitvoeren, door aanleg
ster, van enkele werken niet werd bijge
bracht; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aldus de aard van cle door aanlegster in
geroepen verbintenis niet heeft miskend. 
en de bewijslast niet heeft verplaatst; 

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

Om die redenen,_ verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten, en, daar de voorziening vo6r 15 sep
tember 1953 betekend werd, tot een ver
goeding van 150 frank jegens verweerster. 

10 december 1953. ~ 1" kamer. 
Voo1·zitte1·, II. Vandei-mersch, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Bayot. - Gelijlclttidende conclttsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. - Pleiters, HH. Simont en 
Van Leynseele. 

le KAMER. - 10 december 1953 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
DURGERLIJKE ZAKEN. - 1\'l:IDDEL DAT HE'l' 
ARREST \'EH"-rl.J'l' EF~N GROND VAN DE EERS'l'E 
HECH'l'ER OVERGEKOMEN 'l'E HERREN, 
GROND VREE~ID AAN DE OPENBARE ORDE EN 
WAAR'l'EGEN V06R DE RECH'l'ER IN HOGER BE
ROE!' NH;'l' WERD OPGEKOMEN. - NIEUW 
MIDDEL. - NIET-ON'l'VANKELIJKHEID. 

2° ooRLOG. - vVET vAN 12 APRIL 1947 
HOUDENDE INS'l'ELLJNU VAN EEN WE'l"l'ELI,JK 
VERl\fOI~OJ;~~ TEN ll.-\'J'E VAN ZEKEBE PERSO
NEN SLACH'rOF1PERS VAN ZEKERE D\:VANG. -
NIE'l' 'l'OEPASSIGLI.JK OP EEN l)UI'l'SE SEQUES
TER.. 

1° Is n·icn-w en rled1.nlve niet onf1jC£n7celijlc, 
het mirldel dnt het n1Yest venvijt een 
fJ?'Ond vnn de eerste •rechtm·, vreemd 
aan de openbwre o·rde, te hebben over
genomen, llan wnnnee·r lle eiser bij con
cl-ttsies om 1Jevest'igin_q ·vnn het be1·oepen 
vonn·is heeft verzocht om. lle door de 
ee1·ste rechter nwngenomen ·redenen en 
de teyenprwtij heeft •verlclnn-rd z·ich bij 
de !loor hct m:irldel gecTU·isee·rde be
schou.win{J nnn te slttUen. 

2° Een D·uitse seqneste1·, die een dand 
·ven·icht met betreklC'ing tot de goedeTen 
tvaarvan het behee1· hem door de bezet
tencle OVe1·Twid -we1·d 01JgedTagen, is 
ueen pe1·soon ten bnte van wie de wet 
van 12 april 1947 een veTmoeden van 
zedelijlce d-wany heeft ingesteld. 
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(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP <<GRAIN UNION COM
- PANY >>, T. DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP <<LA 

LINOTYPE BELGE ll, DE NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP (( TRIGO >> EN DE NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP (( LLOYDS AND NATIONAL PROVINCIAL 
FOREIGN BANK LIMITED>>.) 

ARREST. 

HET HOJ!~; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 mei 1951 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat de zaken ingeschreven 
onder nr• 1140 en 1241 samenhangend zijn 
en dat zij dienen te worden samenge
voegd; 

Overwegende dat nit de vermeldjngen 
van het bestreden arrest blijkt dat aan
legster « Grain Union Cy >> en de drie ver
weersters, La Linotype Beige, de vennoot
schap <<Trigo>> en de « Lloyds and Na
tional Provincial Foreign Bank Ltd >>, in 
1941 door de bezettende overheid onder 
sequester werden gesteld en dat over hen 
een zelfde « verwalter >> werd aangesteld; 

Dat aanlegster op 10 mei 1940 bij derde 
verweerster twee rekeningen had, waar
van de eerste een saldo van 119.423,65 Bel
gische frank ten laste van aanlegster, en 
de andere een saldo van 12.475 Ameri
kaanse dollar te haren voordele aangaf; 

Dat de Duitse verwalter in juli 1942 
1.000 dollar aan tweede verweerster ver
kocht en in juni 1943, 7.812,67 dollar aan 
eerste verweerster, de rekening in dol
lars van aanlegster debiteerde en haar 
rekening in franken crediteerde met deze 
sommen tegen een door de bezettende 
overheid opgelegde koers die lager was 
dan de werkelijke koers; 

Overwegende dat de door aanlegster in
gestelde vordering ertoe strekte ten op
zichte van de drie verweersters de drie 
uitgevoerde overschrijvingen nietig te 
doen verklaren en de sommen in dollars 
waarmede bedoelde rekening was gede~ 
biteerd geweest, opnieuw naar het ere
diet barer rekening te doen overboeken; 

Dat eerste verweerster op deze vorde
ring derde verweerster tot vrijwaring 
heeft opgeroepen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de vordering van aanlegster heeft afge
wezen en gevolglijk de vordering tot vrij
waring van eerste , verweerster zonder 
voorwerp heeft verklaard; 

Over het eerste middel schending van 
de artikelen 1, 2, 3 en 4 van de besluitwet 
dd. 10 januari 1941 inzake de door de 
vijand genomen maatregelen houdende 
ontheffing uit het bezit; van artikel 97 
van de Grondwet; voor zoveel als nodig 
van de artikelen 1, 2, 3, 4 en 6 van de wet 
dd. 12 april 1947 houdende instelling van 
een wettelijk vermoeden ten bate van 
zekere personen slachtoffers van zedelijke 

dwang; eerste onderdeel : doordat het be
streden arrest de door de Duitse verwal
ter van eiseres toegestane verkopen van 
de haar toebehorende Amerikaanse dol
lars weigert nietig te verklaren om reden 
dat de besluitwet dd. 10 januari 1941 
slechts van toepassing kan zijn in zover 
aan de betwiste verhandelingen, ten over
staan van een normaal beheer een uit
zonderlijk karakter kan worden toege
schreven, derwijze dat vergissing in het 
gevoerde beleid of dwaalbegrip der welop' 
gevatte belangen ontoereikend zijn om 
de vooropgezette ontzetting als hebben<le 
het door de wet veronderstelde karakter 
te doen voorkomen, dan wanneer arti
kel 2 van de besluitwet zonder de minste 
rekening te houden met een zogezegd nor
maal beheer << aile daden houdende be
schikking of pandgeving van roerende of 
onroerende goederen welke sinds 10 mei 
1940 het voorwerp zijn geweest, vanwege 
de vijand, van gelijk welke maatregelen 
welke het privaat eigendom aantasten >> 
nietig en niet bestaande verklaart; en 
dan wanneer het aan de besluitwet vast
g~hecht « officieel bericht >> integendeel 
mtlegt : « de nietigheid waarvan sprake 
treft aile overeenkomsten of rechtshandP
lingen welke verder dan een eenvoudig~' 
daad van bewaring reiken. Dit zal name
lijk ook het geval zijn voor de vervreem
dingen van roerende of onroerende goed~~
ren, de overdrachten van schuldvorderin
gen en kortheidshalve van aile daden van 
beschikking >>; tweede onderdeel : doordat 
het bestreden arrest verklaart dat de 
verkopen van de aan eiseres toebehorende 
Amerikaanse dollars als handelingen van 
normaal beheer van de Duitse verwalter 
moeten aangezien worden om reden dat 
<< de aangestelde « verwalter >> zich niet 
b~perkte tot het beheer der verrichtingen 
d1e tot de gewone werking der Lloyds and 
National Bank behoorden, doch tevens 
zijn bemoeiing uitstrekte tot het beheer 
van de belangen der overige in zake be
trokken partijen over dewelke hij insge
lijks, was aangesteld geworden; dat hij, 
aldus, noodzakelijkerwijze, een ruim en 
misschien wei een al te ruim overzich t 
had over een toestand die zich niet be
v:rkte tot deze die aan een der partijen 
e1gen was ... "• dan wanneer, indien de 
handelingen van normaal beheer door de 
besluitwet als geldig worden beschouwd 
(en dan nog slechts de « eenvoudige daden 
van beheer en bewaring >>), dit slechts 
voor het normaal beheer van de goederen 
van eiseres kon gelden en geenszins voor 
het normaal beheer van het geheel der 
aan de « verwalter >> toevertrouwde « ver
waltungen >>, waaruit volgt dat de be-
schikking over de aan eiseres toebeho
rende Amerikaanse dollars en van haar 
eigen belangen, ten voordele van de ook 
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onder verwaltimg geplaatste verweerders, 
nietig en niet bestaande diende ver
klaard te worden : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid 'door verweersters tegen het middel 
opgeworpen : 

Overwegende dat verweer,sters aanvoe
ren dat het middel zonder belang en dien
volgens niet ontvankelijk is, om de reden 
dat het bestreden arrest zijn dispositief 
zou hebben doen rusten op de niet be
twiste grond dat, indien de vordering 
werd aangenomen, een verrijking daaruit 
voor aanlegster zou voortvloeien, dan 
wanneer de toepassing van de besluitwet 
van 10 januari 1941 geen aanleiding ver
mag te geven tot verrijking van de per
soon die beweert benadeeld te zijn ge
weest; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zijn dispositief niet doet rusten op de 
hiervoren aangehaalde overweging ; 

Dat de rechter over de grond, het door 
aanlegster ingeroepen argument beant
woordend als dat de twee verrichtingen 
die zij critiseerde haar nadeel hatltlen be
rokkend, zich ertoe beperkt te verklaren 
{tat, indien de eis ingewilligd wercl, aan
legster het zou wezen aan wie de verrij
king zou ten goede komen, zulks ten einoe 
aan te tonen dat zijn beslissing niet strij
diger is met de billijkheicl clan een in te
gengestelcle zin gewezen beslissing ; 

Dat {]e grond van niet ontvankelijkhei<l 
niet kan worden aangenomen ; 

Over het eerste onderdeel van het mid
del : 

Overwegende dat het · beroepen vonnis 
verklaard had dat artikel 2 van de be
sluitwet van 10 januari 1941 J)rincipieel 
cle daden van de Duitse sequester vernie
tigde, tenzij deze sequester mocht gehan
deld hebben binnen de perken van het 
normaal beheer van de gesequestreercle 
goederen en overeenkomstig zijn welbP
grepen opdracht van beheerder van het 
hem toevertrouwde patrimonium; dat het 
beslist had dat, juist wijl zij buiten de 
perken van een normaal beheer vielen, 
de door de sequester verrichte overschrij
vingen nietig war en; 

Overwegende dat aanlegster in de door 
haar v66r het hof van beroep genomen 
conclusies om bevestiging van bet beroe
pen vonnis heeft verzocht om {]e door de 
eerste rechter aangenomen gronden; dat 
zij niet is opgekomen tegen het door de
zelve gemaakte onderschekl tussen de 
daden van normaal beheer en de clit be
beer te buiten gaande daden, dan wan
neer, ten andere, derde- verweerster stel
lig verklaarde zich bij de door de eerste 
rechter verstrekte interpretatie aan te 
sluiten; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del nieuw is en derhalve niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende weliswaar dat de rechter 

over de grond, om het karakter der door 
de verwalter verrichte daden te beoor
clelen, ten onrechte voormelde daden in 
aanmerking neemt ten aanzien van het 
beheer van de onclerscheiden geseques
treerde patrimonia; dat hij echter meteen 
vaststelt dat de gecritiseerde verkopen de 
verwalter hebben· kunnen voorkomen als 
liggende binnen de grenzen van een deug
delijk beheer van het patrimonium van 
aanlegster om de reden dat deze, welke 
geen ander beschikbaar vermogen dan 
haar rekening in dollars bezat, er be
lang bij had de dollars te vervreemden 
om haar passief af te lossen, en inzonder
heid om lmar debetsaldo in franken het
welk te haren laste interest opbracht te 
delgen, en omdat er voor haar in de toen
maals heersende omstandigheden geen 
noodzakelijkheid aanwezig was om haar 
bezit in buitenlandse munt te bewaren ; 

Dat bet tweede onderdeel van het mid
del feitelijke grondslag mist ; 

Over het tweede middel : schending 
van de artikelen 1, 2, 3, 4 en 6 van de wet 
del. 12 april 1947, houdende instelling van 
een wettelijk vermoeden ten bate van 
zekPre personen slachtoffers van zedelijke 
dwang; 1101, 1134 en 1313 van het nur
gerlijk Wetboek; 97 van de Grondwet, 
eerste ontlerdeel : doordat het bestreden 
arrest nan eiseres het recht ontkent om, 
in het geding, de wet dd. 12 april 1947 in 
te roepen om reden dat eiseres, door deze 
wet in te roepen, « nan de eis een andere 
grondslag geeft dan deze welke in de oor
spronkelijke dagvaarding werd voorge
steld )) ; dan wanneer artikel 6 van ge
zeg{le wet uitc1rukkelijk voorziet dat zij 
zal Jl:oegepast worden on de gedingen die 
v66r haar invoegetretling reeds inge
diend do ell niet definitief beslecht zijn; 
tweede onderdeel : doordat het bestreden 
arrest tegen eiseres het feit weerhoudt 
dat «de naamloze vennootschap Grain 
Union Company is erkend geworden, in 
de persoon van llaar commissaris, die 
namelijk rond het tijdstip van de over
dracllt der 1.000 dollars aan de naamloze 
vennootsc)lap Trigo bij de besprekingen 
die deze omzetting voorafgingen, betrok
ken werd; dat beroepene (eiseres) niet 
aantoont dat er werkelijk verzet tegen 
deze voorgenomen verhandeling werd ge
daan )) ; dan wanneer de wet <ld. 12 april 
1947 vermoedt dat elke toestemming van 
een aan sekwester onderhevige persoon 
onder dwang gegeven wordt en, bijgevolg, 
nietig is, tenzij de andere partij het tegen
overgestelde zou bewijzen : 
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Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de wet van 12 april 

1947 houdende instelling van een wette
lijk vermoeden ten bate van zekere per
sonen, slachtoffers van zedelijke dwang, 
niet toepasselijk is op de vorderingen 
welke 'de nietigverklaring bedoelen van 
de door een Duitse sequester verrichte 
daden met betrekking tot de goederen 
waarvan het beheer hem door de bezet
tende overheid werd opgedragen; 

Dat hij die dergelijke daden verricht 
immers niet valt in de categoric personen 
welke bedoelde wet vermeldt en dat aan
wending van het vermoeden van zedelijke 
dwang ten opzichte van bewuste daden 
niet te rechtvaardigen is; 

Dat, waar het artikel 6 van voormelde 
wet deze op de hangende vorderingen toe
passelijk maakt, het aileen de vorderin
gen bedoelt waardoor het slachtoffer van 
de dwang reeds tot vernietiging is opge
treden op grond van het gebrek waardoor 
zijn toestemming was aangetast en niet 
op een andere juriclische grondslag rustte ; 

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

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

de door de commissaris van aanlegster 
verleende toestemming en het feit dat 
de andere bestuursleden zich tegen de 
betwiste verkoop niet hebben verzet 
slechts inroept, om zijn beslissing door 
een aanvullende beweegreden te staven, 
als dat voormelde verkopen binnen de 
perken van het normaal heheer van aan
legsters patrimonium vielen; 

Overwegende dat, waar het een beweeg
reden bestrijdt die vreemd aan de toe
passing van de wet van 12 april 1937 en 
overbodig is, het tweede onderdeel van het 
middel niet vermag aangenomen te wor
den; 

Over de oproeping tot tussenkomst, door 
eerste verweerster tot derde verwee1·ster 
gericht : 

Overwegende dat ten gevolge van de 
verwerping van de voorziening welke de 
vennootschap Grain Union Cy tegen de 
drie verweersters heeft gericht, de oproe
ping tot tussenkomst zonder voorwerp 
wordt; 

Overwegende dat de voorziening en de 
oproeping tot tussenkomst v66r 15 sep
tember 1953 werden ingesteld ; 

Om die redenen, de onder nummers 1140 
en 1241 ingeschreven zaken samenvoe
gend, verwerpt de voorziening in de 
zaak 1140; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten alsmede tot een enige vergoeding 
van 150 frank jegens de drie verweer
sters; verwerpt de oproeping tot tussen
komst; veroordeelt de vennootschap « La 

Lynotype Belge >> tot de kosten dezer op
roeping tot vrijwaring en tot vergoeding 
van 150 frank jegens de opgeroepene paT
tij. 

10 december 1953. - 1e kamer. - Voo1·
zitte1", H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Pi
ret. - GeUjlcltticlende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat-gene
raal. PleUers, HH. della Faille 
d'Huysse, Simont en Van Ryn. 

le KAMER. -II december I953 

VERKOOP. - AKKOORD OVER DE ZAAK EN 
OVER DE PHIJS. - VOLTRORKEN VERKOOP 
1'USSEN PAU'l'IJEN. 

Ui.t cle vaststelling van het alckoo1·d der 
pnrtijen over cle zaalc, voorweTJJ van de 
ve1·koop, en over cle prij s leiclt de Tech
ter wettelijlc het bestaan at van een 
tnssen pa1·tijen voltrokken verlwop (1). 
(Burg. Wetb., art. 1583.) 

(BELGISOHE STAAT, T. DE NAAMLOZE VENNOOT
SOHAP << SOCIETE BELGE DE ItA VI'l'AILLEMENT 
COLONIAL>>.) 

ARREST. 

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

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97, van de Grondwet, en 
1582, 1583 en 1585 van het Burgerlijk Wet
boek, doordat het bestreden arrest be
slist dat uit de feitelijke gegevens blijkt 
dat de goederen door aanlegger in ver
breking zijn gekocht geweest, deze gege
vens de volgende zijnde : dat de lading 
van een andere goederenspoorwagen door 
aanlegger gekeurd en betaald geweest is, 
dat · het vervoeren door vorderingen ge
dekt werd en <lat de hevoegde dien
sten van het leger opsporingen heb
ben gedaan om de wagons terug te 
vinden; doordat het bestreden arrest 
beslist heeft dat het akkoord over de 
zaak en de prijs eerst te Kortrijk is 
tot stand gekomen, nadat kolonel Kalmes 
inzage had genomen van de inventa
ris waarin de aard, de prijs en de hoeda
nigheid van de goederen waren aange
duid, en dat de verkoop animo clomini 
heeft. plaats gehad, en, doordat het be
streden arrest de Staat veroordeeld hecft 
tot betaling aan verweerster van de som 
van 161.586 frank met de gerechtelijke 
interest, zijnde deze som de prijs van 

(1) Verge!. verbr., 5 juni 1953 (A1T. Verbr., 
1953, biz. 671; Bull. en PAsrc., 1953, I, 769). 
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een deel van de lading van de wagon 
welke op 14 mei 1940 in het station op 
het Klein Eiland werd geladen, dan wan
neer, hoewel de inhoud van de laatste te 
leper aangetroff'en wagon ook door de 
Staat is betaald geweest, daaruit geens
zins blijkt dat de inhoud van de andere 
wagon door de Staat werd gekocht; 
dan wanneer het feit dat de goederen 
op grond van vorderingen werden ver
zonden niet bewijst dat die goederen 
zijn gekocht of opgeeist geweest, maar 
enkel dat het dringend noodzakelijk was 
ze te vervoeren; dan wanneer de enige 
reden, waurom de dtensten van het leger 
in 1941 opsporingen hebben gedaan om te 
vernemen wat met de wagons was ge
beurd, is dat verweerster de prijs 
van de inhoud ervan vorderde; dan 
wam1eer die diensten na hun onder
zoek overigens verklaard hebben dat 
de goederen niet wnren gekocht ge
weest; dan wanneer het zelfs niet 
denkbaar is dat de Staat wnirno do
rn~m zou kunnen kopen; dan wan
neer de goederen zelfs Kortrijk niet 
hebben bereikt en zij op 19 mei 1940 door 
de Duitsers te Denderleeuw wenlen buit
gemaakt, dan wanneer de Staatsambte
naar zich noch van het gewicht, noch van 
de hoeveelheid, noch van het getal, noch 
van de hoedanigheid der goecleren reken
schap heeft kunnen geven, en dan wan
neer het arrest niet vaststelt dat een ak
koord over de zaak en over tle prijs zou 
tot stand gekomen zijn : 

Overwegende dat het bestrellen arrest 
het bestaan van een voltrokken verkoop 
v66r het zoek raken van de goederen 
niet enkel uit de in het middel aange
stipte feiten heeft afgeleid, doch ook nit 
andere documenten en omstandigheden; 

Dat het immers vaststelt : dat ver
weerster, bij een op 13 mei 1940 geda
teerde brief, waarin vroegere onderhan
delingen werden bevestigd, aan aanlegger 
voor de behoeften der legerintenclantie 
voedingswaren te koop aanboou welker 
aard nauer omschreven was; 

Dat op het door een officier aan kapi
tein Perpette gegeven bevel die goederen 
naar Kortrijk te doen zenden zij op 14 
en op 15 mei 1940 op twee wagons werden 
geladeri die aan de dienst der legerinten
dantie te Kortrijk werden gezonden ; 

Dat de tweede wagon naar leper werd 
gestuurd alwaar de dienst der intendantie 
de goederen in ontvangst nam en de prijs 
ervan betaalde; 

Overwegende, wat de andere wagon 
betreft, die onderweg door het Duits le
ger werd onderschept, dat het arrest er 
bijzonder op wijst dat kapitein Perpette 
de goederen zag toen het laden plaats 
had, dat het vervoer geschiedde in een 
militaire trein onder dekking van vorde-

ringen van het leger, dat de intendantie
diensten bevel gaven de wagon, zodra 
hij te Kortrijk zou toekomen, naar Adin
kerke door te sturen; dat, wijl de wa
gon daar niet is aangekomen, aanlegger 
opsporingen deed verrichten om hem te
rug te vinden, en dat hij, bij gemis van 
de verwachte goederen, allerlei voedings
waren ter plaats kocht; dat het arrest 
daarenboven vaststelt dat hij v66r het 
zoek raken van de wagon de lijst waarin 
de aard, de hoeveelheid en de eenheids
prijzen der goecleren bepaald waren, aan 
de intendantie, in de persoon van kolo
nel Kalmes, ter kennis bracht; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
uit die vaststellingen wettelijk het be
staan heeft kunnen afieiden van een voor 
het verloren gaan van de goederen tot 
stand gekomen voltrokken verkoop; 

Dat inzonderheid wat het voorwerp van 
de verkoop aangaat, het arrest het tus
sen partijen bestaande akkoord heeft 
kunnen afieiden nit het feit dat, na de 
nadere bepaling der goederen in de brief 
·.van 13 mei 1940, kolonel Kalmes de om
standig opgemaakte lijst ervan heeft ont
vangen, en hieruit dat kapitein Perpette, 
na de goederen bij het laden ervan ge
zien te hebben, het nodige heeft gedaan 
tot verzencling ervan; 

Dat, wat de prijs aangaat, de rechter 
het akkoord tussen partijen heeft kunnen 
afieiden nit het feit dat een gelijksoor
tige koop tegelijk op dezelfde grondsla
gen is gesloten geweest, en hieruit dat 
voor het zoek raken van de wagon de 
volgens de toentertijd gebruikelijke koer
sen vastgestelde eenheidsprijs aan de le
gerintenclantie wercl medegedeelcl en door 
deze niet be twist is geweest; 

Overwegende dat, in strijd met hetgeen 
in het middel wordt gesteld, het arrest 
niet verklaart dat « de verkoop animo 
clomin·i heeft plaats gehad ll, doch dat het 
inbezitnemen en het vervoeren door de 
Staat wn·imo domiJn,i geschiedde ; 

Dat het arrest ien slotte zonder dub
belzinnigheid vaststelt dat een akkoord 
over de zaak en over de prijs tot stand 
is gekomen, behoudens ten aanzien van 
vijf balen agar-agar voor de prijs van 
96.000 frank, waarvan de verzending op 
risico van verweerster geschiedde; 

Dat elk van de onderdelen van het mid
del in feite niet opgaat; 

En overwegende dat de voorziening 
v66r 15 september 1953 werd betekend; 

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

11 december 1953. - 1" kamer. - Vooi·
zitter, H. Fettweis, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Gi-
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roul.- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Resteau en 
VanRyn. 

l e KAMER. - II december I953 

1° OORLOG. - GEDEELTE VAN HE'!' BEL
GISCH GRONDGEBIED IN MEI1940 WEDERRECH
'l'ELIJK BIJ DUITSLAND INGELIJFD. - VoN
NIB VAN EEN DUITSE RECHTS],IACH'l' WAARBIJ 
EEN ECHTSCHEIDING WERD Ul'l'GESPROKEN. -
GEDING SLECH'l'S TEN GIGVOLGE VAN DIE INLIJ
VING BIJ DIE RECH'l'SMACH'l' AANHANGIG GE
;\fAAKT. - 0VERLI.JDEN VAN EEN DER ECHT
GENOTEN VOOR DE INWERKING'l'REDING VAN DE 
WET. VAN 27 JULI 1953. - VONNIS VAN 
RECH'l'SWEGE GELDIG. 

2° WET. - lNWERKINGTHEDING 'l'IJDENS DE 
AANLEG IN VEHBREKING. - WET VAN 27 JU
LI 1953 TOT BEPALING VAN DE GEVOLGEN VAN 
DE 'l'OEPASSING DER DUI'l'SE WET IN HE'l' WE
DERRECH'l'ELIJK INGELIJFDE GEDEELTE VAN 
HET BELGISCH GRONDGEBIED. - UrL'DRUK
KELIJKE BEPALING NAAR LUID WAARVAN DE 
NIEUWE WEI' OP DE AAN DE GANG ZIJNDE VOR
DERINGEN, ZELFS IN AANLEG VAN VERBRE
KING TOEPASSELIJK IS. - VERPLICHTING 
VOOR HET HOF, WAARBIJ EEN VOORZIENING 
AANHANGIG IS, DIE WET 'l'OE TE PASSEN. 

1o Het vonnis waa1·bi:i eon echtsche·idiny 
werd 1tityesproken do01· een D1tUse 
Techtsmacht bij de1velke het yediny 
slechts aanhanuiu werd yemaakt ten ue
volye van de weden·echtelijke inlijviny, 
·in mei 1940, van een yedeelte van het 
Belyisch yrondyebied, wo1·dt van 1·echts
weye yeldiy ymnaalct doo1· het overli.i
den van een der echtgenoten v661· de 
inwe1·1cingtrediny van de ·wet van 
.'e7 juU 1953 tot bepnling van de gevol
IJen van de toepassinu der D·nitse wet 
in dat yedeelte van het u·rondgebied. 
(Wet van 27 juli 1953, art. 2 en 8.) 

2° K1·achtens artikel 15 van de wet van 
27 jttli 1953 tot bepaliny van de uevol
gen van de toepass-in.rJ de1· D·uitse wet 
in het yedeelte 1:an het Belyisch urond
yebied dat in mei 1940 wede1orechtelijk 
bij D1titsland werd ingelijfd, past het 
hot. waaTb-ij een voo1·ziening nanhangig 

(1) Behalve afwijkende wetsbepaling, ver
mag bet Hof, om een voorziening ontvanke
lijk te verklaren, niet te steunen op een wet 
die op de datum van de bestreden beslissing 
nog niet in werking getreden was en die geen 
interpretatieve wet is : zie de verwijzingen 
vermeld in de nota 2 onder verbr., 5 januari 
1948 (Bull. en PASlC., 1948, I, 16); raadpl. ook 

is, de aTtilcelen 7, 8 en 9' van die wet 
toe, zelfs zo deze niet in werking was 
getreden op de datum wawrop de be
st!'CCl•en besUssiny yewezen werd (1). 

(MOM.MER, '1'. RENERKEN.) 

ARRESI'. 

HI<lT HOF; - Gelet op het bestrellen 
arrest, op 9 april 1952 door llet Hof van 
b(~roep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel : scllending van 
de artikelen 3, 6, 227, 231, 234 en 264 van 
llet Burgerlijk Wetboek, 1 (lid 1 en afde
ling 0), 3 en 5 (lid 1) van de besluitwet 
van 5 mei 1944 betreffende de beslulten 
genomen en de andere bestuurdaden ver
richt, tijdens de vijandelijke bezetting 
door de secretarissen-generaal en door 
hen die dezer bevoegdheid hebben uitge
oefend en schending van artikel 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden ar
rest geweigerd heeft de geldiglleid en de 
uitwerking te erkennen van de echtscheic 
ding welke op 7 april 1941 te wederzijdsen 
nadele van de alstoen te Walborn gehuis
veste eclltelieden Henerken-Mommer, door 
de rechtbank te Aken werd toegestaan, 
en van de hanclelingen welke daaruit zijn 
gevblgd, zulks om de reden dat het geding 
bij de Duitse reclltbank niet aanllangig 
kon gemaakt worden en dat deze recht
bank daarover slecllts uitspraak kon doen 
met sellending van de Belgische openbare 
orde, inzonclerheicl van artikel1, littera 0, 
van de besluitwet van 5 mei 1944, zonder 
overigens enigszins acht te slaan op het 
feit dat het vonnis steunde op beledigin
gen van erge aard en mishandelingen 
welke het nader omschreef, en verklaarde 
dat de echtscheiding insgelijks krachtens 
de·Belgisclle wet zou gerechtvaardigd zijn 
geweest (artikel 231 van het Burgerlijk 
Wetboek), dan wanneer het niet <Jpgaat 
geldigheid te ontkennen aan verrichtingen 
en procedures welke plaats namen onder 
het regime van de inlijving van de Oost
kantons bij Duitsland, voor zoveel die 
verrichtingen e.n procedures betrekking 
hebben met de staat der in clie kantons 
gehuisveste personen en verriclltingen uit
maken welke . noodzakelijk zijn tot het 
verloov van hun burgerrechtelijk leven 

verbr., 12 november 1951 (An·. Ye1·b·r., 1952, 
biz. 123; Bttll. en PASIC., 1952, I, 134). 

Vergel., wanneer een na de voorziening af
gekondigde wet wordt ingeroepen om de voor
ziening van belang ontbloot te verklaren en, 
dienvolgens, ze te verwerpen : verbr., 5 ja
nuari 1948, voormeld (Arr. Ve1·b,·., 1948, 
blz. 13) en 17 october 194,9 (Arr. Ye1·br., 1950, 
blz. 71; Bttll. en PAsrc., 1950, I, 76). 



-252-

volgens de beginselen zelf van het Bel
gisch burgerlijk recht; dan wanneer in
zonderheid de besluitwet van 5 mei 1944 
geen algemene dergelijke verrichtingen 
omvattende draagwijdte heeft : 

Overwegende dat nit de vermelclingen 
van het bestreden arrest blijkt dat de 
door verweerder Renerken ingestelde vor
dering strekte tot nietigverklaring van 
de echtscheiding welke tussen hem en 
ZIJn echtgenote, vrouw Mommer, op 
7 april 1941 door de Rechtbank te Aken 
wercl uitgesproken en dienvolgens tot nie
tigverklaring van de daaruit gevolgde ver
riclltingen van vereffening en verdeling 
van de gemeenscllap, en eveneens onuit
voerbaarverklaring van het testament 
waarbij vrouw Mommer aan aanleggers 
de goederen heeft nagelaten welke haar 
in de loop van de vereffening en de ver
deling van de gemeenschap W<,rden toege
wezen; 

Overwegende dat het hof van beroep 
verweerders stelling heeft aangenomen, 
op grond van de te Lomlen op 5 mei 
1944 genomen besluitwet waarbij in arti
kel 1, littera 0, be1mald wordt dat nietig 
l'lijn << alle besluiten, verordeningen, on
derrichtingen, berichten, beslissingen, be
noemingen, en daden van welke aard ook, 
in zover zij gesteund zijn op de... feite
lijke door de vijand aan d2 grenzen van 
's lands grondgebied aangebrachte wijzi
gingen )) ; 

Dat het heeft laten gelden clat bet door 
de Rechtbank te Aken op 7 april 1941 uit
gesproken vonnis nietig was om de reden 
dat cle echtelieden Renerken-Mommer hun 
weder7.ijdse eis tot echtscheicling bij voor
melde rechtbank hadden aangebracht we
gens de door cle vijand aan het grondge
bied toegebracllte wijzingen, en om reden 
dat die rechtbank slechts ten gevolge van 
die wijzigingen bevoegd was ; 

Dat het dtentengevolge verklaanl heeft 
dat het huwelijk tot met de dood van 
vrouw Mommer in 1949 was blijven be
staan en dat bij de ontbinding van de 
echt ter oorzake van het overlijden van 
voormelde vrouw, de clausule van volle
clige toekenning der goederen, welke in 
het huwelijkscontract was opgenomen, 
ten gunste van verweerder uitwerking 
had gehad; 

Overwegende dat de wet van 27 juli 
1953 tot bepaling van de gevolgen der 
Duitse wet in het gedeelte van het Bel
gisch grondgebied dat in mei 1940 weder
rechtelijk bij Duitsland werd ingelijfd, 
bij artikel 8, in fine bepaalt : « het nieuwe 
huwelijk dat een der echtgenoten v66r de 
bevrijding van het grondgebied mocht 
hebben gesloten of het overlijden van een 
der echtgenoten v66r de inwerktreding 
van deze wet maken de vonnissen of ar-

resten waarbij een echtsch~iding of een 
scheiding van tafel en bed werd uitge
sproken of een huwelijk nietig werd ver
klaard, van rechtswege geldig )) ; 

Overwegende dat artikel 15 van de
zelfde wet artikel 8 toepasselijk maakt op 
de aan de gang zijnde vorderingen, zelfs 
in aanleg van verbreking; 

Overwegende dat nit de vaststellingen 
van de bestreden beslissing blijkt dat 
vrouw Mommer op 13 mei 1949 overleden 
is; dat dienvolgens het door de Recht
bank te Aken op 7 april 1941 gewezen 
vonnis uit kracht van artikel 8 van voor
melde wet geldig is geworden; 

Dat de verbrekingvan het bestreden ar
rest, wat de vordering tot nietigverklaring 
van bedoeld vonnis aangaat, de verbre
king van de andere dispositieven met 
zich brengt; 

Om die redenen, zonder acht te slaan 
op het tweede middel der voorziening, 
verbreekt het bestreden arrest; beveelt 
clat melding van onderhavig arrest zal 
gemaakt worden op de kant van het ver
nietigd arrest; veroordeelt verweerder 
tot de kosten; verwijst de zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

11 december 1953. - 16 kamer. - TToor
zitte1·, H. Fettweis, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Pi
ret. - Gelijklltidende concl1tsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. Pleite1·s, HH. Demeur en 
Ansiaux. 

l e KAMER. - II december 1953 

1° INTERNATIONAL]] VFJRDRAGEN. 
- VERDRAG DAT VOOR DE BELGEN INDIVI
DUEEL BINDEND IS. ~ VOORWAAHDEN VER
EIST OPDAT EEN VEHDRAG DE BEL!lEN INDIVI
DUEEL BINDEN ZOU. 

2° INTERNA'l'IONALE VERDRAGEN. 
- VEJWRAG DAT VOOR DE BELGEN INDIVI
DUEEL RINDEND IS. - VORM WAARIN JIE'l" 
VERDR.AG TER KENNIS VAN DE BELGEN DIEN'l' 
'l'E WORDEN GEBHAOHT. 

1° Opclat een vm·drag, dat van aard is de 
Belgen ·individueel te binclen, vom· hen 
individueel binclend weze, dient het 
doo1· cle Knme1·s te zijn goedge7ce7wd en 
ter Tcennis van cle Belgen te wm·den ge
bmcht (1). 

2° B·ij ontstentenis van bijzondwre wets
bepnling, dient een ve1·clra.r1, om de 
Belgen individ7wel te b·inclen, htm be
Tcend te wonlen gemnnlct cloo1· het ver-

(1) Zie nota onder het arrest (B1tll. en PAsrc., 
1954, I, 298). 
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sohijnen van de tekst ·in het Staats
blad (1). 

(BOILEAU, 1'. MELARD.) 

AR.RES'l'. 

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

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 en 129 van de Grondwet, 
1133 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 
1, 2 en 3 van de wet van 15 september 
1919, houdende goedkeuring van het Vre
desverdrag gesloten te Versailles, 354 tot 
362 van het Verdrag van Versailles, 33 
en 34 van de herziene overeenkomst over 
de scheepvaart op de Rijn, ondertekend te 
Mannheim op 27 october 1868 en van het 
Sluitings11rotocol van voormelde overeen
komst, VIII en IX van bijlage 16, B, bij 
de eindakte van het Cm1gres van vVenen 
van 9 juni 1815, 12 (gewijzigd bij arti
kel 4 van het koninklijk besluit van 
13 januari 1935) en 42 van de wet van 
25 maart 1876 bevattende titel I van het 
voorafgaande boek van het Wetboek van 
burgerlijke rechtspleging, doordat het be
streden arrest ten onrechte beslist heeft 
dat de te lVIannheim op 27 october 1868 
ondertekende overeenkomst in Belgie niet 
bindend was, wijl zij niet regelmatig werd 
!Jekend gemaakt en !Jovendien, in de on
derstelling dat zij bindend was, ten be
hoeve van de ter zake van de Rijnscheep
vaart bevoegde :techtscolleges geen be
voegdheid had ingevoerd met uitsluiting 
van de nationale gerechten, dat dienvol
gens de Rechtbank van koophandel te 
Luik zich te recht bevoegd had verklaard 
om kennis te nemen van een betwisting 
ontstaan tussen schippers in verband met 
een op de Rijn gelleurd scheepvaartonge
val, dan wanneer : 1° geen enkele grond
wets- of wetsbepaling voor de internatio
nale verdragen een hepaalde wijze van 
llekendmaking oplegt; 2° bovendien, de 
overeenkomst, welke overeenkomst van 
Mannheim betiteld wordt, alsook de bo
venaangeduide bepalingen van de eind
akte van het Congres van vVenen in Bel
gie bindend werden gemaakt door ver
wijzing naar artikel 354 van het Verdrag 
van Versailles, hetwelk llij de Belgische 
wet van 15 september 1919 werd goedge
l~:eurd en in het Belgisch Staatsblad werd 
bekend gemaakt; 3° de overeenkomst van 
Mannheim ten behoeve van de door haar 
opgerichte bijzondere rechtscolleges een 
bevoegdheid schept welke de bevoegd
heid der nationale gerechten uitsluit en 
de partijen in sta11t stelt in elke stand 

(1) Zie nota onder het arrest (Bull. en PASIC., 

1954, I, 298). 

des gedings de onbevoegdheid van die ge
rechten op te werpen, zelfs in geval zij 
vrijwillig v66r die gerechten zijn ver
schenen: 

Overwegende dat, opdat een verdrag 
de Belgen individueel vermoge te bin
den, het hun ter kennis dient te worden 
ge!Jracht; 

Overwegende, gewis, dat geen enkele 
grondwets- of wetsbepaling op stellige 
wijze de vorm !Jepaalt waarin dergelijk 
verdrag ter kennis van de Belgen wordt 
gebracht; 

Overwegende echter dat, naardien het 
verdrag, luidens artikel 68 van de Grond
wet, slechts kracht heeft na door de 
Kamers te zi.in goedgekeurd; de vorm van 
de bekendmaking ervan, llij ontstentenis 
van een bijzondere wetsbepaling, slechts 
die kan zijn van de bekendmaking van 
de toestemming der Kamers, dit wil zeg
gen het verschijnen van de tekst in het 
Staatsblad; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de te Mannheim op 17 october 1868 
ondertekende overeenkomst niet in het 
Staatsblad werd bekend gemaakt; 

Overwegende diensvolgens, dat de eer
ste twee onderdelen van het middel naar 
recht falen e'n dat het derde, tegen een 
ten overvloede in het arrest verstrekte 
reden gericht is en derhalve bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is; 

En overwegende dat de voorziening 
v66r 15 september 1953 werd lletekend; 

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

11 december 1953. - 1e kamer. - Voor
z'itte·r en 1Jersla(fgever, H. Fettweis, 
raadsheer waarnemend voorzitter. - Ge
lijlclnidende canclu.8ie. H. Raoul Hayoit 
de 'l'ermicourt, eerste mlvocaat-generaal. 
Pleiters, HH. Ansiaux en Simont. 

Ie KAMER. - ll december 1953 

BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. - 0P 
EEN ONEIGF;NLIJK MISDIUJ~' GEGHONDE VORDE
RING. -- GHOND VAN ON'l'LAS'l'ING VAN AAN
SPRAKELI,JKHEID AANGEI'OERD DOOR DE VER
WEEHDER. - BEWIJSLAS'l' VAN RET BESTAAN 
VAN DIE GROND OP DEZE RUS'l'END. 

Is wetteUjlc het a1'1'Cst dat besUst dat, 
wanneer een verwem-der tegen een op 
een aneiyenlijlc misd1·ij! gesteltnde bur
ge1·lijke 'vardering een grand van ant
lasting 1!an aansprakeli,ilcheid aan-
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voert, de bewijslast van het bestaan er
van op hem rust (1). (Burgerlijk Wet
boek, art. 1147.) 

(NAAMLOZE VENN001'SCHAP MANUVIL, 
T. CAPPUYNS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 december 1951 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 1101, 1103, 1105, 1108, 1315, 
1319 en 1320 van llet Burgerlijk Wetboek 
en \J-7 van de Grondwet, doordat, waar 
aanleggers bij regelmatig genomen con
clusies staande hielden dat geen contract 
van vervoer uit welwillendlleid tot stand 
was gekomen tussen llet slaclltoffer en 
<le bestuurder van het voertuig waarop 
het buiten diens weten, en bijgevolg, zon
der <laartoe gemachtigd te zijn en ten ge
volg·e van llet plegen van een feitelijk
heid, plaats had genomen, het bestreden 
arrest dit middel niet beantwoordt of, 
altllans, zich ertoe beperkt te verklaren 
dat de ontkenning door Sleyp, van de 
machtiging die wijlen Edouard Cappuyns 
zou gekregen hebben om op llet voertuig 
plaats te nemen, niet als een hewijs van 
het ingeroepen feit kan worden bescllouwd, 
evenmin als de andere door hem ingeroe
pen gegevens, om er nit af te leiden dat 
aanleggers llet bewijs niet bijbrengen van 
de gegrondheid van de door hen opgewor
pen exceptie, en dat deze diensvolgens 
niet in acht kan worden genomen, aldns 
de orde der bewijsverschaffing omkerende, 
vermits llet onbetwistbaar op de recht
verkrijgen{len van het slachtoffer rustte 
ervan te laten blijken dat de aansprake~ 
lijkheid van aanleggers op grond van een 
contract van · vervoer nit welwillendheid 
waarin de bestuurder zon hebben toege
stemd, in aanmerking kon worden ge
nomen: 

Overwegende dat nit de v66r llet llof 
overgelegde stukken blijkt dat de vorde
ring welke door. verweersters, de weduwe 
en de docllter van Edouard Cappuyns 
werd ingesteld tegen hun medeverweer
ster in verbreking, de naamloze vennoot
schap «De Brusselse trams ll, en meteen 
tegen aanleggers in verbreking, ertoe 
strekte herstel te bekomen van llet nadeel 
dat voormelde aanlegsters Cappuyns on
dergaan llebben ten gevolge van een ver-

(1) De regel is verschillend wanneer een 
rechtsvordering steun t op een in breuk op de 
strafwet. In dergelijk geval, wanneer de ver
weerder, met enige waarschijnlijkheid, een 
grond van rechtvaardiging inroept, behoort 
bet de eiser het bewijs van de onjuistheid er-

keersongeval waarin hun echtgenoot en 
vader de dood heeft gevonden; 

Overwegende dat in het exploot van 
reclltsingang de eis gesteund wordt op de 
aquiliaanse fouten welke tweede aanleg
ger en de aangestelde van de vennoot
schap cc De Brusselse trams ll hadden be
gaan, en waarvoor eerste aanlegster, aan
steller van tweede aanlegger;. en de ven
nootschap cc De Brusselse trams ll burger
lijk aansprakelijk waren ; , 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
en het bestreden arrest vaststellen dat 
tweede aanlegger en de aang·estelde van 
verweerster, de naamloze vennootschap 
c< De Brusselse trams ll allebt~ide onvoor
zichtigheden hebben beg·aan en dat die 
onvoorzichtigheden de dood van Cap
puyns hebben veroorzaakt; 

Dat llet er vervolgens op wijst dat 
eerste aanlegster en de naamloze vennoot
schap cc De Brusselse trams ll aansprake
lijk zijn voor de daad van hun aange
stelde; 

Overweg·ende dat, zonder de ontvanke
lijklleid der vordering te betwisten, in 
zover de rechtverkrijgenden van het 
slachtoffer ze op de aqniliaanse font 
van tweede aanlegger en {le burgerlijke 
aansprakelijkheid van eerste aanlegger 
hadden gegrond, l)eide aanleggers v6or 
het hof van beroep hebben doen gelden 
dat Oappuyns een font ha<l begaan <loor 
op het door Sleyp bestuurde voertnig 
plaats te nemen en dat hij zocloende <le 
risico's op zich had genomen; 

Dat zij bedoelden aldus een vreemde 
bevrijdende oorzaak in te roepen ; 

Overwegende dat, aangezien de aan de 
rechter over de grond onclerworpen vraag 
niet die was van het bestaan van de con
tractuele aansprakelijkheid van aanleg
gers, maar wel die van het rechtvaardi
gen door hen van een · feit dat hen van 
hun qnasi-delictuele aansprakelijkheid 
zou hebben outlast, het hof van beroep 
de orde der bewijslevering niet heeft om
gekeerd cloor aan aanleggers op te leggen 
het door hen gestelde feit te bewijzen; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
ten aJl{lere, een gepast antwoord op de 
door .aanleggers genomen conclusies heeft 
verstrekt, door vast te stellen dat niet 
bewe.zen was clat Oappuyns buiten het 
weten van Sleyp op de aanhangwagen van 
het door deze bestuurde voertuig zou · ge
stegen zijn en de risico's van het vervoer 
op zich zou hebben genomen; 

van te leveren (yerbr., 20 juli 1951, Arr. 
Verbt•., 1951, biz. 689; Bull. en PASIC., 1951, I, 
792, en de beslissingen in nota 1 vermeld ; 
3 december 1951, A·rr. Verb>·., 1952, biz. 154-; 
B,ll, en PAsrc., 1952, I, 170; 30 maart 1953, 
At·r. Vet·br., 1953, blz .. 520; Bull. en PAsrc., 
1953, I, 586, en de nota) . 
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Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

En overwegende dat de voorziening v66r 
de 15e september 1!J53 betekend werd ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordee1t aanleggers tot de kos
ten en tot twee vergoedingen van 150 fr., 
de -ene jegens de litisconsorten Cappuyns 
de andere jegens de vennootschap << De 
Brusselse trams ». 

11 december 1!JGU. - 1° kamer. - Voor
zi.tter, H. Fettweis, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Pi
ret. - Gelijklniden.de co1tcl'lbsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Van Leynseele 
en Simont. 

l" KAMER. - II december 1953 

Jo MILITAIRE OPEISINGEN. - OP
EISING IN HUUR OF IN EIGENDOM. - lNTER
PRETATIE DOOR DE RECH1'ER OVER DE GROND. 

2° MILITAIRE OPEISINGEN. - OP
EISING VAN AUTO\'OER'l'UIGEN. ARTI
KEL 256 VAN IIE'l' HEGLEMENT GE\•OEGD BIJ 
HET KONINKLIJK llESLUIT YAN 3 ME! 1939. 
- DRAAGWI.JD'l'E,' 

1° 'fVannee1· e1· betwisU.ng bestaat nopens 
de vraag of fjen scMiftelijlc vastgestelde 
militai1·e opeising de e·igendom of 
alleen het genot ·Pan de opgeeiste zaak 
lietreft, vennag rle rechter ove1· rle 
gronrl het gesch1•ift te ·inte1·preteren en, 
rl-·ienvolgens, de onwang van de opeisin,q 
-met behulp ·van nan het gesch1"ift em
t1·insielce [Jege·Pen-s te bepalen (1). 

2° · H oewel het a-rti.T.;el 256 van het 1'e,qle
-ment op de mil-itaire opeisin,qen, ,qe
voe,qd bij het J;;oninlcli.j 7c besluit van 
.'J mei 1939, besclvilct dat de le_qereenhe
llen, behou.dens strijdig bevel van de 
Minister vwn landsve1·dediging, de no
rlige · autovoe·rtn-i-gen in hml1' opeisen, 
het er nochtans ann toe·voe,qt dat Z~bllcs 
'' in al_qemene 1·egel ll geschit.dt en, dien-
1JOl,qens, onvenwindenl onder mee1· de 

(1) Verbr., 19 september 1946 (An·. Ye,-M., 
1946, blz. 294; B-ull. en PASIC., 1946, I, 324) ; 
22 1tpril 1948 (Arr. Fe·rbT., 1948, blz. 233; Bull. 
en PAsrc., 1948, I, 273); 13 ·november 1953 
(·supra, blz. 159; Bull. en PAsrc., 1954, I, 183); 
raadpl. ook verbr., 3 december 1953 (supm, 
blz. 2.'J6; Bull. en PAsrc., 1954, I, 276). 

N opens de kwestie of de regelmatig voor 
rekening van een weerstandsgroepering in 
oorlogstijd ge~ane opeisingen niet militaire 
opeisingen zijn gelijkgesteld, zie verbr., 17 ja-

bij artilcel 8 van hetzelfde reglement 
voorziene ajwijking ten behoeve van in 
oorlogstijd zelfstandig optredende afde
lingen (2) . 

(DE BELGISCHE STAAT, 1'. SIMONIS.) 

AUREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 november 1949 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van eer
ste aanleg te Verviers; 
Ov~r het enig mi_ddel : schending van 

de artikelen 97 van de Grondwet, -256 en 
257 van het koninklijk besluit van 3 mei 
1939 tot uitvoering van de wet van 12 mei 
1927 op de militaire opeisingen, van de 
artikelen 4, 23 en 24 van evengemelde 
wet van 12 mei 1927 op de militaire op
eisingen, van artikel 3 van het besluit 
van de Regent van 19 september 1945, 
doordat, na vastgesteld te hebben dat de 
wagen van verweerder in verbreking op 
26 augustus 1944 is weggenomen geweest 
door een persoon genaamd Hoger Lemaire 
uit Angleur, commandant William gehe
ten, chef van de nationale Belgische fede
ratie der Partizanen en na eveneens te 
hebben vastgesteld dat de wagen tussen 
Chession en Loree in de nacht van 8 op 
9 september 1944 door de vijand werd 
buitgemaakt en dat hij sindsdien verlo
ren werd, het bestreden vonnis beslist 
heeft dat de bepalingen met betrekking 
tot de vorm waarin en de wijze waarop 
de opeisingen moeten geschieden slechts 
aan de opeisende overheid kunnen wor
den tegengeworpen; dat de in artikel 256 
vervatte bepalingen slechts tie adminis
tratieve betrekkingen betreffen van de 
opeisende rechtspersoon met de natuur
lijke per soon door wie opgeeist wordt; 
dat de omvang ·van de rechten der 
opeisende overheid op een opgeeiste 
zaak niet door een onbestaand wette
lijk vermoeden wordt bepaald, doch door 
de wil van het orgaan dier overheid, 
zoals die wil op het ogenblik der hande-
ling aan de verstrekker kenbaar wordt 
gemaakt en, in algemene regel, bij een ge
schrift wordt vastgesteld, welks vorm bij 
de reglementen is bepaald; dat, bij ont-

nuari 1952 (A1·r. T'erb,·., 1952, blz. 141; Bull. 
en P ASIC., 1952, I, 268) . 

(2) Wat betreft de draagwijde van arti
kel 256 van het reglement gevoegd bij het 
koninklijk besluit van 3 mei 1939, raadpl. 
verbr., 12 januari 1950 (Arr. T'erbr., 1950, 
blz. 287; Bull. en PAsrc., 1950, I, 308); 17 ja
nnari 1952 (A r1·. T' e,-b,-,, 1952, blz. 241; Bull. en 
PAsrc., 1952, I, 268) en nota 1 onder verbr., 
10 juni 1948 (ArT. Ye,-br., 1948, blz. 319; Bull. 
en PASIC., 1948, I, 368). 
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stentenis van dergelijk geschrift, die wil 
door de rechter behoort te worden afge
leid uit het vermoeden opgeleverd d?or 
de omstandigheden welke de handell?g 
hebben vergezeld, van welke omsta~dlf?
heden de meest afdoende het gebrmk IS 
dat door cle opei..<;er vrijwillig van de zaak 
werd gemaakt; dat in onderhavig geval 
de reglementaire vormen van een nor
male opeising niet zijn nagekomen ge
weest · dat commandant Williame geen 
ber<JeP <JP de hogere overheid kon doen 
om and~rs te handelen dan hij gedaan 
heeft · dat hij desniettemin aan de ver
strekker een geschrift heeft afgelever_d; 
dat het geschrift hetwelk trouwens met 
van een zekere datum is voorzien, een 
uit inschikkelijkheid opge~aakt ~~uk 
kan zijn, hetgeen aanlegger met beWIJSt; 
dat het eigendomsoverbrengend karakter 
van de litigieuze opei;:;ing uit de omstan
digheden blijkt; dat nochtans het op het 
tijdstip van de bevrijding des gron~~?e
bieds tloor de ontlergrondse verzetsstnJtl
krachten gebruikt voertuig aan het a~n
houdende en zware risico van buitmakmg 
of vernieling d<J<Jr de vijand onderhevig 
was; dat bezwaarlijk denkbaar _is dat, 
in zo critische tijden, een offiCie~ een 
troepenafdeling zou kunnen _verpllchten 
op de manier van een goed hmsvader van 
een opgeeiste wagen gebruik te maken; 
dat hoogstwaarschijnlijk is dat een offi
cier van het verzet, die normaal opt~ad 
met de dagelijks opgedane harde ervarmg 
van een bijzonder gevaarlijk, gewaagd 
en. met hartstocht beoefend beroep, hoven 
alle andere de voorkeur heeft gegeven 
aan de radikaalste oplossingen voor de 
pr<Jblemen van zijn taak (cfr de in de 
opeisingsbon vervatte bedreigende verm_el
ding), en die zeker nie~ zo goed gedn~d 
was als zijn. collega's m het regelma~~g 
leger om de spitsvondigheden van de ZlJn 
werkzaamheid regelende wetten en be
sluiten te ontleden, er niet eens aan ge
dacht heeft dat hij slechts het tijdelijk 
gebruik moest of zelf;:; kon opeisen van 
de voertuigen welke zijn afdeling be
hoefde; dan wanneer de wet op de mili
taire opeisingen en de reglementen betref
fende die wet niet alleen de opeisende 
overheid en haar ambtenaren, doch ook 
de derden en de verstrekkers beheerst; 
dan wanneer de opeising, hoe zij dan 
ook geschiedde, immer aan risico's van 
buitmaking of vernieling door de vijand 

. onderhevig is; dan wanneer trouwens de 
buitmaldng of vernieling door de vijand 
de in artikel 23 omschreven vreemde oor
zaak uitmaakt; dan wanneer ten deze 
niets afdoet dat een officier van een groep 
verzetslieden minder dan een gewoon offi
cier op de hoogte \veze van de wetten en 
reglementen vennits iedereen geacht 
wordt de wet te kennen; dan wanneer de 

officier slechts in gebruik en niet in eigeu-
dom vermocht op te eisen : 

Overwegende dat uit het bestreden von
nis blijkt dat in 1944 een officier van het 
Verzet, hoofd van een zelfstandig optre
dende afdeling en in de onmogelijkheid 
verkerende om op de hogere overheid 
beroep te doen, voor die afdeling een door 
haar benodigcl en aan verweerder toebe
horend autovoertuig opeiste; 

Overwegende dat, naardien de bewoor
dingen van het geschrift waarbij die op
eising wordt vastgesteld, een twijfel lie
ten bestaan in verband met de omvang· 
van die opeising, de rechter met behulp 
van aan het geschrift extrinsieke gege
vens onderzocht heeft of de opeising de 
eigendom van het voertuig tot voorwerp 
had gehad, ofwel, zoals aanlegger het 
voorhield, de opeising aileen op het ge
bruik van voormehl voertuig had gesla
gen; 

Overwegende clat bet vonnis zowel uit 
naderhand door de opeisende officier afge
leverde getuigschriften als uit diens han
delwijze en bedoeling op het ogenblik der 
opeising afleidt dat de opeising op de 
eigendom van het voertuig heeft gesla
gen; 

Overwegende dat deze beslissing geen 
der in het middel aangeduide wetsbepa-
lingen schendt; · 

Overwegende weliswaar dat aanlegger 
aanvoert dat, naar luid van artikel 256 
van het' reglement gevoegd bij het ko
ninklijk besluit van 3 mei 1939 tot uitvoe
ring van de wet van 12 mei 1927 op de mi
litaire opeisingen, de legereenheden be
houdens strijdig bevel van de Minister 
van landsverdediging de nodige anto
voertuigen in huur opeisen en dat het be
streden vonnis vaststelt dat zodanig be
vel niet door de minister is gegeven ge
weest; 

Overwegende nochtans dat voormelde 
bepaling, volgens haar tekst zelf, slechts 
« in algemenen regel Jl toepasselijk is en 
dat onder meer artikel 8 van hetzelfde re
glement aan een zelfstandig optredende 
afdeling toelaat er van in oorlogstijd af 
te wijken; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt; 

Overwegende dat de andere in het mid
del voorgebrachte grieven slechts tegen 
in het vonnis ten overvloede verstrekte 
overwegingen zijn gericht en dm·halve bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk zijn; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en, vermits de voorziening v66r 15 sep
tember 1953 werd betekend, tot een ver
goecling van 150 frank jegens verweer
der. 

11 december 1953. - 16 kamer. - Voat·
zUte1·, I:i:. Fettweis, raadsheer waarne-
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mend voorzitter. Verslaggever, 
H, Bayot. - Gelijkluidende concl~tsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Ple·iter, H. Resteau. 

2~ KAMER.- 14 december 1953 

VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
VEROORDELING VAN DE DADER VAN EEN ON
RECH'l'MA'l'IG FElT TOT SCHADEVERGOEDINGI 
WEGENS HE'l' AAN HE'l' SLACHTOFFER VEROOR
ZAAKT S'l'OFFELIJK NADEEL. - ARRES'l' 
WAARBIJ VAS'l'GES'l'ELD WORDT .OAT HET 
SLACHTOFFER EEN VOORTDUHENDE ·VERMINDE
RING VAN ARBEIDSBEKWAAMHEID HEEFT ON
DERGAAN EN W AARBIJ DE SCHADEVERGOEDING 
BEREKEND' WORDT OP GRONDSLAG VAN DIE 
VERMINDEHING EN VAN HET NOHMAAL LOON 
VAN. HE'l' SLACHTOFFEit VOOR HE'l' ONGEVAL, 
ZONDER DA'l' HE'l' WERKELIJK VEHSCHIL VAN 
LOON SEDERT HET ONGEVAL IN AANMERKING 
GEN01o.fEN WERD. - WET'l'ELIJKE BESLISSING. 

Is wetteUjlo: de beslissing die de dader 
van een onrechtrnatig j'eit tot betaling 
van schadevergoeding aan het slachtoj'
j'er 1Jeroordeelt wegens het door dit j'eit 
veroorza(tkte stoffelij k nadeel, die vast
stelt dat het slachtofj'e1· een dejinitieve 
verminder·ing van arbeidsbekwaarnheid 
heett ondergaan en de schadeve1·goeding 
berelwnt op rtrondslag van die vermin
dering en van het nonnanl loon vnn het 
slachtoffer v661· het onge·val, zondet· het 
werkelijk verschil vnn loon sedert het 
ongeval in aanme1·Tcing te nemen, om
dat dit loon onzeker en problmnnt-isch 
blijlct te zijn (1). 

(FLESCH, T. ROJiERTY.) 

AHREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 februari 1953 in hoger be
roep over de b'urgerlijke vordering gewe
zen door de Correctionele Rechtbank te 
Luik; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 1315 en 1382 van het Burger
lijk Wetboek, 97 van de Grondwet, door
dat de correctionele rechtbank, waarbij 
de vraag aanhangig werd gemaakt, welk 
het bedrag was van de schadevergoeding 
die aanlegger aan verweerder verschul
digd was wegens het nadeel dat laatstge
noemde had geleden ten gevolge van een 
verkeersongeval waarvoor aanlegger ver
antwoordelijk werd bevonden, na bij het 
bestreden vonnis feitelijk vastgesteld te 
hebben dat verweerder zijn werk had 

(1) Zie verbr., .12 januari 1953 (At·r .. Yerb1·., 
1953, biz. 288; B·nll. en P ASIC., l953, I, 319) . 

VERBR., 1954. - 17 

hervat mits een loon dat 10 ten honderd 
lager was dan het voorheen door hem 
verdiende loon, beslist heeft dat er geen 
aanleiding was om met het werkelijk 
door verweerder ontvangen loon rekening 

-te houden, doch enkel met zijn onbe
kwaamheid van 20 ten honderd 'zoals zij 
door een geneeskundig onderzoek vastge
stekl werd, om de reden dat « niet was 
bewezen dat verweerder nog verder de 
nodige inspanningen zou kunnen doen om 
aan het werk te blijven ll en « kortom 
clat zijn toestand onzeker bleef ll, da~ 
wanneer de partij, welke in rechte her
stel van een nacleel vordert, van het be
staan van een zekere schacle behoort te 
doen blijken, en dan wanneer het << on
zeker ll karakter van het aangevoerde na
deel geen veroordeling tot schadevergoe
ding kan rechtvaardigen, en dan wan
neer, aangezien de bij het bestreden von
nis uitgesprokeri veroordeling niet door 
het bestaan van een zekere schade ge
rechtvaarcligd wordt, het vonnis niet wet
telijk met re(lenen is omkleed : 

Overwegende dat bet bestreden vonnis 
erop wijst dat de door de eerste rechter 
aangestelde geneesheer-deskundige op 
20 ten honclerd de bestendige gedeeltelijke 
gebrekkelijkheid heeft geraamd welke ver
weerder heeft ondergaan ten gevolge van 
het ongeval waarvan hij door aanleggers 
schuld het slachtoffer is geweest ; 

Dat het, bij de bevestiging van de door 
de eerste rechter gedane raming van de 
schade, op niet dubbelzinnige wijze be
slist dat de vermindering van 20 ten hon
dercl van de arbeidsbekwaamheid welke 
de definitieve gedeeltelijke gebrekkelijk
heid ten gevolge heeft, een zekere schade 
uitmaakt waarvan de berekening behoort 
te geschieden op grondslag van verweer
ders normaal loon v66r het ongeval en 
van het percentage der bestendige gedeel
telijke vermindering der arbeidsbekwaam
heid welke door de deskundige op 20 ten 
honderd vastgesteld werd ; 

Overwegende dat tegenover het door 
aanlegger anngevoerde dat de enige ze
kere schade welke de vermindering van 
de nrbeidsbekwaamheid voor verweerder 
met zich brengt, het verschil is tussen 
het loon dat hij v66r het ongeval verdien
de en het loon waartegen hij het werk 
hervat heeft, namelijk een verschil van 
10 ten hbuder<l minder, het vonnis de on
zekerheid vaststelt welke vanwege de 
blijvende vermindering van zijn arbeids
bekwaamheid in de toestand waarop aan
legger zich beroept, gelegen is; 

Overwegencle dat clienvolgens de ver
oordelirrg tot schadevergoeding op het be
staan van een zekere schade gegrond is 
en da t de rech ter, · verre van de veroor
deling door het « onzeker ll karakter van 
het geleden nadeel te rechtvaardigen zo-
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als in het middel wordt staande gehou
clen, een ·ramingsbasis van dat nadeel 
ter .zijde heeft gesteld welke uit een toe
stand die « onzeker blijft )) afgeleid was ; 

Dat het middel mitsdien niet gegrond 
is; 

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

14 december 1953. ~ 2• kamer. - Vom·
zitte'r, H. Wouters, voorzitter.- TTel·sl(t.fJ
gevel·, H. van Beirs. - Geli:ilcl·uillende 
con.elusie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, HH. Struye en Ansiaux. 

2" KAMER.- 14 december 1953 

1° lVIIDDELEN TOT YERBREKING. -
STRAl'ZAKEN. - MIDDELEN DIE EEN GEBREK 
AAN ANTWOORD OP DE CONCLUSIES AANVOE
REN. - PASSEND ANTWOORD. - MIDDELEN 
~'EinJLI.JKE GRONDSLAG MISSEND. 

2° BEWIJS. - STRAFZAKEK. - MISDRI,JF 
DA'l' GEEN VEHBAND HOUDT MEl' DE Ul'l'VOE
RING VAN EEN AANGEVOERD COK'l'RAC'l'. -
GEEK Vf~RPLICHTING, VOOR DE RECHl'EH, Ull'
SPRAAK l'E DOEN OVEH HE'!' BES'l'AAK ~Jt; DE 
INl'ERPRE'l'A'l'IE VAN HET CON:l'HAC'l'. 

1 o M·issen. feitelijke grondslart cle m:iclcle
len clie een.gebrek aan anhvorn·d op de 
·conclu.sies aanvoeren, dan 'W(tnneer cle 
bestreclen beslissin[! cle conclns·ies pas
sencl heett beantwoonl. 

2° De strafrechter is niet yehou.clen u.i.t
sprcw.lc te doen over het bestaan en (lc 
·inteTpretatie van een cloo1· een be-
1cl££(tgde tot z·ijn verclecli,qing ·ingeToepen 
cont1·act, wanneer het m.iscll"ijf yeen 
•vm·band honclt m.et cle 11.i.tvoe·riny van 
rUt contmct (1). (Wet van 17 april1878, 
artikel 16.) 

(MAR'l'CHOUK, 'l'. BRACOI'S.) 

AUREST. 

HEJ'J' HOl!'; - Gelet op het lll'streflen 
vonnis, op 21 maart 195B in hoger heroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel; 

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

Over het enig middel : schemling van 
artikel 97 van de Grondwet, doorclat eer
ste onderdeel, zonder nuder op rle conclu
sies van aanlegster in te gaan waarbij 
tleze staande hield dat de lmar ten laste 
gelegde feiten niet bewezen waren, het 

(1) Zie verbr., 4, me' 1953 (A1'1·. Ve1·b•·., 1953, 
blz. 603; Bull. en PAsrc., 1953, I, 681, en de 
nota, blz. 682 en 683). 

bestreden vonnis het bestaan van het mis
drijf als bewezen aangezien heeft voor
aleer te onderzoeken of deszelfs bestand
delen verenigd waren; tweede onderdeel, 
het bestreden vonnis de conclusies van 
aanlegster niet heeft beantwoord waar 
cleze betwistte dat het kwaadwillig opzet, 
essentieel bestanddeel van het misdrijf, 
ten deze aanwezig was; derde onderdeel, 
het bestreden vonnis de conclusies van 
aanlegster niet heeft beantwoord waar 
deze stelde dat, wijl de burgerlijke partij 
zich onwettig tegen haar opneming in de 
« Nationale bond der politieke gevahge
nen en rechthebbenden )) verzet had, deze 
feitelijkheid aan haar woorden elk straf
baar karakter deed verliezen : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden vonnh; 

beslist clat « om het even of het protest 
Yan appellante alsdan niet gerechtvaar
cligd was, het in tlit geval onaannemelijk 
was dat appellante zelfs eenvoudige bele
digingen heeft uitgehracht; 

Dat uit deze termen blijkt dat de rech
ter over de groml de mening is toegedaan 
geweest dat de aan aanlegster ten last<' 
gelegde lwledigingen door tle gegevens der 
zaak bewezen waren, vermits hij uitdruk
kelijk het wezenlijk bestaan van dat miR
dri.if vaststelt; 

Dat aanlegstr~r bij haar conclusies 
staande hield dat haar woorden niet on
der toepassing vielen van artikel 561, 7°, 
van het Strafwetboek, omclat zij het 
recht had protest aan te tekenen tegen dP 
handelingen der burgerlijke partij, die 
tegen de wet en tegen de statuten van dP 
« Nationale bond der politieke gevange
nen en rechthebbenden )) indruisten; 

Dat llet vonnis clit middel op passendP 
wijze beantwoordt door erop te wijzen 
dat, al waren die handelingen ook hewP
zen geweest, zij het beledigend karakter 
niet rechtvaardigen dat aanlegster aan 
haar protest gaf; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende <lat, luidens de dagvaar

ding, aan aanlegster ten laste, wercl gf'
legd « kwaadwillig tegen .J. Brncops an
t1ere · beledigingen te hebhen gericht dan 
!lie voorzien bij hoofdstuk V, titel VIII, 
hoek II van het Strafwetboek )) ; 

Overwegende clat. vermits het vonniH 
erop heeft gewezen · dat << de door de eer
ste rechter bewezen verklaarde feiten der 
telastlegging bewezen zijn gebleven, en 
dat << alle bestanclrlelen van het misdrijf 
verenigd zijn ll, het aldus. het kwaadwil
lig opzet lweft vastgesteld, hetgeen ove
rigens in de conclusies van aanlegster 
niet stellig· betwist worclt; 

Over het dercle onderdeel : 
Overwegende dat uit het op het eerstP 

onderdeel verstrekte antwoord hlijkt dat 
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het vonnis dit middel op passende WlJZe 
beantwoord heeft door te doen uitkomen 
dat, al mochten cle handelingen van de 
burgerlijke partij ook het protest van 
aanlegster teweeg gebracht hebben, zij 
toch het beledigend karakter er van niet 
zouden kunnen rechtvaardigen; 

Overwegende dat geen der onclerdelen 
van het middel dus gegrond is; 

Over het tweede middel : ~chemUng van 
artikel 16, lid 1, van de voorafgaande ti
tel van het Wetboek van rechtspleging in 
strafzaken, doordat de rechter over de 
grond, vooraleer · zijn be~lissing over de 
publieke vordering te wijzen, nagelaten 
lleeft uitspraak te doen over het contract 
van vereniging dat aanlegster liet ge!den : 

Overwegende dat het misdrijf geen 
verband hield met de uitvoering van zo
danig contract, aangezien de rechter over 
de grond te recht beslist dat, al mocht 
het protest van aanlegster ook een re
den gehad hebben in het niet nakomen 
door de burgerlijke partij van haar uit 
de overeenkomst voortvloeiende verbinte
nissen, het beledigend karakter van dat 
protest dan nog zonder rechtvaardiging 
zou blijven; 

Dat de ingeroepen bepaling ter zali:e 
niet toepasselijk was; 

Overwegende dat het middel naar recht 
faalt; 

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

II. Voor zoveel de voorziening tegen de 
over de burgerlijke vordering gewezen be
slissing gerich t is : 

Overwegende dat aanlegster geen bij
zonder mid del inroept; 

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

14 december 1953. - 2° kamer. - Voor
zUte1', H. Wouters, voorzitter. - Vwrslag
gever, H. De Bersaques. - GeUjlcltti
rlende conclusie, H. Mahanx, advocaat
generaal. - Pleiter, Mej. Buch (van de 
Balie bij het Hof van beroep te Brussel). 

2" KAMER.- 14 december 1953 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
AARD VAN DE VONNISSEN. - VONNIS DA'l' EEN 

(1) Zie verbr., 23 april 1931; en de conclu
sie van het openbaar ministerie (Bull. en 
PASIC., 1931, I, 141), alsook de nota's onder 
verbr., 18 mei 1953 (A1T. Ve·1·br., 1953, 
biz. 637; Bull. en PASIC., 1953, I, 720). 

VERZOEK OM UI'l'S'l'EL AFWIJST EN DE VOORT
ZETTING VAN DE DEBA'L"i'EN GELAST. - VOOR
BEREIDEND VONNIS. 

2° HOGER BEROEP. - S'l'RAFZAREN. -
VOORBEREIDEND VONNIS. - HOGER BEROEI' 
VOOR HE'!' EINDVONNIS. - HOGER BEROEP 
NIET ON'i'VANKELIJK. 

3° MIDDELEN TO'l' VERBREKING -
STRAFZAKEN. - EEN ENKELE STRAIT WEGENS 
VERSCHILLENDE MISDRIJVEN UITGESPROREN. 
- MIDDELEN DIE SLECH'l'S ZEKERE VAN DIE 
MISDRIJVEN BETREFFEN. - STIUF DOOR DE 
ANDERE MISDRIJVEN GERECHTVAARDIGD. 
MIDDELEN NIET ONTVANKELIJK. 

4° VER.JARING IN STRAFZAKEN. 
VERSCHEIDENE MISDRI.TVEN DIE DE UITVOE
RING ZI,JN· VAN EEN ENKEL STRAFBAAR OPZE'l'. 
- VERJARING DIE SLECH'L'S VANAF HET LAA'L'
S'L'E S'i'RAFBAAR FEI'l' BEGIN'!' 'i'E LOPEN. 

5° VERJARING IN STRAFZAKEN. -
PUllLIEKE VORDERING. - DEFINI'i'IEVE VER
OORDELING UITGESPROKEN VOOR HET VER
S'L'RIJKEN VAN DE VERJARINGS'L'ERMIJN. -
VEROORDELINH su;OH'i'S NA DI'l' VERSTRIJ
KEN ONHEHROEPELI,TK GEWORDEN. - GEEN 
VERJARING. 

1 o Is een voo1·bere·idend vonnis en geen 
e·indvonnis ovet· een tttssengeschil het 
't!onnis dat een verzoek om uitstel af
wijst en rle voortzetting van de debut
ten gela.st, zonder enige beschikking te 
beg1·ijpen waa'rbij dejinitief over een be
twist·ing tvO'rdt beslist, noch enige aan
wijz·ing wctantit de mening van de rech
ter ten aanZ'ien van de over de grand 
dm· betwisting te wijzen beslissing zou 
lcunnen tvo1·den 'ttitge,rnaalct (1). 

2° Is niet ontvanlcelijlc het hager beroep 
v661· het e·in1Zvonnis 'ingesteld tegen 
een vooTbereidend vonnis in stl·atza
ken (2). (Wet b. van burg .. rechtspl., 
art. 451 en 452.) 

3° Wanneer een enlcele st,raf wegens ver
schillenae rnisdrijven werd uitgespro
ken, is de eis tot verbrelcing, gegrond 
op middelen (Ue slechts zelcere van d'ie 
mis(l1"ijven betreffen, niet ontvankelijk 
wannee1· de straf rloor de andere mis
clr·ij'ven geTechtvaardigd bUjft (3). 
(Wetb. van strafv., art. 411 en 414.) 

4° TVanneer veTscheidene misdrijven de 
opeenvolgende nitvoering 1!an een enlcel 
st1·ajbaa1· opzet zijn en ald·tts slechts 
een misd1"(if U!itrnalcen, begint de Ve1·ja
'l'in(J 1Xtn de P'ttbUeke vordering slechts 
ten opz·ichte ,van het geheel deze·r fei
ten te lopen 'tJannf de dnt1tm van het 

(2) Verbr., 27 juni 1932 (Bull. en PAsrc., 
1932, I, 214). 

(3) Vaststaande rechtspraak. Zie onder meer 
5 october 1953 (s·upra, biz. 61 ; Bnll. en PAsrc., 
1954, I, 73). 
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~aatste f(!U (1). (Wetb. van strafv., 
art. 65.) 

5° De publieke vordeTing is niet ve1·'ifta1·d 
wanneer de definitieve ve1·om·a'eling, 
·nitgesprolcen v66r het ve1·st1·ijlcen van 
de verjaringstermi,in, slecMs na dit ver
strijken onherroepeli.ik ·wm·dt (2). (Wet 
van 17 april 1878, art. 21 tot 23.) 

(DEM:ETS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 4 · april 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel : schemling van 
artikel 203 van het Wetboek'van strafvor
dering, van :;trtikel 97 van de Grondwet, 
schencling van ge rechten der verdecliging, 
doorclat het hof van beroep, door het ho
ger beroep niet ontvankelijk en zonder 
voorwerp te verklaren hetwelk door aan
legger werd ingesteld tegen het eerste, 
op 6 november 1!l52 door de 22" kamer van 
de Rechtban:k van eerste aanleg te Brus
sel gewezen vonnis, waarbij de vooraf
gaande exceptie obscu.1·i libelli en tle ex
ceptie van nietigheid der dagvaarding op
geworpen door aanlegger ten aanzien van 
de telastlegging D, ~0°, werden afgewe
zen, geen rekening ermede heeft gehou
den dat aanlegger dit middel ·in l-imine 
lit·is v66r elk verweer ten gronde had 
voorgebracht. en dat de eerste rechter 
niet heeft onderzocht of aanlegger in 
staat was om ten gronde Yerweer te doen 
gelden : 

Overwegende dat het arrest er op wijst, 
aan de ene zijde, dat de eerste rechter 
terecht geacht heeft dat alleen de debat
ten en het ter zitting gevoercle onderzoek 
het mog~lijk zouclen maken te oordelen 
of de door aanleggers ten aanzien. van de 
telastlegging D, 30°, opgeworpen exceptie 
in feite opgaat, dan. wel of de opstelling 
van. de clagvaarding de lJeklaagde in de 
mogelijkheid stelt de beschuldiging te 
kennen waartegen hij zich moet verdecli
gen, aan de andere zijde, dat de voegin.g 
bij de gron.d der zaak van het door aan.
legger opgeworpen tussengeschil aan deze 
de mogelijkheicl liet te bewijzen. dat de 
onduiclelijkheid van de opstelling van de 
telastlegging D,. 30°, hem niet in staat 
stelcle ten gronde over die telastlegging 
verweer te doen geld en; 

Dat het arrest aldus impliciet aanneemt 
dat de exceptie obscu.r·i libelli v66r elk 
verweer ten gronde over de feiten van 
de telastlegging D, 30°, werd opgeworpen 

(1) Verbr., 6 juli 1953 (A7-r. Ve,·br., 1953, 
blz. 771; Bull. en PAsrc., 1953, I, 890, en de 
nota 1). 

(2) HAus, n'" 1260 en 1261; CRAHAY n' 149i · 
verbr., 4 februari 1918 (Hull. en PA;Ic., 1918: 
I, 213). 

en vaststelt dat de rechten van de verde
diging van aanlegger gevrijwaard wer
den; 

Dat het micldel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweecle middel : schending 
van artikel 203 van het W etboek van 
strafvordering, van artikel 97 van de 
Grondwet, en schending van. de rechten 
der verclediging en van het aan de conclu
sies te hechten geloof, doordat het hof van 
beroep het hoger beroep niet ontvankelijk 
en zoncler voorwerp heeft verklaard het
welk op 6 november l!l52 door aanleg
ger werd ingestelcl tegen het tweede von
nis dat op 6 

1
november 1952 door de 22" ka

mer van de' Rechtbank van eerste aanleg 
te Brussel wercl gewezen, clan wanneer, 
aangezien bij dit tweede vonnis zonder 
meer werd afgewezen een verzoek om 
uitstel, gegrond op het feit dat tegen het 
eerste vonnis van 6 november 1952 hoger 
beroep werd ingesteld, dat tweecle vonnis 
een einclvonnis over een tussengeschil 
was: 

Overwegende dat annlegger v66r de cor
rectionele rechtlJank de onduidelijkheicl 
en uietigheid van de clagvaarding had 
cloen gelclen, voor zoveel claarin op ten 
laste van aanlegger S!tb littera D, 30o, 
omschreven feiten gewezen wercl; dat de 
rechtbank bij een eerste op 6 november 
l!l52 gewezen vonnis beslist~ dat het tus
sengeschil bij ·de grond zou worden ge
v?egd, . en zegd~ dat voormelde telastleg
gmg met zou worden onderzocht onver
minderd de rechten van aanlegger; dat 
deze, na onmicldellijk lloger beroep te 
hebben ingestelcl, verzocht dat de recht
bank het verschuiven van de debatten zou 
gelasten; 

Overwegende dnt de correctionele recht
bank bij een tweecle op 6 november 1952 
gewezen vonnis, steunend hierop dat het 
eerste vonnis voorbereiclencl is en niet 
voorlopig tenuitvoerlegbaar, niettegen
staande hoger beroep, kan worden ver
klaard, verklnarcle dat er geen aanlei
ding tot verschuiving bestond en de kos
ten voorbehielcl; clat het hof van beroep, 
op het tegen clit vonnis ingesteld hoger 
beroep, op grond hiervan clat dit louter 
v.oorbereiclend vonnis lie beklaagde geens
zms benacleelt en geen eincl vonnis is over 
het enkele {loor hem opgeworpen tussen
geschil waarin hij de exceptie obscwri 
UboUi lieed gelden, het v66r de eindbe
slissing ingestekl hoger beroep niet ont
vankelijk verklaarcle; 

Overwegende dat het arrest te recllt het 
tweecle vonnis van de 6° november 1952 
als voorbereidencl bestempelt hetwelk 
zonder enige beschikking t~ bevatter: 
waarbij de;finitief over een betwisting 
wordt . besllst, ~och enige aanwijzing 
waarmt lie menmg van de rechter ten 
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aanzien van de over de grond der betwis
ting te wijzen beslissing zou kunnen wor
den uitgemaakt, zich ertoe beperkt de 
voortzetting van de debatten te gelasten; 

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

de artikelen 97 van de Grondwet, 1107, 
1134 en 1135, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, en van het aan de 
conclusies te hechten geloof, doordat het 
ltof van beroep, weigerend de nietigheid 
der dagvaarding te erkennen, voor zoveel 
daarin de door aanlegger ingeroepen te
lastlegging D, 30°, is opgegeven, om de 
reden dat aanlegger dit middel niet opge
worpen heeft tegen de vorclering van het 
openpaar ministerie v66r de raadkamer, 
en clat hij van de feiten niet onwetend 
zou zijn geweest, zonder gronden het 
middel van aanleggers conclusies heeft 
verworpen hetwelk ten doel had die nie
tigheid te cloen erkennen : 

Overwegende dat aanlegger bij conclu
sies deed gelden dat de bewoordingen 
waarin de telastlegging D, 30°, was ver
vat het hem niet mogelijk maakten ver
weer te doen gelden, noch ten aanzien 
1·an het getal en het juiste bedrag van 
elk der te zijnen laste vastgestelde op
lichtingen, noch ten aanzien van zijn 
tleelneming er aan; 

Overwegende dat het arrest op die con
elusies antwoord verstrekt door erop te 
wijzen dat aanlegger niet is kunnen on
wetend zijn van het feit dat het over 
oplichtingen ging welke ten nadele van 
onderscheiden personen werden gepleegd 
door de inrichting van vier Hollywood
prijskampen, tussen de in de telastleg
ging vermel<le data en voor een aange
wezen doeh niet heperkt bedrag van 
minstens 12.969 frank; dat aanlegger 
tweemaal over die feiten is onderhoord 
geweest, zoals uit de in het dossier be
rustende stukken blijkt; dat hij in het 
hij het dossier bevoegde verslug van de 
hoekhoudkundige expertise alle wense
lijke ophelderingen heeft kunnen vinden; 

Over het vierde midclel : scltencling van 
tle artikelen 496 van ltet Strafwetboek 
en 97 van de Grondwet en schending van 
llet aan de conclusies te llechten geloof, 
tloordat het llof van beroep de feiten van 
de telastlegging D, 30°, heschouwd heeft 
als een enige oplichting uitmakend, dan 
wanneer aanlegger, die aanhaalcle dat 
het wanhedrijf van oplichting een ogen
hlikkelijk wanbedrijf is, ertoe besloot dat 
lngeval de aanlegger ten laste gelegde 
feiten in opeenvolgende en door verschei
dene personen verrichte stortingen be
stonclen, er veelvuldige misclrijven voor
handen waren welke elk op zich zelf be
hoorden te worden berecht : 

Overwegende dat, aangezien het bestre
llen arrest wegens de gezamenlijke in de 

telastlegging D, 30°, omschreven feiten 
evenals wegens de gezamenlijke tegen 
hem als bewezen aangemerkte telastleg
gingen, slechts een straf heeft uitgespro
ken, aanlegger er geen belang bij heeft 
staande te houden dat elk der feiten van 
voormelde dagvaarding het voorwerp van 
een onderzoek afzonderlijk had moeten 
uitmaken; 

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

de artikelen 22 en 26 van de wet van 
17 april1878 en 97 van de Grondwet, door
dat het bestreden arrest al de misdrij
ven en elk van die misdrijven niet ver
jaard verklaart, en onder meer het snb 
littera D, 30°, van de dagvaarding om
schreven misdrijf, en de datum van de 

' verjaringstuitende daden niet omstandi-
0 ger aanstipt dan door aan te geven dat 
zij tussen 5 en 17 april 1952 werden be
dreven, dun wanneer aanlegger de ver
jaring van al de misdrijven en elk van 
die misdrijven had ingeroepen : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat eenzelfde schuldig opzet, dat van zich 
uitsluitend ten eigen voorclele gelden 
te verscha:ffen, aanlegger ertoe gebracht 
heeft cle onclerscheiden te zijnen laste 
als hewezen aangemerkte misclrijven te 
plegen, en dat oncler die misdrijven de 
voor een enig strafrechtelijk feit cle ver
eiste ondeelbaarheid voorhanclen was; 
dat het arrest aan de ene zijcle vaststelt 
dat de termijn van de verjaring van de 
publieke vordering slechts is ingegaan 
vanaf de laatste voor bewezen gehouden 
strafhare claud, te weten cle telastlegging 
D, 30°, met hetrekking tot oplichtingen 
die tussen 31 december 1946 en 5 juni 1947 
plaats namen en inzo:r:tclerheid tot cle op
lichtingen van 8 april 1947 en 10 april 
1947, en, a an de andere zijde, clat de 
verjaring door de op 5 april 1950 aange
vangen en op 17 april1950 heeindigcle ten
uitvoerbrenging van de door de onder
zoeksrechter gelaste informatieverrich
tingen op clienstige wijze is gestuit ge
weest; 

Dat derhalve de verjaring niet verkre
gen was op 4 april 1953, op welke datum 
het arrest op tegenspraak gewezen werd; 

Dat het middel niet kan aangenomc-m 
worclen; 

Over het zesde micldel : schending van 
artikel 97 , van de Grondwet en van het 
aan de conclnsies te hechten geloof, door
dat het arrest aanlegger veroordeelt nit 
hoofde van cle telastlegging A, 5, b, 1 o 
tot 6°, bestaande in, een reeks vervalsin
gen door weglating "in de boeken van de 
rechtsl?ersoon, naamloze vennootschap 
Oihelson, zonder na te gaan of aanlegger 
geconcludeerd had dat, aangezien hij geen 
orgaan der vennootschap was, hij uit dien 
hoofcle niet mocht vervolgd worclen : 
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Overwegende dat bet middel, al ware 
het gegroncl, niet tot verbreking zou kun
nen leiden, vermits de enige bij het ar
rest tegen aanlegger uitgesproken straf 
door de andere te zijnen laste bewezen 
verklaarde misdrijven gerechtvaarlligcl 
blijft; 

Dat het midclel bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is ; 

Over het zevencle micldel : schencling 
van de artikelen 573, 574, 577 en 578 van 
de wet van 18 april 1851 betreffencle het 
faillissement, en 97 van cle Grondwet, 
cloordat het bestreden arrest het beroepen 
vonnis te niet doet, voor zoveel het aan
legger nit hoofde van eenvondige en van 
bedrieglijke bankbreuk veroordeelt, ter
wijl het evenwel het vonnis niet teniet 
doet voor zoveel bet aanlegger ann een
voudige bankbrenk en bedrieg·lijke bank
brenk schuldig had verklaard, zodat aan
legger een bankbreukige blijft ofscboon 
hij van die telastlegging vrijgesproken 
werd: 

Overwegencle dat bet beroepen vonnis 
ten laste van aanlegger de misclrijven van 
beclrieglijke bankbreuk (telastleggingen B 
en C) en van eenvoudige bankbrenk (te
lastleggingen I en .J) hewezen had ver
klaard; clat het bestreclen arrest, na vast
gesteld te hebhen dat hedoelde telastleg
gingen · tegen aanlegger niet bewezen wa
ren, het beroepen vonnis te niet cloet voor 
zoveel het aanlegger nit hoofcle van die 
telastleggingen had veroorcleelcl; 

Overwegende clat, hoewel het arrest 
niet in uitclrukkelijke bewoorclingen het 
clispositief van het vonnis vernietigt waar
bij aanlegger aan bedrieglijke bankbreuk 
en eenvouclige bankbreuk schulclig werd 
verklaarcl, cleze vernietiging impliciet en 
op oncluhbelzinnige wijze uit de reclenen 
en uit het clispositief van het arrest 
blijkt; 

Waaruit volgt clat bet micldcl niet kan 
aangenomen worden : 

En overwegencle clat cle substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen ·werden nngeleefd en tlat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

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

14 december 1953. - 2e kanwr. - Voor
Z'itte·r, H. Wouters, voorzitter. - Ve-i'8lrtg
geve·r, H. Bareel. - GeUjlclwidende con.
clnsie, H. Mahaux, advocaat-generaal. -
Pleite·r, H. Van Egeren (van de Balie bij 
bet Hof van heroep te Brussel), 

2e KAMER.- 14 december 1953 

1° GEESTRIJKE DRANKEN.- INBREUK 
OP ARTTKEL 1, PARAGRAAF 1, VAN DE WE'l' 

VAN 29 AUlH'STUS 1919 OP HET REGIME VAN 
DE ALCOHOL. - VOOR HET PUBLIEK TOEGAN
KELIJKE PLAA'l'S. - BEOORDELINGSMACH'l' 
VAN DE HECH'l'ER OVER DE GROND. - PER
KEN. 

2° GEESTRI.JKE DRANKEN.- INBREUK 
OP AR1'1KEL 1, PARAGRAAF 1, VAN DE WET 
VAN 29 AUGUS'l'US 1919 OP HEl' REGIME VAN 
DE ALCOHOL. - WERKHUIZEN F;N WERK
PLAA'l'SEN. - Voou HE'l' PUBLIEK TOEGANKE
LJ,JK GEACH'l'E PLAA'l'SEN. 

1 o Hoewel het tJI"inC'itJieez ann de 1·echter 
ove·r fle g1'01Ul behoort sottve1'ein . te oor
delen of de pla.(tts, wnrtr een lloo1· rt·rt'i
kel 1, tJa1·nurnrtf 1, vrtn de wet vrtn 
29 wttrtnstns 1919 op het regime vrtn de 
nlcohol ve1·boclen feit we1'd begnan, een 
voor het pti./JU.elt; toe,qrtnkelijlce plnrtt8 
nitmanlct, ·is z·ullcs niet meer het nwvn/. 
·1.vann.ee1· het feU vastg,esteld weTd ·in 
ee·n. plctnts welke de wet .• met het oort op 
lHW-1' toepa.ssi.nrt, ·voo·r het pttblielc to·e
.rJanlceUjlc acht (1). 

2" Voor fle toezmssing 'IJrtn nrtilcel 1, pwrn
n·mrtf 1, va.n de ·wet vnn 29 rtt.wustu .. ~ 
1919 011 het 1'Cftim.e ·vnn de nlcohol, wor
den de werlchu:izen en we·rlcplaa.tsen 
voor het tJnbliek toeunnkeUjlce tJlrtnt8en 
nencht. 

(BELGISCHE H'l'AAT, 1\IINISTER VAN FINANCii<~, 
'1'. SCHAFFRAND.) 

Al~REST. 

HET I-IOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op ll juni 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het midclel : schending van arti
kel 1, paragraaf 1, van de wet van 29 au
gustus 1919 op het regime van de alcohol, 
doordat het bestreden arrest ten onrechte 
beslist dat tleze bepaling slechts toevas
selijk is op de in werkhuizen of werk
plaatsen hegane feiten wanneer deze voor 
de clU!nten en het puhliek toegankelijk 
zijn: 

Overwegencle dat, naar luid van bet 
ar;tikel 1, paragraaf 1, van de wet van 
29 augustus 1919, bet verbruik, de verkoop 
en de aanbieding, zelfs te kostelozen titel, 
bij enigerlei lloeveelheid, van ter plaatse 
te verbruiken sterke dranken in alle voor 
het publiek toegankelijke plaatsen ver
boden worden ; 

Overwegemle dat, na alclus de algemene 
regelen te hebhen aangewezen met be
hulp waarvan de rechters het toepassings
gebiecl van het verbod vermogen te be-

(1} ·zie o.m. verbr., 28 november 1922 (B·ull. 
en PASIC., 1923, I, 80); 10 maart 1924 (ibid., 
1924, I, 243) en 26 october 1931 (ibid., 1931, 
I, 269). 
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palen, de wetgever << namelijk ll verschei
dene plaatsen aanduidt, waaronder 
" werkhuizen of werkplaatsen ll, welke, 
voor hem, klaarblijkelijk door die regelen 
bedoeld worden ; 

Overwegende derhalve dat, hoewel het 
principieel aan de rechter over de grond 
behoort souverein te oordelen of de plaats 
waar het feit begaan wenl een voor 4et 
publiek toegankelijke plaats uitmaakt, 
znlks niet meer het geval is wanneer, zo
a]s ten deze, het feit vastgesteld werd in 
een plaats welke de wet, met het oog op 
lmar toepassing, voor het publiek toegan
kelijk acht, en onder meer in een werk
huis of op een wf)rkplaats; 

Overwegende dat, door uitspraak te 
doen zoals het heeft gedaan, het bestre
den arrest de in het middel aangeduide 
wetsbepaling geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
<len arrest; beveelt dat melding van on
<lerhavig arrest zal gemnakt wort1en op 
de kant van het vernietigd arrest; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof ''an beroep 
te Brnssel. 

14 december 1953. - 26 kamer. - Voor
.::itter, H. Wouters, voorzitter. - Yer·slau
rtever, H. Demoulin. - Gelijlcl·widende 
conclnsie, H. Mallaux, a<lvocaat-generaal. 
l'leiter, H. Depresseux (van de Balie bij 
het Hof van beroep te Lnik). 

2e KAMER.- 14 december 1953 

GlDI~S'.rRIJKE DRANKI<JN. - ALCOHOL 
MET HOGE 'l'I'l'RERING. - DHANK. - SOUVE
REINE BEOOBDELING DOOll DE HECH'l'ER OVEB 
DE GROND. 

Aanuezien de wet n·iet l!epnnlt ·vanaf 
wellc uehaUe a.lcohol n·iet mee-r a.ls 
rlrinlcbaar wordt aan,qez·ien, l!ehoor·t het 
'fle rechter over de gTonrZ te l!eoonlelen 
of de alcohol met hoou uehalte al rla.n 
n·iet een ueestrijke (lr"{lin/c ·u:itmaahot (1). 
(Wet van 29 augustns 191.9, art. il.) 
(Stilzwijgende beslissing.) 

(BELGISCHE STAA'l', MINIS'l'EH VAN FINANCIEN, 
T. CHAHLES.) 

ARHES'l'. 

HJ1J'.r HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Nopens de vraag of de wet van 29 au
gustus 1919 slechts toepasselijk is op geest
rijke stoffen wanneer ze dranken nitmaken, 
zie o.m. verbr., 2 juli 192il (Bu1l. en PAsrc., 
1923, I, 405); 19 november en 17 december 

arrest, op 30 mei 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel : schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 1, para
graaf 2, 3, paragraaf 1, 10, 11 en 14, para
graaf 1, van de wet van 19 augustus 1919 
op .het regime van de alcohol, zoals 
laatstvermeld artikel bij artikel 2 van 
de besluitwet van 14 november 1939 ge
wijzigd werd, en 239 van de algemene wet 
van 26 augustus 1822, doordat het bestre
den arrest beslist heeft dat alcohol met 
hoog gehalte client te worden beschouwd 
als een sterke drank naar de zin van 
artikel 1, paragraaf 2, van de wet van 
29 augustns 1!}19 op het regime van de 
alcohol of althans, doordat het arrest orJ 
duboelzinnige overwegingen steunt en 
dienvolgens niet met redenen omkleed is : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst dat de beklaagde, een andere 
handelaar zijnde dan een slijter van ter 
plaatse te verbruiken drunken, aan een 
particulier twee liter alcohol .met hoog 
gehalte en een halve liter brandewijn ver
kocht heeft; 

Overwegende dat aanlegger bij conclu
sies staande hield dat, aangezien alcohol 
met hoog gehalte niet voor verbruik ge
schikt is, hij geen sterke drank uitmaakt 
en dat bijgevolg de hoeveelheid verkochte 
sterke drank slechts een halve liter be
droeg; 

Overwegende dat het arrest ter ant
woord op die stelling er op wijst, aan de 
ene zijde, dat het vervolgende bestuur 
niet opgeeft vanaf welk gehalte alcohol 
niet meer als drinkbaar wordt aangezien, 
dan wanneer de wet zulks niet hepaart, 
en, aan de andere zijde, tlat, volgens een 
oude ministerii:He omzendbrief, waarvan 
het de bewoordingen overneemt, verkoop 
aan particulieren enkel mag geschieden 
bij hoeveelheden van twee liter, welk ook 
llet alcoholgehalte wezen moge; 

Dat het arrest aldus in het onzekere 
laat of het feitelijk in aanmerking neemt 
dat niet is bew<~zen geweest dat de liti
gieuze alcohol geen drank was, dan wel 
of het naar recht beslist dat rekening 
dient te worden gehouden met die alcohol, 
zelfs indien hij geen drank is ; 

Dat, vermits duhhelzinnigheid in tle 
gronden met het ontbreken ervan gelijk
staat, de beslissing waarhij verweertler 
wordt vrijgesproken niet wettelijk gemo
ti vel~rd is; 

Dat het tweede ondenlel~l van het mid
del derhalve gegrond is; 

Om die redenen, ver!Jreekt het bestre-

1923, 28 januari, 4 februaTi, 24 maad., 7 april 
en 19 mei 1924 ('ibid., 1924, I, 32, 85, 174, 189, 
266, 288 on 348) en 17 juni 1935 ('ibi!l., 1935, 
I, 286, 4", en de nota. 2). 
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den arrest; beveelt dat melding- van on

derhavig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van het vernietigd artest; veroor
deelt verweerder tot de kosten; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

14 december 195g. - 2° kamer. - Voor
zitte•l", H. Wouters, voorzitter.- Verslag
gever, H. Demoulin. - Gelijlclttidende 
conclttsie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 
- Pleiter·, H. Kebers (van de Balie bij 
het Hof van beroep te Brussel). 

1" KAMER.- 17 december 1953 

1° OORLOG. - SCHORSING VAN DE VERJA
RING EN VAN HET VERYAL VAN AANLEG IN 
BURGERLIJKE ZAKEN EN HANDELSZAKEN. -

BESLUI'l'WET VAN 19 MAAR'!' 1945, ARTIKEL 8. 
- BEPALING DIE NlET NOODZAKELI,JK ONDER
S'l'EL'l' DAT DE DAARBIJ BEDOELDE ONMOGELI.JK

HEID GEDURENDE DE GANSE 'l'ERMIJN VAl'/ VER
JARING HEEF'l' BES'l'AAN. 

2" OORLOG. - ScrroRSING VAN DE vER,JA
RING EN VAN HET VER.YAL VAN AANLEG IN 
BURGERLIJKE ZAKEN EN HANDELSZAKEN. -
BESLUITWE'l' VAN 19 MAART 1945, ARTIKEL 8. 
- 0NMOGELI.TKHEID OM TE HANDELEN. -
00RLOGSFEIT. - BELETSEL VOOR'l'VLOEIEND 

Ul'l' DE VER.ORDENINGEN VAN DE BEZETTENDE 
OVERHEID TEGEN DE lSRAELIETEN. 

go BEWIJS. - BURGERLI.TKE ZAKEN. -

BEWIJS DOOR VERMOEDENS. - VERKLARING 

VAN EEN PAR'l'IJ, NIET TEGENGESPROKEN DOOR 
DE TEGENPAHTIJ. - ELEMENTEN ALS FEITE

LI.JKE VERMOEDENS AANGENOMEN. - SOUVE
HEINE BEOOHDELING DOOR DE RECHTER OVER 
DE GROND. 

4° GEMI<JENTELIJKE MACHT.- PoLl
TIE VAN DE WEGENIS. - GEPASTHEID EN 
AARD VAN DE POLITIEMAATREGELEN. - BE

OORDELING UITSLUITEND OP DE GEMEENTE
LIJKE OVERHEID BERUS'l'END. 

5° RECHTERLIJKE MACHT. - ONGE
VAL OP DE OPENBARE WEG. - VEILIGIIEID 

VAN HE'l' VERKEER OP DE STRA'l'EN. - BE
OORDELING VAN JJE JJAARTOE GENOMEN POLl
TIEMAA'l'REGELEN. - PERKEN. 

1° Waar, knwhtens de besl·uitwet van 
19 maar·t 1945, betreffende het scho·rsen 
van de ve·rjar·ing en het ver·val van aan
leg in b·ut·rterli.ilce zalcen en handelsza
lcen, de pm·sone·n, die ten gevolge van 
een oorlogsfeit in de onmogelijlcheid 
1jerlcee·rden om h1tn rechten ·in bezet 

(1) Raadpl. verbr ., 16 april 1883 (B1tll. en 
PAsrc., 1883, I, 149) en 23 april 1884 (ibid., 
1884, I, 145). 
· (2) en (3) Zie verbr., 3 maart 1938 (Bull. 
en PAsrc., 1938, I, 77), 20 december 1951 (A:r1·. 
Verbr., 1952, blz. 188; Bull. en PAsrc., 1952, 

Belgii3 u.it te oetenen of .te laten uel
den, de bepaUngen van de beslMitwet 
van 1S mei 1940 vermogen in te roepen, 
in zover zij bewijzen nadeel te hebben 
ondm·gaan, wo·rdt niet vereist dat die 
onmogelijlcheid ged1trende de ganse ver
jar·ingste1·mijn zmt bestaan hebben. 
(Stilzwijgencle beslissing.) 

2° De onmo_qelijkheid in bezet Belg·W 
rechten nit te oetenen of te laten gelden, 
voMwaa?·de vere·ist bi.i art'ilcel 8 van de 
beslu.itwet ·van 19 maart 1945 opdat de 
betJalingen vnn (le beslltitwet van 
15 mei 1940 zo·uden mogen inge1·oepen 
wonZen, kan bestaan wanneer een tJer
soon in te onmogelijlcheid om te hande
len heett ve1·Jceerd, wegens zijn hoe
danigheid vnn Israeliet en ten gevolge 
van dom· de bezettende overheid tegen 
(le I s·raelieten u.it_qevaardigde verorde
ningen. 

go Doo1· acht te slaan op een n·iet tegen
gesprolcen veTlclaring, verrna_q de r·ecll
ter ove1· de groncl, zoncler het gemi.s aan 
bct-wisting als een ve1·rnoeden .aan te 
nemen welles bewijslcracht zich voo·r 
hem opdringt, 1naar· door een feitelijke 
toestand te beoonZelen, daant.it het be
tvijs van het •ver·Jclaarde feit wetteli.ik 
at te leiden (1). (Burg. Wetb., arti
kel 135g.) 

4° De beom·delinrt van de gepastheid en 
van (le aa1·d van :de polUiemaat1·egele-n 
betreffende de veiligheid van het ve·r
lvee?· otJ de st?·aten behoort nitslnitend 
·aan de genwentelijke overheid (2). (De

creet van 14 december 1789, art. 50; 
decreet van 16-24 augustus 1790, titel XI, 
art. 1 en g, 1".) 

5° Hoetoe/. het tot (le bevoegclhe(len van cle 
·rechte1·lijke nwcht behoo1·t de openbare 
best1wen en narnelijlc een gemeentebe
stwwr aansp1·a1velijlc te ve?·Jclaren voor 
de bu:rrterlijlce gevolgen van nalati_qhe
flen die tegen een wettelijlce verplicll
ting indr"?tisen, ·verma.g de rechte·rlijlce 
macht nochta1M niet de omvang te 
bepalen van de door de bestnnrlijke 
overheid te nemen rnaatregelen, name
lijl<' tot het •verze/ceren van de veilig
heid van het vedceer op straat, en het 
verz·t~imen van. ellce politiemaatregel, 
.die doo?" de ·rechter· nnttig mocht vm·
lcla·anl wonlen, als een to1tt, een nala
tigheid of een onvom·zichtig,heid te be
schonwen W(~a.·1·nit een burgerlijlce aan
sp,·a7celij7cheid ontstaat (g). 

I, 204), 6 november 1952 (A'"'· Y erb1·., 1953, 
blz. 127; B11.ll. en PAsrc., 1953, I, 140), alsook 
de nota's onder die arresten .. Zie ook de nota 
onder verbr., 20 december 1951 (Re·v. crit. cle 
jurisp1·. belge, 1953, blz. 164 en vlg.) en de 
nota in hetzelfde .tijdschrift verschenen, 1951, 
blz. 247 en vlg. 
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(GEMEENTE PLANCENOIT, '1'. VAN CUTSEM.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 april 1951 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1315 en 
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 252 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsple
ging, 21, 22, 25 en 26 van. de wet van 
17 april 1878 de voorafgaande titel hevat
tende van het Wetboek van rechtspleging 
in strafzaken, zoals voormeld artikel 26 
bij artikel 1 van de wet van 30 maart 
1891 gewijzigd werd, 1 van de besluit
wet van 15 mei 1940 betreffende de 
schorsing, tijdens de duur van de om·log, 
van elke verjaring en vervallenverkla
ring in burgerlijke zaken en handels
zaken alsmede van ellre vervallenverkla
ring krachtens overeenkomst, van elk ver
leend uitstel tot het bestrijden of beteke
nen van de beschikkingen der ver
schillende rechtsmachten, 1 en 2 van de 
besluitwet nr 2 van 1 mei 1944 be
treffende het schorsen van de verjaringen 
en ontzeggingen van eisen in burgerlijke 
en handelszaken, het vervallen inzake 
overeenkomsten, en het verlengen van 
sommige termijnen, 8 en 9 van de besluit
wet van 19 maart 19!5 met betrekking tot 
hetzelfde voorwerp, voor zoveel als nodig 
1 en 7 van de besluitwet van 4 october 
1910 betreffende de schorsing der termij
nen in lmrgerlijke zaken en handelszaken 
en het uitstel van de tenuitvoerlegging, 
doordat het bestreden arrest, om te beslis
,;en dat de vordering niet ten gevolge van 
de driejarige verjaring vervallen was, ver
klaart dat verweerster hevestigt, zonder 
enigerlei tegenspraak te doen oprijzen, 
dat zij zich, als Israelitische, in de onmo
gelijkheid heeft bevonden om haar rech
ten en die van haar minderjarige zoon 
in bezet BelgH~ te doen gelden; dat zij 
ervan laat l1lijken ter oorzake van het 
hesluit van 4 october 1940 een nadeel on
dergaan te hebben en dat zij, bij toepas
sing van artikel 8 van de besluitwet van 
19 maart 19!5 gronden heeft om zich op 
<le beslnitwet van 15 mei 1940 te bcroe
pen, dan wanneer : 1 o het bestreden ar
rest vaststelt dat vcrweerster zich in de 
loop van het strafgeding, hetwelk door 
het arrest van 23 januari 1942 werd he
eindigd, bnrgerlijke partij heeft gesteld, 
wat niet te verenigen is met de verkla
ring dat 'verweerster in de onmogelijk
heid zou verkeerd hebben om haar rech
tr~n en die van haar zoon te doen gelden 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 2° het arrest niet vaststelt dat het 
ten gevolge van een oorlogsfeit is dat ver
weerster in de onmogelijkheid zon hebben 
yerkeerd om haar rechten en die van.haar 

zoon te doen gelden, en dan wanneer die 
voorwaarde bij artikel 8 van de besluit
wet van 19 maart 1945 vereist is, opdat 
de schorsing van de verjaring plaats neme 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet en van de andere bovenaangeduide 
teksten, inzonderheid van artikel 8 van 
de besluitwet van 19 maart 19!5, bij uit
zondering van de artikelen 1315, 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek en 252 van het 
Wetback van burgerlijke rechtspleging; 
3° de, zelfs niet tegengesproken aanvoe
ring van een feit - ten deze de onmoge
lijkheid om rechten te doen gelden - niet 
volstaat opdat dat feit voor bekend, ge
bleken en bewezen diene te worden gehon
den (schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1315, 1353 van het Bnrger
lijk Wetboek en 252 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtspleging) : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest, 

door te beslissen dat verweerster in de 
onmogelijkheid is komen te verkeren om 
haar rechten en die van haar zoon te 
doen gelden binnen de wettelijke termijn 
van verjaring die in dit geval, zo men 
enkel de niet betwiste termijn van drie 
jaar in aanmerking neemt, tot 17 septem
ber 19!3 liep, geen beslissing heeft gewe
zen welke onverenigbaar is met de vast
stelling van een stelling van burgerlijke 
partij welke uiterlijk op 23 januari 1942 
plaats nam; 

Dat dit onderdeel van het middel fei
telijke grondslag mist; 

Over het tweede ondertleel : 
Ol'erwegende dat, door, om de toepas

slng te rechtvaardigen van artikel 8 van 
de besluitwet van 19 maart 1945 hetwelk 
een onmogelijkheicl om te handelen ver
eist << ten gevolge van een oorlogsfeit ll, 
vast te stellen llat haar hoedanigheid van 
Israelitische haar belet had v66r het ge
recht in bezet Belgie rechtEm te doen gel
den, het bestreden arrest noodzakelijk 
het heletsel heeft bedoeld hetwelk nit de 
tijdens de hezetting tegen de Israelieten 
uitgevaardigde· Duitse verordeningen 
voortvloeide, clit wil zeggen een nit een 
oorlogsfeit ontstane himlernis; 

Dat dit onderdeel van het middel fei
te lij ke gronflslag mist; 

Over het derde on<lcrdeel : 
Overwegende dat, hoewel nit het be

streden arrest blijkt dat de rechter acht 
heeft geslagen op de niet tegengesproken 
verklaring van verweerster nopens de on
mogelijklleid waarin zij heeft verkeerd 
om haar rechten te doen gelden, er niet 
blijkt dat hij het feit dat aanlegster die 
verklaring niet heeft lletwist als een ver
moeden heeft aangenomen welks bewijs
kracht zich voor hem overtuigend op
drong; 
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Dat het arrest, door, om de reden wel
ke het opgeeft, het feit dat verweerster 
in de onm.ogelijkheid heeft verkeerd om 
een vordering in rechte in te stellen, als 
juist te laten gelden, zich ertoe beperkt 
he(lft een feitelijke toestand te beoorde
len; 

Dat die vaststelling souverein is; 
Dat nit deze overwegingen volgt dat 

het arrest geen der ingeroepen wetsbepa
lingen g·eschonden heeft; 

Dat dit onderdeel van het midclel niet 
kan aangenomen worden; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 50 van het decreet van 14 de
cember 1789 betreffende de oprichting 
van de municipaliteiten, 3 van titel XI 
van het decreet van 16-24 augustus 1790 
over de rechterlijke inrichting, 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 78 en 
inzonderheid 78, lid 1, 90 en inzonderheid 
90, 12°, van de gemeentewet van 30 maart 
1836 herdrukt krachtens het lwninklijk 
besli:rit van 27 noveinber ·1891 en samenge
vat met al de wijzigende wetten, 29, 30, 
31, 92 van de Grondwet, doordat, om aan
legster, uit kracht van voormelde clecre
ten van 1789 en 1790, van de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
boek, 78 en 90 van de gemeentewet, voor 
het litigieuze ongeval aansprakelijk te 
verklaren, het bestreden arrest erop wijst : 
1 o dat het aan de burgemeester behoorde 
een politieverordening· te nemen en te be
tekenen waarbij hij de werken had dienen 
voor te schrijven om het gevaar te voor
komen dat het gebouw opleverde, alsook 
in voorkomend geval de overtreding van 
artikel 551, 7°, van het Strafwetboek bij 
de bevoegde rechtbank aau te klagen en, 
indien zulks dringencl nodig was, ambts
halve de onontbeerlijke werken te doen 
uitvoeren ; dat door het hem van bij de 
aanvang bekende gevaar voor instorting 
gedurende verscheidene jaren van dag tot 
dag groter te laten worden, de burge
meester een der omstandigheden heeft 
teweeggebracht zonder welke het ongeval 
zich niet zou hebben voorgedaan; 2° dat 
het a an de burgemeester, clie voor de. vei
ligheicl van het verkeer in de straten 
instaat, behoorde de te dien einde vereiste 
maatregelen te nemen, clit des te meer 
daar, ten gevolge van zijn eigen nalatig
heid, het afbreken in bijzonder gevaar
lijke omstandigheden zou moeten geschie
den, dan wanneer in voormelde decreten 
van 1789 en 1790 alsmede in de gemeente
wet enkel de op de gemeenten en de bur
gemeesters berustende bevoegdheden van 
politie worden omschreven, waarbij hun, 
in elk geval, het beoordelen van de ge
pastheid, de aard en de omvang van de 
te treffen maatregelen wordt overgelaten, 
en dan wanneer de rechterlijke macht 
;;~ich niet in de plaats van de gemeente-

overheid mag stellen om de binnen haar 
ambtskring gelegen maatregelen te be
palen, om die maatregelen voor die over
heid tot verplichtend te maken en, a for
tim·i, om het niet uitvoeren, door die 
overheid, van niaatregelen welke de rech
ters over de grond als gepast zouden be
schouwen als een font aan te merken : 

Overwegende dat nit de v[J.ststellingen 
van het bestreden arrest blijkt dat het 
schadeberokkenend ongeval zich, ten ge
volge van de instorting van de muur ener 
schuur die afgebroken werd, op de open
bare weg heeft voorgedaan en een gebrui~ 
ker van die weg heeft getroffen, en dat dec 
onmiddellijke en rechtstreekse oorzaak 
van die instorting gelegen is in de fouten 
welke in de loop van de werken door de 
eigenaar vah de schuur en door zijn aan
gestelde begaan werden ; 

Dat desalniettemin het arrest tegelijk 
samen met die verantwoordelijkheid de 
aansprakelijkheid van de aanleggende 
gemeente in aannwrking neemt, om de 
enkele Teden dat <<de burgemeester de 
hem behorende taak verkeerd begre
pen of slecht vervuld heeft, en zulks 11it 
een tweevondig oogpunt ll : 1 o dewijl hij 
te lang nagelaten heeft het afbreken te 
gelasten; 2° dewijl hij, na ze te hebben 
ge last, geen genoegzaam doeltreffende po
litiemaatregelen heeft genomen tot het 
verzekeren van de veUigheid van het ver-
keel' in de straten; , 

pat het arrest aldus, zonder te betwis
ten dat de gelaakte politiemaatregelen 
binnen de perken der wettelijkheid wer
den genomen, zijn besl~ssing alleen hierop 
steunt dat de burgemeester door andere, 
vroegere en volledigere politiemaatrege
len, de schacle had dienen te voorkomen; 

Overwegencle dat het beoordelen van de 
gepastheid en de nard van de politil~
maatregelen uitsluitend aan het bestuur 
behoort· 

Dat h~ewel het tot de bevoegdheden van 
tle rechterlijke macht behoort de open
bare besturen aansprakelijk te verklaren 
voor de burgerlijke gevolgen van nalatig
heden of onvoorzichtigheden die tegen 
een wettelijke verpli.chting indruisen, de 
rechterlijke macht niet vermag de om
vang van de door de bestuurlijke over
heid te nemen mnatregelen te bepalen, en 
het verzuimen van elke politiemaatre
gel die door de rechter als nuttig mocht 
worden beschouwd als een font, een nala
tigheid of een onvoorzichtigheid te weer
houden waaruit een burgerlijke aanspra
kelijkheid ontstaat; 

Dat eruit volgt dat het bestreden ar
rest de in het middel aangeduide wetsbe
palingen geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den 'arrest, doch enkel voor zoveel het 
beslist heeft · dat aanlegster aansprake
lijk is voor de door het instorten van de 
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muur veroorzaakte schade, aanlegster 
tot betaling van schadevergoeding ver
oordeeld heeft en over de kosten uit
spraak heeft gedaan; beveelt dat melding 
van onderhavig arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; veroordeelt verweer
ders tot de kosten; verwijst de alclus be
perkte zaak naar het Hof van beroep te 
Luik; 

17 december 1953. - 1" kamer. - Voor
:?Jitter, H. ll'ettweis, raaclsheer waarne
mencl voorzitter. - Verslaggever, H. Gi
roul. - GeUjlcluidende concltts·ie over het 
eerste middel en strij dige concl<nsie ovm· 
het tweede middel, H. Mahaux, aclvo
caat-generaal. - Pleiters, HH. Simont 
en Demeur. 

l e KAMER. - 17 december 1953 

1° HUUR. - HUISHUUR. - vVE'l' VAN 20 DE
CEJI.IBER 1950, AR'l'IKEL 7. - VERLENGINll 
DIE DE Ul'l'VOERI\-Ill VAN WIGRKEN VAN OPEN
RAAR NU'l' l'iiE'f VERHINDEREN MAll. - BE
PALING 'l'OEPASSELIJ.K OP DE ONROERENDE 
llOEDEREN DIE HOOFDZAKELI.JK VOOR HAN
DELSDOELEINDEN RES'l'EMD ZI,JN. - PERKEN. 

2° HANDELSHUUROVEREENKOM
STEN.- WET VAN 30 AP.RIL 1951. - ON
ROEREND GOED OORSPRONKELIJK BES'l'EMD 
'fO'l' UITHA'l'lNG VAN EEN KLEINHANDEL, MAAR 
WAARVAN RET AFRREKEN REEDS VOOR DE IN
WERKING'l'REDINll VAN DE WE'l', OM REDEN VAN 
WERKEN VAN OPENRAAR NU'l', WERD RESLIS'f 
EN UITGEVOERD. - WET OP DE HANDELS· 
HUUROVEREENKOMSTEN NlE'l' 'l'OEPASSELIJK. 

1 o Tot op de datum van de ·inwe1·7.:intJt·re
ding van de wet va.n 80 apr-il 1951 op de 
handelshuu.rover-eenlcornsten, ·wcwen OTJ 

cle hoofllzalcelijlc voo·r hnndelsdoelein
ilen bestemcle onroerende goederen toe
passelijlc cle bepalinyen ·van a1·tilcel 7 
van de wet van 20 decembe1· .l950 hou
!lende uitzonderinysbepalinyen fnzalce 
httishmtr, volgens dewellce de hmr.Tver
lenging nnmelij lc de ·u.itvoedny ·van weT
Teen van openbaaT nttt niet ve·rhinde1·en 
may. (Wet van 20 december 1950, art. 7 
en 42, dit laatste geinterpteteercl door 
art. 5 van de wet van 1 juni 1951.) 

2° Valt n·iet binnen het toepnss·ingsgeb-iefl 
vnn de wet vnn 30 apl"il 1951 op de han
delshumro·ve·reenlcomsten het onroeTend 
f!Oed dat oorspronlcelijlr tot uitbnting 
·van een lcleinhandel bestemll wets, mnar 
wanrvan het a,fb1·e1cen reefls v66T de 
Inwm·lcingtreding van rle wet werd be
Blist en ttitgevoenl, o·vereenlcomstig de 
m·tilcelen 6 van de ·wet vctn 8.l jnU. 
l947 en 7 van de wet vnn 20 decmnbeT 
1950, beide wetten honrle·nfle nUzonde
ringsbepalin,qen inzalce h·wishnnr. (Wet 
van 30 april 1951, :.nt. l en 33.) 

(DESMARE'l'S, '1'. DE NA'l'IONALE DIENST VOOR DE 
VOLTOOIING VAN DE NOORD-ZUIDVERBINDING.) 

ARRES'J'. 

HET HOF ; - Gelet op lret bestreden 
vonnis, op 22 november 1951 in hoger be
roep gewezen door de Reclrtbank van 
eerste aanleg te Brussel; 

Over het eerste middel : sclrending van 
de artikelen 1, 3, 6, 8 en 43 van de wet 
van 31 juli 1947 houclencle uitzonclerings
bepalingen inzake huishuur, 1, 3, 7, 9, 40 
en 42 (gewijzigd bij artikel 5 van de in
terpretatieve wet van 8 juni 1951) van de 
wet van 20 december 1950 houdende uit
zonderingsbepalingen inzake lruishuur, 11 
en 97 van de Grondwet, doordat het be
streclen vonnis erkent dat lret door aan
leggers gebruikte goecl lloofdzakelijk tot 
llandelscloeleinclen was bestemd, en niet
temin weigert ten behoeve van aanleggers 
llet artikel 42 van de wet op de huishuren 
toe te passen welke ten tijcle van de uit
spraak van llet vonnis vigeenle, en te er
kennen clat zij recllt lladden op de ver
lenging welke hun << op geen andere grond 
dan niet naleving lrunner verpliclltingen l) 

kon worden onttrokken, en cleze beslissing 
reclltvaardigt door te verklaren !lat in 
artikel 7, paragraaf 1, geen bijzonder ge
val van intrekking van de verlengillg is 
omscllreven, « clocll bepaald worclt dat de 
verlenging de werken van openbaar nut 
niet mag verhinderen ll, clan wanneer 
de toepussing van artikel 7, welke het 
bestreden vonnis in aanmerking neemt, 
integencleel wel naar reclrt een bijzondere 
groncl tot intrekking van de lluurverlen
ging uitmaakt, wat onbetwistbaar blijkt 
llieruit clat het bestreclen vonnis het be
roepen vonnis « in al zijn beschikkingen ll 
bevestigt hetwelk op groncl van voor
melcl artikel besliste : « aan verweerclers 
_llet genot van de verlenging te onttrekken 
vanaf 1 september 1950 ll, en dan wan
neer, vermits de toepassing van artikel 7, 
in welke termen zij ook moge g·eschieden, 
feitelijk de uitdrijving van de gebruiker 
uit het gehuurcle met zich brengt, die toe
passing noodzakelijk een « intrekking van 
huurverlenging ll uitmaakt, welke uit
clrukkeli.ik door artikel 42 wordt verbo
den wanneer zij niet gegrond is op het 
niet naleven door de gebruiker van zijn 
n~rpliclltingen : 

Overwegencle dat uit de stukken der 
reclltspleging blijkt dat verweercler, !le 
Nationale dienst voor voltooiing van de 
Noorcl-Zuidverbincling, na op 8 mei 1950 
het tot koophanclelsdoeleinclen bestemcl 
onroerencl goed dat aanleggers in huur 
hadden, gekocht te hebben, op 25 mei 1950 
aan de gebruikers van clit onroerencl 
goecl een opzegging liet betekenen, ten 
eincle llet te kunnen afbreken, met llet 
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oog op _ de uitvoering van werken van 
openbaar nut; 

Dat, daar de gebruikers. van het goed 
weigerden op de opzegging in te gaan, ver
weerder hen tot uitclrijving dagvaardde, 
en dat het bestreden vonnis, waarbij de 
beslissing van de Vrederechter te Sint
Gillis van 3 november 1950 werd · beves
tigd, zijn eis inwilligde; 

Overwegende dat het middel de rech
ter over de grond inzonderheid verwijt, 
door aldus uitspraak te hebben gedaan, 
artikel 42 van de wet van 20 december 
1950 geschonden te hebben, hetwelk be
paalt dat de bij die wet toegestane huur
verlenging slechts aan de huurders van 
tot handelsdoeleinden bestemde onroe
rende goederen mag worden onttrokken 
wegens niet-naleving van hun verplich
tingen ll, dan wanneer er niet was vast
gestelcl geweest dat aanleggers aan hun 
contractnele of wettelijke verplichtingen 
zouden te kort gebleven zijn; 

o,>erwegende dat artikel 43 van de wet 
van 31 juli UJ47 bepaalde dat, tot de in
werkingtreding van een nieuwe wet tot 
wijziging van de artikelen 1708 tot 17627 

van het Burgerlijk Wetboek, het genot 
van de wettelijke huurverlenging aileen 
wegens het niet naleven van de verplich
tingen die nit de huurDvereenkomst en nit 
rle wet voortvloeien, kon worden onttrok
ken aan de huurder van onroerende goe
deren welke in de in voormeld artikel 
omschreven omstandigheden tot handels-, 
nijverheids- of ambachtsdoeleinden in 
lmur waren gegeven geweest; 

Dat evenwel clit artikel 43 uitdrukke
lijk voorbehoud maakte voor toepassing 
van andere wettelijke regelen en onder 
meer van artikel 6, paragraaf 1; 

Overwegende dat laatstvermelde bepa
ling luidde dat de verlenging noch het 
recht der openbare besturen om hun toe
behorencle onroerende goederen voor een 
dienst van openbaar nut te bestemmen, 
noch de uitvoering van werken van open
baar nut kon verhinderen; 

Overwegende dat artikel 7 van de wet 
van 20 december 1950 desgelijks vermeldt 
dat de bij die wet ingevoerde huurver
lenging noch het recht der openbare he
sturen, en ook niet het recht der in<Jtel
lingen van openbaar nut en der verenigin
gen zonder winstoogmerken die het onder
wijs of de verpleging tot doel hebben, om 
hun toebehorende onroerende goedercn 
voor een dienst van algemeen nut te be
stemmen, noch de uitvoering van werken 
van openbaar nut zal verhinderen; 

Overwegende dat de wet van 1 juni 1951 
tot verklaring van de wet van 20 decem
ber 1950 in artikel 5 luidt dat artikel 42 
van voormelde wet van 20 december 1950 
client te worden geinterpreteercl in deze 
zin dat tot de inwerkingtreding van een 

nieuwe wet tot WlJll.agmg van de artike
len. 1762' tot 1762' van het Burger
lijk W etboek, de artikelen 3 tot en met 
22 en 31 tot en met 38 van de wet van 
20 december 1950 op de handelshuurover
eenkomsten van toepas<Jing zijn; 

Dat die wet alzo bepaalt dat artikel 7 
in zake handelshuurovereenkomsten van 
toepassing is; 

Dat de auteurs van de wet van 20 de
cember 1950, door te bepalen dat de huur
verlenging slechts wegens niet-naleving 
van zijn verplichtingen aan de huurder 
kon worden onttrokken, niet bedoeld heb
ben te zeggen dat de huurder voortaan 
zijn recht op huurverlenging zou kunnen 
laten gelden, ofschoon hij zich in een der 
gevallen zou bevinden waarin, nit aan
merking van het openbaar nut, dat recht 
hem ontzegd werd bij artikel 7, para
graaf 1, waarin de bij artikel 6, para
graaf 1, van de vroegere wet voorziene 
uitzondering wercl overgenomen ; 

Overwegende dat, waar de rechter. over 
de grond de beslissing van de eerste rech
ter bevestigd heeft in zover hij verklaarde 
aan aanleggers het genot van de wette
lijke huurverlenging te onttrekken, deze 
beschikking als overtollig voorkomt en 
dat het middel, in zover het deze beslis
sing bestrijdt, van belang ontbloot is; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden· 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 1, 2, 13, 14, 15, 25, 33, 34 en 
35 van de wet van 30 april1951 op de han
delshuurovereenkomsten met het oog op 
de bescherming van het handelsfonds, 1l 
en 97 van de Grondwet, doordat het be
streden arrest weigert de wet van 30 april 
1951 op de huur van aanleggers toe te 
passen, hoewel het erkent dat het een 
huur tot handelsdoeleinden gold, omdat 
« ten tijde van de inwerkingtreding dezer 
wet het litigieuze onroerend goed door de 
beroepene (verweerder) met het oog op 
door hem te verwezenlijken werken was 
gekocht geweest; dat dit goed dns al
thans van toen af ingevolge een beslissing 
van (le bevoegde overheid een andere be
stemming had gekregen; dat mitsdien dat 
goed bij de inwerkingtreding van die wet 
in de in artikel 2, 1 o, van de wet omschre
ven goederen viel ll ; dan wanneer arti
kel 2, 1°, van de wet enkel nit het genot 
dier wet uitsluit « de huurovereenkom
sten die wegens de aard of de bestemming 
van het goed of de gebruiken, normaal 
voor minder dan een jaar toegestaan wor
den ll, en dan wanneer de beslissing van 
de verhuurder (al ware hij ook de be
voegde overheid) de bestemming van het 
goed te veranderen, dat goed niet doet 
vallen in de categoric aangeduid door de 
wetgever die <Jlechts de !outer seizoentij
delijke huren heeft bedoeld : 



-269 

Overwegende dat door de rechter <>ver 
de grond wordt vastgestelcl dat, reeds 
v.06r de inwerkingstelling van de wet van 
30 april 1951, verweerder, het hem bij 
artikel 6, paragraaf 1, van de wet van 
31 juli 1947 toegekende en bij artikel 7 
van de wet van 20 decemb(tr 1950 gehand
haafde. recht aanwendend, de bestemming 
van het door hem gekochte en door aan
leggers in gebruik gehouden onroerend 
goed gewijzigcl had, door te beslissen dat 
het zou afgebroken worden en door ter 
tenuitvoerlegging van die beslissing te 
handelen; 

Overwegende dat daaruit voortvloeit 
dat, ten tijde van de inwerkingtre
ding van de wet, het onroerend goed dat 
intussen door verweerder was afgebroken 
geweest, niet binnen het toepassingsge
bied van de nieuwe bepalingen viel, naar
dien het niet meer tot handelsdoeleinden 
in huur gegeven was ; 

Overwegende dat, hoewel cle rechter 
zijn beslissing ten onrechte op artikel 2, 
1°, van de wet van 30 april 1951 gegrond 
heeft, welk artikel op een van de onder
werpelijke verschillende toestand betrek
king heeft, het midclel, hetwelk op een 
onjuiste interpretatie van voormeld arti
kel is gesteund, bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is, vermits de bestreden 
beslissing door andere redenen gerecht
vaardigd is ; 

Dat het micldel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
uing; veroordeelt aanleggers tot de kosten 
en, vermits de voorziening v66r 15 septem
ber 1953 wercl betekend, tot de vergoe
ding van 150 frank jegens verweerder. 

17 december 1953. - 1" kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Vm·slaggever, H. Pi
ret. - GeUjlclu.idende ooncl·nsie. H. Ma
haux, advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. della Faille d'Huysse en Van Ry11. 

VERENIGDE KAMERS. 

18 december 1953 

1° ONTEIGENING TE ALGEMENEN 
NUTTE. - SUBS'l'ANTIELE ADMINISTRA'l'IEVE 
VORMEN WELKE AAN HET BESLUlT, DAT MACH-

(1) Verbr., 22 november 1923 (Bull. en 
PAsiC 1924, I, 39). Raadpl. ook verbr ., 24 april 
1863 (B·ull. en PAsrc., 1863 I, 320) en 16 decem
ber 1901, antwoord op het derde middel (ibid., 
1902, i, 80). 

(2) Raadpl. HUBERLANT, « Le Conseil d'Etat 
. et les competences attribuees au pouvoir judi-

TIGING TO'l' ON'l'EIGENING VERLEENT, MOE'l'EN 
VOORAFGAAN. - VoNNIS VAS'l'S'l'ELLEND DAT 
DIE VOUMEN NIET WERDEN NAGELEEFD. -
DRAAGWIJDTE VAN DIE VASTS1'ELLING. 

2° RAAD VAN STATE. - KoNINKLIJK 
BESLUIT DAT MACH'l'IGING TOT EEN ONTEIGE
NING TE ALGEMENEN NU'fTE VERLEENT. - AAN
VRAAG TOT VERNIETIGING GEGROND OP DE NIET 
VERVULLING VAN DE SUBS'l'ANTIELE ADMINIS
'fRATIEVE VORMEN WELKE AAN RET KONINK
LI,JK BESLUI'l' DIENDEN VOORAF TE GAAN. -
AANVRAAG NIET BEHOREND 'fOT DE BEVOEGD
HEID VAN DE RAAD VAN STATE. 

1° Indien het vonnis dat ·vaststelt dat de 
substantiele administratieve vormen, 
wellce aan het koninlcUjk besluit, dat 
mnohtiying tot een onteigening te alge
menen nutte verleent, moeten voornt
_qann ·n·iet worden nngelcefd, de vernie
ti.ging vnn het lcon·inlcli.i lc besl!tit niet 
n-itsp1·eelct, beslist hot noohtnns dat dit 
besluit een essentieel element vnn gel
diyheid mist en zonder uitwerlciny 
·is (1). 

2° Dam· bi.i de 'Wet van 17 nprU 183[) 
ann de yewone reohtbanlcen opdrnoht 
te yeve1L orn na te gaan of de S!tbstan
tiiile nclmini8tt·af'ieve 1!0rmen werden 
nngeleefd welke aan het lconinlclij lc be
sl~tit, dat maohtiging tot een onteiyeniny 
te algemenen mttte verleent, tnoeten 
voomfynwn, en door die opdraoht te 
hamdlz.cwen, heeft de wetyever de te 
dien einde streklcende bevoeydheid vnn 
elk nnder reohtsoolleye en nnmelijlc die 
van de Rnad van State ~•itgesloten (2). 

(VAN DER LINDEN, T. DE BELGISCHE STAA'I'.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 maart 1953 door de Raad van 
State gewezen; 

Overwegende dat uit de aan het hof 
voorgeleg·de stukken blijkt dat tweede 
verweerster, Intercommunale vennoot
schap « Antwerpse Waterwerken ll, de 
machtiging heeft aangevraagd tot het 
aankol)en, desnoods bij wijze van onteige
ning, van bepaalde onroerende goederen 
gelegen te Antwerpen met het doel tot 
het inrichten en vergroten van haar dien
sten <>ver te gaan, en dat onder de in haar 

man·e »,' Journ. trib., 1953, blz. 582 en 583; 
DEL MARMOL, De l'expropriation pow· cctuse 
d'utiliti: publique, n" 29 tot 31; Rep. pmt. d1·. 
belge, v' Exprop,·iation powr cause d'utilite 
p·ttblique, n" 242 en 250; verbr., 19 december 
1901 (B·ull. en PAsrc., 1902, I, 80); 30 maart 
1933 (ibid., 1933, I, 185); 19 november 1936 
(ibid., 1936, I, 422) . 
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aanvraag bedoelde goederen een perceel 
grond voorkomt hetwelk aan aanlegger 
Vander Linden toebehoort; 

Dat de gevraagde machtiging bij ko
ninklijk besluit van 9 juli 1951 verleend 
werd; 

Overwegende dat aanlegger v66r de 
Raad van State de vernietiging van ge
zegd koninklijk besluit heeft gevorderd 
om reden : 1° dat de bij de wet vereiste 
formaliteiten, welke aan het verlenen 
van de machtiging dienen vooraf te gaan, 
niet nageleefd waren geweest; 2° dat de 
overheid die de machtiging had verleend, 

1 
door het verzoek van tweede aanlegster 
in te willigen, een afwending van macht 
had begaan; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanleggers beroep verworpen heeft; 

Overwegende dat de voorziening gezegd 
arrest bestrijdt voor zoveel de Raad van 
State zich onbevoegd heeft verklaard om 
van het eerste hiervoor vermeld middel 
kennis te nemen ; 

Over het enig middel, eerste onder
dee! : schending van de artikelen 4, 7, 9, 
19 en 20 van de wet van 23 december 1946 
houdende instelling van de Raad van 
State, doordat de Raad van State, door 
het bestreden arrest, zich onbevoegcl heeft 
verklaard om over een aanvraag tot ver
nietiging van een koninklijk besluit uit
spraak te doen, onder voorwenclsel van 
parallel beroep, dan wanneer de uitslui
ting van bevoegclheid wegens parallel be
rocp alleen de functie van advies van cle 
Raacl van State betreft en geenszins zijn 
functie van vernietiging; tweecle onder
deel, schencling van de artikelen !Y7 van 
de Grondwet, 4, 7, paragraaf 1, alinea 1, 
9, 19 en 20 van de wet van 23 december 
1946 houdende instelling van de Raad van 
State, 1, 3, 4 en 5 van de wet van 17 april 
1835 betreffende de onteigening te algeme
nen nutte, en 1317 tot 1322 van het Bnr
gerlijk Wetboek, doordat de Raad van 
State zich onbevoegd heeft verklaard om 
uitspraak te doen over een aanvraag 
strekkende tot het nietig doen verklaren 
van het koninklijk besluit del. 9 juli 1951 
waarbij de onteigening worclt toegelaten 
van verschillende percelen, waarvan een 
perceel aan cle aanlegger toebehoort, en 
dit om de reden dat << artikel 4 van de 
wet van 17 april 1&'15 betreffende de ont
eigening te algemenen nutte be11aalt dat 
de rechtbank van eerste aanleg oonleelt 
of de administratieve vormen, die aan 
de onteigening dienen vooraf te gaan, al 
dan niet vervuld werden; dat de bevoegd
heid, welke ter zake aan de gewone recbt
banken door een nitdrukkelijke wetsbe
paling werd opgedragen, cleze van de 
Raacl van State uitsluit )), dan wanneer 
dergelijke omstandigbeid geen uitwerking 
heeft om de bevoegclheid van de Raad van 

State uit te sluiten, daar inzonderbeid 
de bij artikel 4 van de wet van 17 april 
1835 voorziene vordering er niet toe strekt 
de vernietiging van een koninklijk be
sluit clat van de onteigencle macbt uit
gaat te doen bevelen - vernietiging welke 
aan de bevoegclbeid cler rechterlijke macht 
ontsnapt -, en daar bet recht voor de 
onteigGnde bij wijze van exceptie een ge
brek aan vorm te laten gelden om de 
onteigening van zijn goecl te beletten, 
noch wegens zijn voorwerp, noch wegens 
zijn gevolgen, noch wegens de mogelijk
heclen van zijn inwerkingstelling en zljn 
aanwencling, met de vordering tot vernie
tiging gelijkstaat, derde onderdeel, schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, en 4, 7, paragraaf 1, alinea 1, 9, 19 
en 20 van de wet van 23 december 1946 
houdende instelling van de Raad van 
State, doordat cle Raad van State, om 
zich onbevoegd te verklaren, altbans zou 
moeten vastgesteld hebben dat, ter zake, 
de exceptie of bet beroep welke de aan
legger, nit hoofde van de niet-vervulling 
der administratieve vormen, in staat zou 
geweest zijn v66r cle recbterlijke macht 
in te dienen, betzelfcle voorwerp, cle
zelfcle gevolgen en dezelfcle mogelijkheden 
van inwerkingstelling en van aanwending 
had als het beroep tot vernietiging, door
clat de Raacl van State, door zulks niet 
te doen, te kort is gekomen aan de plicbt 
die op hem rust zijn beslissing derwijze 
te motiveren c1at het Hof van verbrekibg 
zijn toezicbt zou kunnen uitoefenen over 
de gegrondheicl van de in het arrest ver
vatte verklaring van onbevoegdheid : 

Over bet eer:;te onderdeel : 
Overwegende dat, indien de Raad van 

State zich onbevoegc1 beeft verklaard om 
kennis te nemen van de tegen het konink
lijk besluit van 9 juli 1951 ingestelde ei,; 
tot vernietiging, Hnkel voor zoveel deze 
eis gegrond was op een gebrek aan nal!'
ven van cle admi.bistratieve vormen welke, 
volgens de wettelijke voorschriften, aan 
gezegd besluit cliem1en vooraf te gaan, 
hij zijn beslissing niet gerGchtvaardigd 
heeft op groncl van bet bestaan van een 
<( parallel beroep >> ; 

Dat hij uitsluitend steunt op de be
scbouwing clat nrtikel 4 van de "\vet van 
17 april 1835 op uitclrukkelijke wijze aan 
de gewone rechtbanken bevoegdheid toe
kent om te oorclelen of deze vormen al 
clan niet vervulcl zijn geweest; 

Dat het eerste on<lerdeel van bet mid
del in feite niet opgaat; 

Over het tweede omlerdeel : 
Overwegen<le, enerzijds, clat het ko

ninklijk pesluit waarbij machtiging tot 
onteigening verleend wercl, geen bepaling 
is die de algemeenheicl van de burgers 
aanbelangt; dat, inclien, na vastgesteld 
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te hebben dat al de substantH\le adminis
tratieve vormen, welke volgens de wet 
aan het besluit moeten voorafgaan, niet 
werden nageleefd, de rechtbank van eerste 
aanleg de vernietiging van het besluit niet 
uitspreekt, zij nochtans beslist dat aan 
tlit besluit een esscntieel element van gel
digheid ontbreekt en dat het, dienvolge1;1s, 
wnder uitwerking is; 

Overwegende, anderzijds, dat, indien 
de persoon wiens goederen door het be
sluit tot onteigening worden bedoeld 
Hlechts bij wijze van exceptie het gebrek 
aan vervulling der voorafgaande vormen 
kan inroepen, de wetgever niettemin door 
hij de wet van 17 april 1835 opdracht aan 
tle gewone rechtbanken toe te kennen, om 
na te gaan of deze vormen nageleefd zijn 
geweest, en door d~e opdracht te handha
ven, de te clien einde strekkende bevoegd
heid van elk' ander rechtscollege heeft 
uitgesloten; . 

. Dat het tweede onderdeel van het mid
del naar recht faalt; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat nit het op het tweede 

onderdeel van het middel verstrekt ant
woord blijkt dat, door het beroep af te 
wijzen, om reden dat de wet van 17 april 
1835 uitsluitend aan de gewone rechtban
ken bevoegdheid verleende om te oordelen 
of de vormen welke aan de onteigening 
dienen vooraf te gaan nageleefcl werden, 
de Raad van State op behoorlijke wijze 
zijn beslissing heeft gerechtvaardigd, en 
dat hij, gelet op het door hem aangeno
men stelsel, de vaststellingen niet be
hoefde te doen welke de voorziening hem 
verwijt niet gedaan te hebben; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Overwegende dat de memories tot ant

woord slechts op 20 mei en 6 juni 1953 
door verweerders ter grifiie werden inge
diend, terwijl de voorziening op 15 april 
1953 aan verweerders werd betekend, en 
dat aanlegger geen aanvullende memorie 
!weft neergelegd ; 

Dat de memories tot antwoord der
halve niet ontvankelijk zijn (besluit van 
tie Regent dd. 23 augustus 1948, artikel 1, 
littera d); 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten, 
met uitzondering van de kosten van de 
memories tot antwoord welke verweer
ders ten la ste blijven. 

18 december 1953. - Verenigde kamers. 
- Voorzitter, H. Louveaux, eerste voor
zitter. - Verslag_qever, H. Pil·et. - Ge
lijlcluidende oonoMts·ie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Demeur, Veldekens en 
Struye. 

2• KAMER.- 21 decemb~r 1953 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. -
DOOR DE ADMINISTRA'l'IE VEREETERDE AAN
GIFTE. - VESTIGING VAN EEN AANVULLENDE 
AANSLAG. - AANVULLENDE AANSLAG NIET EE
PERKT 'l'O'l' HET DEEL VAN DE WINST DAT NIE'l' 
IN DE EX'l'RAEELAS'l'ING EELASTEAAR IS. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. ~ 
ElXTRAEELASTlNG OP DE IN OORLOGS'l'IJD EE
HAALDE EXCEP'l'IONELE EATEN. - AR'l'IKEL 7 
VAN DE WE'l' VAN 16 OCTOEEU 1945. - DOEL 
EN DRAAGWIJD'l'E. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EJX'l'RABELAS'l'ING OP DE IN OORLOGS'l'IJD EE
HAALDE EXCEPTIONELI!J EATEN. - ARTIKEL 6 
VAN HE'l' EESLUIT VAN DE REGENT VAN 
26 APitlL 1946. - VOORWERP EN DRAAG
WIJD'l'E. 

1° Geen 1JepaUng, noah van de sarnenge-
8ohalcelde tvetten, noah van de wet van 
16 october 1945, beperlct het vest'i.qen 
·van aanvnllencle aanslagen in de ge
wone 1Jelastingen tot het deel vtm de 
winst rZat niet in de extmbelasf'ing 1Je
last l!aat· is. 

2° H et en·ig doel van artUcel 7 van cle wet 
van 16 ooto1Jer· 1945 is _qeweest te 1Joo·r
zien in de ge1Jewrlijlcheid van het vet·
st1'ijlcen, ·in geval van tentglJ·rengen vnn 
het leger op V1'Cdesvoet, van de in a1·t1.
lcel 74 van de sarnengesohalcelde wetten 
ornsohrwven 1Jnitengewone aanslagster
rnijnen, en, in rlit geval, de inlcoh·ie
·r·ing Vttn gewone aanvullende aansla
gen mogelijlc te rnalcen zo lang de ea;t·ra-
1Jelasting geld·ig lean worden gevestigd, 
onder het enlcel 'Voor1Jehoud dat geen 
vm·hogingen of 1Joeten moohten wo1·den 
toegepast. 

3° Arf'ilcel 6 van het 1Jesl·uit van de Re
_qent van 26 apr·il 1946, kraohtens arti
kel 18 van de wet van 16 octo1Jer 1945 
genomen, staat ter·u_qbetaling of ontlas
ting toe volgens een dna'rin nade1· om
soh1·even eqnatie van de ·in artUcel 1, 
parag1·aaf .l, 'Van dit besluit bedoelde 
en OJJ 7 novmn1Je·r 1945 niet betaalde be
lastingen, zotl·ra de ext1·abelasting valle
dig 1Jetanld en aan de Sohatlcist defini
tief vervullen is. 

(MARCHANT, 'l'. DE BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN I'INANCIEN.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 juni 1951 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 4, 7, 
10, 13 (en lnzonderheid 13, paragrafen 1, 
2, 3 en :5) en 19 van de wet van 16 octo-
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ber 1945 tot invoering van een extrabe
lasting op de exceptionele winsten ; 2 en 
5 van de wet van 14 octDber 1945 betref
fende de geblokkeerde monetaire activa; 
1, 2, 3 en 5 van het besluit van de Regent 
van 26 april 1946, a) doordat het bestre
den arrest ten onrechte het vestigen, na 
de 1~ januari 1946, wettelijk heeft ver
klaard van aanvullende aanslagen in de 
gewone belastingen DP het cleel van de 
door aanlegger tijdens het belastbaar tijcl
perk · verwezenlijkte winst hetwelk door 
de extrabelasting werd getroffen, dan wan
neer de wet en de voorbereiclende werk
zaamheden ervan het vestigen van aan
vullende aanslagen in de gewone belas
tingen enkel toestaan op het deel van de 
winst dat niet door de extrabelasting 
werd getroffen, en dan wanneer de bij
zondere wet aldus van de gewone wetten 
afwijkt ; b) doorda t het bestreclen arrest 
beslist heeft dat elke clubbele aanslag in 
hoofde van aanlegger wegens het vestigen 
van aanvullende aanslagen in de gewone 
belastingen op het extra-deel van de tij
dens het belastbaar tijdperk verwezen
lijkte winst door het toepassen van arti
kel 13 van de wet en van het besluit van 
de Regent van 26 april 1946 is vermeclen 
geweest, clan wanneer, dewijl voormelde 
beiJalingen slechts op de v66r 7 november 
1945 gekweten belastingen betrekking heb
ben, zij niet iedere dubbele aanslag tem
peren, en de administratie in dergelijk 
geval berichten van schorsing aanwenclt, 
waarin bij die bepalingen niet wordt 
voorzien, maar welke aantonen dat llet 
enig wettelijk stelsel is dat de aanvnl
lende aanslagen in de gewone belastingen 
niet op het extra-deel van de belastbare 
winst mogen gevestigd worden; c) door
dat llet bestreden arrest het verwerpen 
van de door aanlegger voorgestelcle inter
pretatie gemotiveerd heeft op grond van 
de onjuiste verklaring clat zij de belas
tingontcluiker zou bevoordelen; rl) door
dat de stelling van het arrest regelrecllt 
tegenover het door de uitzonderingswet
ten van 1945 nagestreefde doel. inclrnist, 
hetwelk is enkel ten belloeve van de Staat 
een nieuwe door de abnormale winst op
geleverde belastbare materie tot stand te 
brengen waarop slecllts een belasting kan 
worden geheven welker opbrengst volleclig 
aan de aflossing van de gedwongen lening 
tot mnntsanering moet worden besteed, 
hetge!"n elke tronwens niet terugvorder
bare toewijzing aan de provincien en aan 
de gemeenten uitsluit : 

Overwegende dat de aclministratie in 
1947 zich in de wettelijke termijn bEjvond 
om aanvullende aanslagen in de gewone 
belastingen op de. tijdens het onder de 
extrabelasting vallencl tijdvak behaalde 
inkomsten ten kohiere te brengen, krach
tens artikel 1 van de besluitwPt nm17 de-

cember 1942 tot schorsing van de in arti
kel 74 van de samengeschakelde wetten 
voorziene verjaringen tot de datum van 
het koninklijk besluit waarbij het terug-· 
brengen van het leger op vredesvoet zou 
worden uitgevaardigd, welk. koninklijk 
besluit slechts op 1 juni 1949 uitkwam; 

Overwegende dat geen wetsbepaling, 
noch van de samengeschakelde wetten, 
noch van de wet van 16 october 1945, het 
vestigen van aanvullende aanslagen in de 
gewone belastingen beperkt tot dat deel 
van de wil1st dat niet in de extrabelas
ting belastbaar is ; 

Overwegende dat artikel 7 van laatst
vermelde wet, waar het voorziet in het 
vestigen van aanvullende aanslagen in de · 
inkomstenbelastingen en in de nationale 
crisisbelasting voor de dienstjaren 1940 
tot 1945, bedoeld heeft de tot dit tijdvak 
betrekkelijke winsten aan het regime van 
de gewone inkomstenbelastingen niet te 
onttrekken, al waren zij ook belastbaar 
in de extrabelasting ; 

Overwegende dat door de wetgever 'in 
1945 behoorde acht te worden geslagen op 
het verstrijken van de in nrtikel 74 van 
de samengeschnkelde wetten omschreven 
termijnen, ofschoon deze bij de besluit
wet van 17 december 19-42 waren geschorst 
geweest, wegens de eventualiteit van de 
uitvaardiging van een koninklijk besluit 
dat het terugbrengen van het leger op 
vredesvoet afkoncligen zou; 

Overwegende dat aldus blijkt dat het 
enig doel van voormelcl artikel 7 gewee~t 
is in die eventualiteit te voorzien en, 
ingeval deze in verwezenlijking trad, de 
inkohiering van gewone aanvullende aan
slagen mogelijk te maken zo lang de ex
trabelasting gelclig kon gevestigd worden, 
onder hct enkel voorbehoud dat geen ver
hogingen of boeten zullen mogen toegepast 
worden; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
nnar recht faalt; 

Overwegende clat, in strijd met hetgeen 
in het middel wordt staande gehouden, 
het besluit van de Regent van 26 april 
1946, ten eincle clubbele aanslagen te ver
mijden, niet enkel het geval behandelt 
wnarin de gewone belastingen en de 
krachtens de wet van 1(} januari 1940 
geheven bijzonclere belasting reeds voor 
7 november 1945 werden gekweten en defi
nitief nan de Schatkist zijn vervallen, 
maar dat artikel 6 van bovengemeld be
sluit, hetwelk enkel na de datum van het 
bestreden arrest · zonder terugwerkende 
kracht is gewijzigd geweest, terugbetaling 
of outlasting volgens een daarin nader 
omschreven equatie toestaat van de op 
7 november 1945 niet betaalde belastingen 
bedoelcl in artikel 1. paragraaf l, zodra 
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de extrabelasting volledig betaald en aan 
de Schatkist definitief vervallen is ; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 
paragraaf 2; 2 en inzonderheid 2, para
grafen 3 en 4; 4, paragraaf 1; 5, 10 en 11 
van de wet van 16 october 1945 tot invoe
ring van een extrabelasting ; 35 van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, samengeschakeld bij het besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, doordat 
het bestreden arrest het voegen goedge
keurd heeft, bij aanleggers activa in 
1944, van de in hoofde van zijn vader 
vastgestelde activa, door daartoe te steu
nen hierop dat het onmogelijk was die 
activa van elkaar te scheiden, dan wan
neer die scheiding in een stuk van het 
dossier verricht werd door, onderkenning 
van de activa van de vader, en dan wan
neer de gewone wetgeving en de bijzon
dere wet het inkomen en de aanslag, be
schouwd ten aanzien van de belaste per
soon, tot grondslag hebben, en de be
lastingen dienen te worden geheven ten 
laste van diegenen die de belastbare win
sten behaald of verkregen hebben, behou
dens de wettelijke uitzonderingen welker 
toepassing in dit geval door verweerder 
niet werd ingeroepen : 

Overwegende dat aanlegger staande 
houdt dat de activa, waarvan vastgesteld 
was geweest dat zij aan aanleggers vader 
toebehoorden, ten onrechte ten bewijze 
van een vermogensaccres in 1944 bij diens 
activa waren gevoegd geweest; 

Overwegende dat deze stelling geen 
steun vindt in het bestreden arrest, het
welk erop wijst dat de be.slissing van de 
clirecteur der directe belastingen te Na
men aileen aanlegger in verbreking be
treft; 

Dat waar het arrest, uitsluitend ten 
aanzien van de. op 10 mei 1940 bestaande 
<<bare middelen ll, een bezit van 50.000 fr. 
voor de zoon en van 25.000 frank voor de 
vader in aanmerking- hee.ft genomen, de 
aftrek dezer sommen enkel een verminde
ring van de belastbare grondslag ten ge
volge heeft gehad, weshalve aanlegger er 
geen belang bij heeft daartegen op te ko
men; 

Dat het eerste ondercleel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

Overwegende dat het middel de schen
ding inroept van het geloof dat client ge
hecht aan een bij de voorziening gevoegd 
stuk hetwelk op de activa van aanleggers 
vader betrekking heeft; 

Overwegende dat clit noch gedagtekend, 
noch ondertekend stuk waarvan de her-

vERBR., 1954. - 18 

komst niet nader wordt bepaald de 
waarde niet heeft van een geschrift ~aar
aan de gevolgen van een schriftelijk be
wijs door de wet worden toegekend; 

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

Over het derde middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet 1 2 4 
en 13 van de wet van 16 october :l945 tot 
invoering van een extrabelasting, door
dat het bestreden arrest niet nader is in
gegaan op het door aaruegger bij conclu
sies voorgestelde middel waarbij hij om 
het in aanmerking nemen verzocht van de 
na de 7" november 1945 gevestigde aansla
gen in de gewone be}astingen over de 
dienstjaren 1943, 1944 en 1945 die echter 
schulden nit het belastbare tijdperk uit
maakten welke van de vermogensaccres-

, sen mochten worden afgetrokken, alsook 
van aanvullende aanslagen in de gewone 
belastingen die in 1947 bij navordering 
van rechten over de dienstjaren 1941 tot 
1915 werden gevestigd en die,. bij de ves
tiging van de aanslag in de extrabelas
ting, van zijn activa op 31 december 1944' 
in mindering moesten gebracht worden : 

Overwegende dat aanlegger in zij'u 
conclusies voor het · hof van beroep 
staande had gehouden dat de aanslagen 
in de gewone be lasting· en over de dienst
jaren 1941 tot 1945 Welke na de 7" no
vember 1945 op een totaal bedrag van 
90.275 frank werden gevestigd, ,bij het ves
tigen van de aanslag in de extrabelasting, 
van de vermogensaccressen dienden tP 
worden afgetrokken om reden dat bt>
doelde aanslagen in de gewone belastin
gen schulden van aanlegger op 31 decem
ber 1944 uitmaakten; 

Overwegende dat, door na te laten in 
dit opzicht aanleggers conclusies te bc
antwoorden, het bestreden arrest arti
kel 97 van de Grondwet, hetwelk in het 
middel wordt ingeroepen, geschonden 
heeft; 

Dat hetzelve mitsclien g;egrond is; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den arrest doch enkel in zover het nage
laten heeft uitspraak te doen over het 
aftrekken van de som van 90.275 frank, 
en in zover het over de kosten uitspraak 
heeft gedaan ; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt aanlegger tot drie 
vierde en de Belgische Staat tot een 
vierde der kosten; verwijst de aldus be
perkte ~aak naar het Hof van beroep tP 
Brussel. 

21 december 1953. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnememl 
voorzitter. - Verslaggever, H. Aneiuux 
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Henry de Faveaux. - GeUjlcluiclende con
clusie, H. Ganshof van der Meersch, advo
caat-generaal. ~ Pleite1·s, HH. C. cle Mey 
(van de Balie bij het Hof van beroep te 
Brussel) en Van Leynseele. 

2e KAMER.- 21 december 1953 

1° INKOMSTENBFJLASTINGEN. 
EX'l'UABELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEP'l'IONELE BA'l'EN. - BELAS'l'BARE 
GRONDSLAG. - 0VERSCHO'J' VAN DE ONDER DE 
EXTRABELAS'l'ING VALLENDE BA'J'EN OP DE IN
KOMS1'EN VAN HET REFEREN'l'IETI.TDPERK. -
REGELEN 'l'ER BEPALING VAN ELK DIER GEHE
LEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSUI'l'GA VEN OF BEDHIJFSLASTEN DIE 
AF'l'REKBAAR ZIJN. - GEDURENDE HET BE
LASTBAAR 'l'IJDPERK WERJ(ELI.JK REKOSTIGDE 
LASTEN. 

3° INKOMSTENBEI~ASTINGEN. 
AF'l'REKBARE BEDRIJFSUI'J'GAVEN OF BE
DRIJFSLAS'l'EN. - KWIJ1'ING VAN :MET HE'l' 
ZEGEL GELI.JKGESTELDE '!'AXES. - AF'l'HEK
KING VAN DIE '!'AXES SLECHTS VOOR ZOVEEL 
ZIJ GEDURENDE HET BELASTBAAR 'J'IJDPERK 
GEKWE'J'EN WEHDEN. 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
DOOR DE ADMINISTRATIE VERllE'l'EHDE AAN
GIFTE. - BUI'l'ENGEWONE 1'ERMIJNEN BIJ AR
TIKEL 74 VAN DE SAMENGESCHAKELDE WE'J'
TEN VOORZIEN. - TERMIJN BIJ DE BESLUrL'
WET VAN 17 DECEMBEH 1942 GESCHORS'l' TOT 
DE DA'J'UM WAAROP EEN KONINKLI,JK BESLUI'l' 
HE'J' LEGEH 'l'EHUG OP VHEDESVOET ZAL BREN
GEN. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
DOOR DE ADMINIS'L'RATIE VERllE'L'EHDE AAN
GIF'l'E. - VES'J'IGING VAN EEN AANSLAG BI.J 
NAVORDEHING VAN RECHTEN. - AANVULLENDE 
AANSLAG NIET BEPERKT 'l'OT RET DEEL VAN DE 
WINS'l' DAT NIET IN DE EXTltAilELc\STING BE
LASTBAAH IS. 

(jo en 7o INKOMS'J'ENBJDLASTINGEN.
J<JX'L'RABELASTING Ol' DE IN OORLO(JS'l'IJD BE
HAALDE EXCEP'l'IONEI.E BATEN. - AH'l'IKEL 7 
VAN DE WET VAN 16 OC'l'OBEH 1945. - DOEI. 
EN DRAAGWIJDTE. 

go INKOMSTENBEI~ASTINGEN. - J<Jx-
1'1tABELAS'l'ING OP DE IN OORLOGS'l'I,JD BE
HAALDE EXCEP'l'IONELE BA'L'EN. - AR'J'T.KEL 7 
VAN DE WET VAN 16 OCTOBEH 1945. - BE
PALING ENKEL 'l'OEPASFlELI.H( INGEVAL DE 
VOOR EXTHABELASTING IN AANMERKING KO
MENDE BELASTINGPLICHTI!JE NIE'J' OP DE JN
KOMS'J'EN (( OVEH DE DIENSTJAREN 1940 'l'O'L' 

(1) Zie verbr., 29 april 1953 (.4.1'1', J!erb·r., 
1953, blz. 588; Bull. en PAsrc., '1953, I, 665); 
26 mei 1953 (Bull. en PAsrc., 1953, I, 739).; 
22 september 1953 (ibid., 1954., I, 31). 

1945 ll 18 AANGESLAGEN GEWEES'l' VOOR EEl\ 
BEDRAG DA'J' GELIJK IS AAN DE GEZAMENLIJK~; 
GEDUHENDE HE'l' HEFERENTIETIJDPEHK BE
HAALDE BA'J'EN. 

9° WET EN BESLUI'J'. - IN'l'EHPRE'L'A'l'lE
MACH'l' VAN DE RECH'l'EH. - MACH'!' DIE AAN 
DE RECH'l'EH NIE'l' 'L'OELAA'l' DE BEDOELIN[J YAN 
DE WE'l'GEVER Ali' 'L'E LEIDEN UI'l' EI.EMENTEN 
DIE NA DE GElNTE:J.lPRE'l'EEHDE WE'l' TOT STAND 
ZI,JN GEKOMKN EN DIE DE WETGEVER DUS NTE'J' 
HEIGF~' GEKEND. 

1° Hoe·wel, te·r ziLlce van de ewt·rabelai<!~ 
Ung, rZe belnsfl}(We grondslag wonlt 'llit
{letnnCLlct tloo·r het overschot dnt belco
men ·wonlt nn -l!nn de in de emtTa.lwlns
ting bela.stbn-~·p, bnten de inl;;ornsten van 
het •referent'iet-ijdperlc te hebben afae
tmklcen, blijft c1· nochtans dat ell;; cl-ier 
{!chelan a.fzonderl·ij T;; volgens bij fle wet 
!JCStelrZe re{lelen tlient te wo1·dcn be
pcuthl en da.t, ter bep.alin{l 1Jnn dp, ·wit 
Tcr·acht van n1·t·ili;cl 2, pnragrnnf J, ·vnn 
tle ·wet ·t;a.n .l6 octo1Je1· .1945 nnn flp, 
ewtntbelnsUng on.dM'hcvige bed·rijj's-i-/t.
T,~omsten, tle bij de samengeschnlwlde 
wetten betrp,jfenrle de 'inlcornstenbelns
Ungcn -voorgesch·re-ven regelen lcnt.ehten.~ 
nrt-i.lcel .19 ·vtt.n cle wet van .16 oetobe·r 
1945 toepnsseli:ik zijn om het beflrng de·r 
nnn de belastiny onderhe-vige 7Jerl1"ijj's
·inlcomsten te bepalen (1). 

~o De eni{le lieclri.jj'snitya-ven, tvellce ·na.n 
rle ·in n-~·tikel. .'25 van de samengeschn
Tcelde wetten 'tJcrmelde inlcomsten mo
yen wo·rden aj'yetrolclcen, zi]n rlegene 
tUe r1edwrendc het lielastbaar tijdpe·rk 
yerZaan '/,ve·rrlen, flit w'il zeygen de lns
ten !lie f1Cd1wende d·ie tijd we1·1celi]k 
belcost'igrl we1·den (2). 

3" H oewel de rnet het zegel gelij lcyestel.tle 
tawas 'versch·nltli.yd zijn ·wegens het ye
schiellcn -uwn rle levering wellce tot hcf
jlng ·vnn de tnme aanleidiny geeft, tZit 
·w-il zeggen weycns het feit zel-ue van de 
overyanu, en nliMts in de boelchmtd·inu 
·in het flctssief wor·den opgenomen, bl.ijft 
er nochtans dat, ten aanzien van de be
lasting op de inlcomsten, die tawes e-nlcel 
aj't·relcbare lasten ·ztitmalcen 'V001' zovee/. 
z·i:i binnen het belttstbaa'l' Ujd,valc ye
J.;weten weHlen. 

4° De besl·u-it·wet '/Jan .17 october .1942 heej't 
de bij a1·t-ilcel 74 ·van de samenueschn
lwlde wetten ·wo·rz·iene bnitenyewone 
aanslagstcrmijnen ueschorst tot de da
tnm van het lwninlclijlc bes/.u.it dat het 
leyer ter·nr1 op 11·redewvoet zal bnm
gen (3). 

(2) Verbr., 16 juni 1953 (B-ull. en PAslc., 
1953, I, 819). 

1(3) Het leger werd terug op vredesvoet ge
bracht bij bet koninklijk besluit van 1 juni 
1949. 
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5° Geen bepaling, noch van de samenge
schalcelde wetten, noch van de wet van 
16 october 1945, beperlct het vestigen 
·van aanmtllende aansZ.agen in de ge
wone belastingen tot het deel van de 
winst- dat niet in (]e extrnbela.stin[! be
lastbaar is (1). 

(lo H et aoel van nrtilcel 7 van ae wet van 
.16 october 1945 is geweest te voorzien in 
ae gebeurlijlchei(] van het verstrijlcen 
van de in artilcel 7 4 van de sam.engescha
kelae wetten om.schreven bwitengewone 
nanslagsterm.ijnen, in "geval vnn te1"11·lJ-
7Jrenaen vnn het leaer op vTedesvoet 
en, in (]it lnatste aeval, de inlcohiering 
van gewone aanvullenae aanslayen m.o
gelijlc te m.alwn zo lany ae extrabelas
tiny _qeldig Icon gevestiad woTden (2). 

7° A1·tilcel 7 van de ·wet van 16 octobeT 
lfJ45, verre van enige beperlcing in de 
toepassing van het stelsel de1· yewpne 
inlcom.stenbelastingen a.an te brengen, 
heeft in het aan1·in om.schreven bijzon-

. tZ.er geval, bij uitzonderinf! cUt stelsel 
·u.itgebT"eid., · niette.qenstnande het ver
st?·iilcen vnn ae term.ijnen binnen welke 
toepassinf! vnn de sam.enyeschalceld.e 
wetten mogelijlc 'Wns, onder het enige 

· · ·vooTbehoua · aat er noch verhogingen, 
noch fleld.boeten rnochten toeaepast 1oor
rlen (3). 

so Artikel 7 van ae wet vwn 16 october 
1945 is enlcel toepasselij lc ingeval ae 
uoor de extrabela.stinff 1.n aanmerlcinf! 
lcomend.e belastinyplichtiae niet op ae 
i.n/comsten « over de cUenstja1·en 1940 
tot 1945 )) is aanyeslnuen ueweest voor 
een bed.rag gelijlc aan rle f!Czamenli}lce 
_qe(]m·end.e het retemntiet-i,i d. pede be
haald.e baten,· wellce, bij toepassinu Vlin 
rl.e artilcelen 4 en ii 1Jan voormelde wet, 
woraen afffetrolclcen. 

go Bij de interpretatie 1;an een 'Wet, mag 
lle rechter de befloelinff vnn de wetf!e
liing niet ajtei(]en nit elementen - na
melijk een wet of een beslu:it - flie 
slechts na (]e gefnterpreteerfle wet zijn 
tot stanfl yelcom.en en aie fle wetge1;er 
t.lerhalve niet heeft f!elcend. 

(BELGISCHE STAAT, MINIS'l'ER VAN FINANCIEN, 
'1'. NASSEL EN NASSEL., 1'. DE BELGISCHE 
STAA'f, MINIS'l'ER VAN FINANCIEN.) 

AHHEST. 

HET HOF; - Gelet op llet bestreden 
arrest, op 14 juli 1952 gewezen door llet 
Hof van beroep te Gent; 

Overwegende dat, vermits zij dezelfde 
beslissing bedoelen, de voorzieningen van 
Adrien Nassel en van de Belgisclle Staat 
samenhangend zijn; 

(1) (2) en (3) Zie vori.g arrest. 

I. Over de voorziening- van Adrien Nas
sel : 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 26 van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld bij besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, 2, 4 en 10 
van de wet van 16 october 1945 tot invoe
ring- van de extrabelasting-, 1, 26, 27, 49 
en 202' van het W etboek der met het ze
gel gelijkgestelde taxes (koninklijk be
sluit van 29 september 1938 en besluitwet 
van 28 november 1939, artikel10), doordat 
h~t bestreden arrest ten onrechte, bij de 
berekening van de extrabelasting-, aan 
aanlegger de aftrek geweigerd heeft van 
de som van 112.050 frank welke in 1946 
door de Dienst van het zegel werd gevor
derd en betrekking had op tijdens het be
lastbaar tijdperk geschiedde verrichtin
gen, en welke een op 31 december 1944 aan
leggers patrimonium bezwarende schuld 
was, dan wanneer de wet het vergelijken 
van twee toestanden van het bezit vereist, 
de ene op 9 mei 1940, de andere op 9 oc
tober 1944 of up 31 december 1944, en dan 
wannee1· in laatstbedoelde toestand reke
ning dient gehouden te worden met 'de 
scllulden die op die datum het patrimo
nium van de belastingplichtige bezwaar
clen en aldus zijn bruto winst vermin
clerden, en dan wanneer de extrabelas
ting enkel op de netto winst mag worden 
geheven, en dan wanneer uit de beslissing
van llet bestreden arrest voortvloeit dat 
cle extrabelasting · g-edeeltelijk een som 
treft die versclluldigd is nit hoofde van 
een belasting welke, doordat zij niet bin
nen de wettelijke termijn was gekweten 
geweest door de belastingpliclltige - die 
door de wet als lleffer van die belasting 
wordt aangesteld, - aan de Scllatkist 
verschuldigd was ten dage waarop dezer 
vordering ontstond (op de datum waarop 
de facturen lladden dienen opgemaakt te 
worden), onaangezien enigerlei totstand
brenging-, door de Staat, van een titel van 
invorderbaarheid : 

Overwegende dat llet middel als grief 
tegen llet bestreden arrest inbrengt dat 
het, om het netto bedrag· van de door aan
legger tijdens het belastbaar tijdperk be
haalde bedrijfsinkomsten te bepalen, be
slist heeft dat er geen aanleiding bestond 
om een door de dienst van het zegel in 
1946 gevorderde som van 112.050 frank 
van die inkomsten uf te trekken, welke 
som betrekking had op gedurende het be
lastbaar tijdperk gesclliedde verriclltin
gen, en een schuld .was die, volgens het 
middel, aanleggers patrimonium op 31 de
cember 1944 bezwaarde; 

Overwegende dat, hoewel, ter zake van 
de extrabelasting, de belastbare grand
slag- het overschot is dat bekomen wordt 
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nu van de onder de extrubelusting vul
lende buten de inkornsten van het refe
rentietijdperk te hebben afgetrokken, 
nochtans blijft dut elk dier gehelen af
zonderlijk, volgens bij de wet gestel<le 
regelen, client te worden bepaalcl; dat, ter 
bepaling van de uit kracht van artikel 2, 
paragruaf 1, van de wet van l!i october 
1945 aan de extrabelasting onderhevige 
bedrijfsinkornsten,- de bij de sarnenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen voorgeschreven regelen 
krachtens artikel 19 van de wet van 16 oc
tober 1945 toepasselijk zijn om het bedrag 
der aan de belasting onderhevige be
drijfsinkomsten te bepalen; 

Overwegende dat, hoewel het zo ook is 
wanneer de met het zegel gelijkgestelde 
taxes verschuldigd zijn wegens het ge
schieclen van de levering welke tot heffing 
van de taxe aunleiding geeft, dit wil zeg
gen wegens het feit zelve van de over
gang, en aldus in de boekhouding in llet 
passief worden opgenomen, nochtuns blijft 
dat, ten aanzien van de belasting op de 
inkomsten, die taxes enkel aftrekbare 
lasten zijn voor zoveel zij tijdens het 
belastbaar tijdperk gekweten werden; 

Overwegende dat een op alle aftrekbare 
lasten toe te passen regel wordt gesteld 
in ·p-aragraaf 1 van artikel 26 van de sa
mengeschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen waar bepaald wordt 
dat de enige bedrijfsuitgaven, welke van 
de in het vorenstaand artikel vermelde 
inkomsten mogen worden afgetrokken, 
degene zijn die geclurende de belastbare 
tijd gedaan werden, clit wil zeggen de 
lasten die gedurende die tijd werkelijk 
bekostigd werden ; 

Overwegende dat in onderhavig geval, 
dewijl de kwestieuze taxes niet in de loop J 

van een der belastbare jaren waren ge
kweten geweest, zij niet van de inkom
sten van dat tijdperk konden worden af
getrokken; 

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

de artikelen 97 van de Grondwet, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 25, 26 
en 35 van de wetten betreffende de in
komstenbelastingen, samengeschakeld bij 
besluit van de Regent van 15 januari 
1948, 2, 7, 10, 13 en 19 van de wet van 
16 october 19:15 tot invoering van een ex
trabelasting, 2 en 5 van de wet van 14 oc
tober 1945 betreffende de geblokkeerde 
monetaire activa; van het enig artikel 
van de wet van 30 juli 1947 tot verlenging 
van de aanslagstermijnen; a.) doordat 
het bestreden arrest ten onrechte het ves
tigen, na de 1" januari 1946, wettelijk 
heeft verklaard van aanvullende aan
slagen in de gewone belastingen op het 
deel van de door aanlegger tijdens het 
belastbaar tijdperk verwezenlijkte winst 

dat door de extrabelasting werd getrot
fen, dan wanneer de wet en de voorbe
reidende werkzaamheden er van het ves
tigen van aanvullende aanslagen in de 
gewone belas1)ingen beperken tot het door 
de extrabelas'ting niet getroffen deel van 
de winst, en clan wanneer de bijzondere 
wet, door aldus te bepalen, van de ge
wone wetgeving afwijkt; b) doordat het 
bestreden arrest regelrecht indruist tegen 
het doel van de uitzonderingswetten van 
1945, hetwelk was enkel ten behoeve van 
de Staat een door de exce1'ltionele winst 
opgelevenle nieuwe belastbare materie 
tot stand te brengen, die slechts onder een 
belasting kon vallen welker opbrengst ge
heel moet worden aangewencl tot het del
gen van de lening tot muntsanering, het
geen trouwens elke niet terugvorderbare 
toekennirig aan de provincien en aan de 
gemeenten uitsluit; c) doordat ten on
rechte het arrest, om het samenvoegen 
van de gewone belastingen en de extrabe
lasting op een zelfde inkomen te recht
vaardigen, een betoog ontleent aan de toe
lichting van de wet van 30 juli 1947 welke 
geenszins met de tekst van die wet over
eenstemt en waarvan evenmin gebruik 
kan worden gemaakt voor bet interpre
teren van de wet van 1945 : 

Overwegende dat artikel 1 van. de be
sluitwet van 17 october 1942 luidt als 
volgt : « de verjaringen voorzien bij ar
tikel 74 van de samengeschakelde wetten 
inzake belastingen op het inkomen wor
den geschorst tot de datum van het ko
ninklijk besluit uitvaardigend dat het le
ger terug op vredesvoet wordt ge
bracht Jl; 

Overwegende dat, vermits bedoeld ko
ninklijk besluit van 1 juni 1949 dagte
kent, de administratie nog in de bij voor
meld artikel 7 4 gestelde termijnen ver
keerde om in 1947 navorderingen van 
rechten in de gewone belastingen voor de 
dienstjaren 1941 tot 1945 te vestigen; 

Overwegende dat het vestigen van aan
vullende aanslagen in de gewone belas
tingen door geen enkele bepaling, nocll 
van de samengeschakelcle wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, nocll van 
de wet van 16 october 1945, tot het niet 
onder de extrabelasting vallende deel van 
de winst beperkt worclt; 

Dat inzonderlleid door in artikel 7 van 
de wet van 16 october 1945 het voegwoorcl 
« wanneer ll te gebruiken, de wetgever 
zicll er toe beperkt de toepassing van be
wuste extrabelasting tot een bepaald ge
val te beperken docll de maut niet be
grenst waarin de aanvullende aanslagen 
worden gevestigd; 

Dat voormeld artikel 7, waar het voor
ziet tn het vestigen van aanvullende aan
slagen in de belasting op de inkomsten en 
in de nationale crisisbelasting voor de 
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di,enstjaren 1940 tot 1945, bedoeld heeft de 
gedurende de oorlogstijd verwezenlijkte 
winsten aan het stelsel van de gewone 
inkomstenbelastingen niet te onttrekken, 
zelfs ingeval bedoelde winsten aan de 
extrabelasting onderhevig zijn; dat het 
enig doel dezer bepaling geweest is te 
voorkomen dat, wegens het verstrijken 
van de bij artikel 7 4 gestelde termijnen 
voor de toepassing van de bepalingen der 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, de gewone inkom
stenbelastingen niet zouden kunnen ge
heven worden op de uit kracht van de 
samengeschakelde wetten belastbare in
komsten die echter slechts naar aanlei
ding van het vestigen van de extrabelas
ting aan het licht zijn gekomen; dat de 
wetgever van 1945, die de datum niet 
kende waarop het koninklijk besluit tot 
terugbrenging van het leger op vredes
voet zou worden uitgevaardigd, hetwelk 
de bij artikel 74 van de samenge;;chakelde 
wetten gestelde termijnen opnieuw zou 
doen lopen, die bij de besluitwet van 
17 december 1942 werden opgeschorst, 
wettelijk de gebeurli,Jkheid in aanmerking 
kon nemen van een verjaring welke de 
toepassing van de samengeschakelde wet
ten verhinderde; 

Waaruit volgt dat voormeld artikel 7, 
verre van enige beperking in de toepas
sing van het stelsel der gewone inkom
stenbelastingen aan te brengen, in bet 
daarin omschreven bijzonder geval dit 
stelsel bij uitzondering uitgebreid heeft, 
niettegenstaande het verstrijken van de 
termijnen binnen welke de toepa;;sing 
van de samengeschakelde wetten moge
lijk was, onder het enige voorbehoud dat 
er noch verhogingen, noch geldboeten 
ruochten worden toegepast; 

Dat het middel naar recht faalt; 
II. Over de voorziening van de Bel

giselle Staat : 
Over het eerste middel : schending van 

de artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
61, paragraaf 3, van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, samengescha
keld bij het koninklij;k besluit van 12 sep
tember 1936, en voor zoveel als nodig bij 
de besluiten van 3 juni 1941 en 31 juli 
1943 en het besluit van de Regent van 
15 januari 1948; van artikel 6 van de wet 
van 17 juni 1936 tot wederinvoering van 
de nationale crisisbelasting, en voor zo
veel als nodig van de artikelen 7 van de 
besluiten van 16 juni 1941 en 31 juli 1943 
waarbij de wetsbepalingen betreffende 
evengemelde belasting worden samenge
schakeld, van artikel 19 van de wet van 
16 october 1945 tot invoering van een ex
trabelasting op de in oorlogstijd behaalde 
exceptionele inkomsten, winsten en baten, 
van artikel 1 van de wet van 30 mei 1949 
houdende uitzonderlijke en interpreta-

tieve maatregelen inzake rechtstreekse 
belastingen, doordat het bestreden arrest 
beslist dat het bezwaarschrift van 10 de
cember 1946, hetwelk binnen de wettelijke 
termijn werd ingediend en enkel was ge
richt tegen de oorspronkelijke aanslag in 
de extrabelasting van het dienstjaar 1946, 
welke aanslag in de door verweerder re
gelmatig aangegeven winsten zijn grond
slag had, insgelijks geldt ten aanzien van 
de voor de navolgende aanslagen in de 
gewone belastingen van het dienstjaar 

' 1947, navorderingen van rechten van de 
dienstjaren 1941 en 1942; dan wanneer die 
aanslagen en de in 1947 gevestigde navol
gende aanslag in de extrabelasting niet 
het voorwerp zijn geweest van enig bin
nen de wettelijke termijn ingediend be
zwaarschrift, en dan wanneer zij geves
tigd zijn geweest op andere elementen 
dan de regelmatig en geldig betwiste aan
slag, onder meer op de bijkomende win
sten welke zijn gebleken uit het in 1947 
door de administratie verricht onderzoek 
van de aangiften betreffende de om·logs
periode : 

Overwegende dat het middel de ont
vankelijkheid betwist van het v66r het 
hof van beroep ingestelde beroep, ln zo
ver het gericht is tegen de aanslagen 
welke in 1947 werden gevestigd bij na
vordering van rechten over de dienstjaren 
1941 en 1942; 

Dat bewust middel hierop is gegrond 
dat die aanslagen niet op dezelfde elemen
ten zijn gevestigd geweest als de oor
spronkelijke aanslag van 17 juni 1946, 
welke aileen het voorwerp van het be
zwaarschrift van 10 december 1946 uit
maakt; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de litigieuze aanslagen zijn 
gevestigd geweest op dezelfde elementen 
als de oorspronkelijke aanslag die . het 
voorwerp van een regelmatig bezwaar
schrift is geweest ; 

Dat het middel, tot betwisting van dit 
oorcleel van cle rechter, enkel feitelijke be
schouwingen inroept welke buiten 's Hofs 
toezichtsbevoegdheid vall en; 

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

de artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
1320 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
32, paragraaf 1, 35, paragraaf 1, 57 en 74 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, samengeschakeld bij konink
lijk besluit van 12 september 1936 en voor 
zoveel als nodig, bij de besluiten van 
3 juni 1941, 31 juli 1943 en bij besluit van 
de Regent van 15 januari 1948; van arti
kel 6 van de wet van 17 juni 1936 tot we
derinvoering van de nationale crisisbelas
ting en voor zoveel als nodig van de arti
kelen 7 van de besluiten van 16 juni 1941 
en 31 juli 1943 tot samenschakeling van 



-278-

'ile wetsbepalingen betreffende die belas
ting, van artikel 7 van de wet van 16 oc
tober 1945 tot invoering van een extrabe
lasting op de in oorlogstijd behaalde ex
ceptionele inkomsten, winsten en baten; 
·doordat het bestreden arrest beslist dat 
·de administratie geen gronden had om bij 
wijze van strafmaatregel belastingsverho
gingen toe te passen i.n de aanvullende 
aanslagen in de gewone belastingen, wel

'ke aanslagen in 1947 bij navordering van 
rechten van de dienstjaren 1941 en 1942 
werden gevestigd, om de redenen dat : 
1° hoewel artikel 7 van de wet van 16 oc
tober 1945 het vestigen van aanvullende 
aanslagen toestaat niettegenstaande de 
verstrijking van de bij artikel 74 van de 
samengeschakelde wetten betreffende ' de 
inkomstenbelastingen gestelde termijnen, 
dit artikel evenwel in dit verband bepaalt 
dat er na het verstrijken van bewuste 
.termijnen noch verhogingen noch geld
·boeten zullen worden toegepast; 2° die 
termijnen in onderhavig geval op de tijd 
van de vestiging van de aanvullencle aan
slagen over de dienstjaren 1!l41 en 1942 
·verlopen waren, wijl de gewone termijnen 
aileen in aanmerking kunnen worden ge
nomen en niet de termijnen clie bij de be
sluitwet van 17 december 1942 of bij de 
wet van 30 juli 1947 opgeschort of ver-
1engd werden; dan wanneer : 1 o de ad
ministratie de bepalingen van artikel 7 
van de wet van 16 october 1945 niet heeft 
toegepast, welke hepalingen trouwens in 
onderhavig gevalniet toepasselijk waren; 
2° verweerder in verhreking op het totaal 
bedrag der door hem geduremle de oor
logsperiode verwezenlijkte winsten is aan
_geslagen geweest, en dan wanneer die aan
slagen gelclig zijn gevestigcl geweest hin
nen de hi.i artikel 74 van de samengescha" 
kelcle wetten gestelde termijnen, welke 
bij de besluitwet van 17 december 1942 

·en bi.i cle wet van 30 juli 1947 verlengd 
werclen; 3° de in artikel 57 van de samen
geschakelde wetten omschreven vereisten 
ten deze vervuld waren - wat het bestre
·den arrest niet betwist, - en clan wan
neer derhalve, de belastingverhog·ingen 
wettelijk toegepast werden : 

Overwegende clat het miclclel als grief 
tegen het bestreden arrest aanvoert dat 
het, bi.i toepassing van de eindbepaling 
van artikel 7 van de wet van 1() october 
1945, beslist heeft dat de nclministratie 
geen belastingverhogingen op de aanvul
lende aanslagen van 1947 mocht heffen 
bij navorclering van rechten over de 
dienstjaren 19!1 en 1942; 

Overwegende dat voormeld artikel 7 
·enkel toepasselijk is ingeval de voor de 
extrabelasting in aanmerking komende 
belastingplichtige niet op de inkomsten 
over de dienstjaren 1940 tot 1945 is aange
slagen geweest voor een bedrag gelijk aan 

de gezamenlijke gedurende het referen
tietijdperk behaalde inkomsten, winsten 
en baten, welke bij toepassing van de ar
tikelen 4 en 5 van de wet van 16 october 
1945 afgetrokken worden; dat dienvol
gens het bestreden arrest geen toepassing 
van artikel 7 van de wet van 16 october 
1945 mocht maken zonder vast te stel
len, wat het niet heeft gedaan, dat die 
omstandigheid ter zake aanwezig was; 

Dat, anderzijds, om het niet toepassen 
van verhogingen te rechtvaardigen, het 
bestreden arrest verklaart dat waar het 
melding maakt van de bij artikel 74 van 
de samengeschakelde wetten gestelde ter
mijnen, artikel 7 deze termijnen bedoeld 
heeft afgezien van alle opschorting of ver
lenging; dat het die bedoeling van de 
wetg·ever van 1945 afleiclt nit dezes wils
betuiging om aan de bepalingen van arti
kel 7, in fine, haar uitwerking te geven, 
welke uitwerking zij, volgens aanlegger, 
niet zou hebben inclien met het besluit 
van de Regent van 1 juni 1949 en met de 
wet van, 30 juli 1947 rekening moest wor
den geh{mclen; 

Overwegende dat de rechter de bedoe
ling van de wetgever ni~t wettelijk ver
mocht af te leiden uit feiten welke niet 
te dezes kennis waren gebracht, namelijk 
het besluit van de Regent van 1 juni 1949 
en van de wet van 30 juli 1947; 

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

Om die redenen, voegt de op de alge
mene rol onder nrs 1039 en 1040 ingeschre
ven zaken samen; verbreekt het bestreden 
arrest, doch enkel voor zoveel het be
slist heeft dat de verhogingen welke bij 
navordering van rechten over de dienst
jaren 1941 en 1942 op de aanvullende aan
slagen van 1947 werden gevestigd, dienen 
vernietig{l te worden, voor zoveel het te
rugbetaling claarvan, met de wettelijke 
interesten beveelt en het over de kosten 
uitspraak doet; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; verwerpt de voorzieningen voor 
het overige; veroordeelt de partij N assel 
tot alle kosten; verwijst de aldus be
J)erkte zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

21 december 1953. - 2• kamer. - Vom·
zitter en verslagge1;er-, H. Giroul, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijlcliti
dende conclitsie, H. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Van Leynseele en C. de Mey (van de 
Balie bij het Hof van beroep te Brus
sel). 
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2e KAMER. - 21 december 1953 

1° BEWIJS.' - AAN DE AKTEN VERSCHUL
DIGD GELOOF. - STRAFZAKEN. - CONCLU
SIES. - VERKLARING DOOR DE RECH'I'ER 
OVER DE GROND. - VERENIGBAAR ME'l' DE BE
WOORDINGEN VAN DE CONCLUSIES. - GEEN 
SCHENDING VAN HET AAN DE AK'l'EN VEHSCHUL
I>IGD GELOOF. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. -
BURGERLIJKE VORDERING. - HdGEH BE
ROEP DOOR DE BUHGERLJ,JKE PAR'l'IJ ALLlh1:N. 
- BURGERLIJKE PAH'l'IJ AFS'l'AND DOENDE 
VAN HAAR VORDEHING. - RECHTEH IN HO
GER BEROEP DE BEKLAAGDE ON'I'LAS'l'END VAN 
DE DOOR DE EERS'l'E RECH'l'ER UITGESPROKEN 
BURGERLIJKE VEROOHDELINGEN. - W'E'l'TE
J,IJKE BESLISSING. 

1° Schendt het gelooj niet dat aan de con
clusies van een pa1·tij versehnldi[Jd is 
het arrest dat van deze eonalusies een 
verlcla1··in.IJ geejt die met de bewom·din
.tJen e1·van ve;·enigbaar is (1). 

2° Zo, op het ho[fe·r be1·oep .1Jan de btw
gerli.ilce parti.i alleen, de reahter in ho
ge;· beroep de belclaagde, in prinaipe, 
niet 1Jan de doo·r do eerste reahtm· ten 
voonlele van de burge'l'li.i Tee partij tt.it
{feszH·oken veTom·delingen mag ontlas
ten, doet hij, integendeel .• z-ztlks wette
li.ik, wannewr die parti.i ·in hager beToep 
atstand van haar vordeTi.ng heeft ne
daan. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « CORAL METAL ll 

T. CRAB.) 

I 
ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 april 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Brnssel; 

I. In zover de voorziening gericht is 
teg·en de · beslissing over de publieke vor
dering: 

Overwegende dat het arrest aanlegster 
tot 1/18e der kosten van de publieke vor
dering veroordeeld heeft ; 

Dat eiseres tegen deze veroordeling 
geen middel inroept ; · 

II. In zover de voorzicliing gericht is 
tegen de beslissing over de bnrgerlijke 
vordering : 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 1317 tot 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 1!J9, 202 en 20!} van het 
Wetboek van strafrechtspleging, doordat 
het bestreden arrest verklaart dat « de 
burgerlijke partij tegen de andere be-

(1) Verbr., 23 april 1953 (Arr. T'erbr., 1953, 
biz. 272; Bull. en P ASIC., 1953, I, 646). 

tichten Jl ('t is te zeggen de andere be
tichten dan Vandenbossche, Segers en De~ 
winter) << geen eis tot schadevergoeding 
heeft ingesteld Jl en << rechtelijk vaststelt 
dat de bm·gerlijke partij, naamloze ven' 
nootschap Coral Metal, haar eis voor hPt 
hof uitdrnkkelijk tot de solidaire veroor
cleling van de betichten Segers, Dewinter 
en Vandenbossche heeft beperkt Jl en <<de 
bnrgerlijke partij, naamloze vennootschap 
Coral Metal, veroordeelt tot de kosten van 
beroep tegenover de overige betichten, 
tegen dewelke zij haar eis voor het hof 
niet heeft gehanclhaafd JJ, dan wanneer 
nit de vergelijking van de door de bur
gerlijke partij v66r het hof genomen con
clusies met de aanhef van het arrest blijkt 
clat de burgerlijke partij, v66r de recht
bank veroorclelingen bekomen hebbencle 
tegen al de betichten, tegen hen beroep 
heeft aangetekencl, haar beroep ter te
rechtzitting van 21 januari 1953 heeft 
gehandhaafd tegenover Vandenbossche, 
Segers en Dewinter en, voor het overige, 
aan het hof de bevestiging van het von
nis · waartegen beroep heeft gevraagd ; 
clat aanlegster aldus geenszins de schade
vergoeclingen heeft verzaakt welke zij 
tegen de betichten had gevorderd cloch' 
voor vijftien onder hen, zich ertoe fle: 
perkt heeft te vragen clat de door de 
eerste recllter uitgesproken veroorclelingen 
zonden gellandhaafd worden; dat het 
arrest alclus het geloof heeft geschonden 
clat aan de conclusies dient gehecht : 

Overwegende clat nit de voor het hof 
van beroep op de terechtzitting van 21 ja
nnari 1953 neergelegcle conclusies blijkt 
clat aanlegster gevordercl heeft clat « het 
vonnis n q1ta zou worden te niet gedaan 
in zover het recht gesproken heeft over 
het beclrag van de burgerlijke ten laste 
van de betichten uitgesproken veroorcle
lingen, en dat de rechter in hoger beroep 
wijzigende en doende wat de eerste rech~ 
ter had moeten doen, de betichten soli
clairlijk veroorclelen zou om aan de bur
gerlijke partij Vandenbossche, Segers en 
Dewinter 123.500 frank te betalen JJ; 

Overwegende clat nit geen enkel stuk 
van de procedure blijkt en clat aanlegster 
trouwens niet beweert clat zij naderhanrl 
cleze conclusies zou hebben gewijzigd; 

Dat het bestreden arrest vermelde con
clnsies heeft kunnen beschouwen als een 
afstancl inhouclende van de tegen de 
andere beklaagclen clan Vandenbossche, 
Segers en Dewinter ingestelde vorclering, 
vermits, na gevraagcl te hebben clat het 
beroepen vonnis zou worden te niet ge
daan, waarbij al de beklaagden, tegen wie 
aanlegster zich burgerlijke partij had ge
steld, waren veroordeelcl geweest vergoe
clingen aan eiseres te betalen, aanlegster 
enkel ten laste van voormelde clrie be-
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1daagclen alleen nog vergoeclingen vor
"<lercle; 
· Dat de verklaring die het arrest van 
deze conclusies heeft gegeven clus met de 
lJewoorclingen ervan wel verenigbaar is; 

Dat het miclclel derhalve niet kan aan
:genomen worden; 

Over het tweecle inicldel : schencling van 
"<l.e artikelen 199, 202 en 209 van het Wet
lJoek van strafrechtspleging, 464 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsplcging 
-en van het aclvies van de Raacl van State 
del. 12 november 1806 over de vraag of, 
op het door de burgerlijke partij inge
stelcl beroep, de strafrechter in hoger be
roep de niet pestreclen beschikkingen van 
·de in strafzaken gewezen vonnissen mogen 
wijzigen, doorclat het bestreclen arrest, in 
de in het eerste miclclel omschreven om
:standigheden, verweerders van de tegen 
hen door de eerste rechter uitgesproken 
veroordeling·en heeft outlast, dan wanneer 
er geen hoger beroep bestond, noch van 
hu.imentwege noch van wege het openbaar 
ministerie, en in clergelijk geval het over
brengend uitwerksel van het hoger beroep 
de rechter in beroep niet toelaat {le ver
·oordelingen, om het even of het burger
lijke of strafveroordelingen zijn, te ver
minderen of te vernietigen : 

Overwegencle, enerzijcls, clat aanlegster 
tegen het vonnis der Correctionele Recht
lJank te Leuven hoger beroep had inge
steld, in zover het jegens de betichten, 
tegen dewelke aanlegster zich burg·erlijke 
partij had gesteld, uitspraak had geclaan ; 

Overwegemle dat het hof van beroep 
-dus wel bevoegd was om over deze bur
_gerlijke vorderingen te beslissen; 

Overwegende, anderzijds, dat verrnits 
- zoals uit het antwoord op het eerste 
middel blijkt - aanlegster voor het hof 
van beroep afstand had gedaan van haor 
vonlering tegen de andere beklaagden clan 
Vanclenbossche, Segers en Dewinter, het 
hof van beroep, door clie afstanrl te be
velen, noodzakelijk de tegen clie beklaag
oden ten voorclele van de burgerlijke par
tij, in eerste aanleg uitgesproken yer
oordelingen vernietigd he eft; 

Dat het mkldel dus niet gegrond is ; . 
Om die redenen, verwerpt cle voorzie

ning en, daar zij v66r 15 september 1953 
betekend werd, veroordeelt aanlegster tot 
•een vergoecling van 150 frank jegens ieder 
der verweerclers; veroordeelt nanlegster 
tot de kostim. 

21 december 1953. - 2" kamer. - Voo·r
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, H. De Bersaques. ~ GeUjl.;l·u:irlencle 
-conel1tsie, H. Raoul Hayoit {le 'l'ermi
eourt, eerste advocaat-generaal. - Plei
te1;, H. Demeur. 

2" KAMER. - 21 december 1953 

WEGENIS. - BUURTWEG. __:_ VoNNIS VAST
S'rELLEND DAT EEN STROOK GROND ALS BUURT
WEG DIENT AANGEZIEN TE WORDEN EN DAT HET 
PUBLIEK GEBRUIK ERVAN BIJ MIDDEL VAN DE 
DERTIGJARIGE VERJARING DOOR EEN GE
MEENTE VERKREGEN WERD. - V ASTSTELLING 
VAN EEN RECHT VAN DE GEMEENTE OP DIE 
WEG. 

Door emp te wijzen clat ken strook grand 
als buurtweu cl·lent aangezien te wm·
den en dat het p~tbliek geb1·uik ervan 
b·lj midclel van de dertigjarige verja
ring cloor een gemeente werd verlcl·egen, 
stelt de reehter over de grand het be
staan vast van een recht van de ge
meente op die weu (1). 

(DE GRAEVE, '1'. DE GEMEEN'rE BAMBRUGGE.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 juni 1953 in hoger beroep 
gewezen door cle Correctionele Rechtbank 
te Oudenaarcle ; 

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

Over het eerste middel : schending vnn 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreclen Yonnis, 1° ten onrechte vast
stelt dat eiser van de naamloze maat
scllappij der Belgische spoorwegen een 
strook grond aankocht, dat tot het pri
vaat clomein der maatschappij behoorde, 
clan wanneer eiser bij zijn conclusies 
voorhielcl dat hij voornoemde strook van 
de Belgische Staat had aangekocht, 
2° eisers conclusies evenmin beantwoordt 
waar zij opwierpen, enerzijds, dat de ver
koop, door een publiekrechterlijk lichaam 
van een openbare weg, aan een particu
lier, het karakter van de verkochte strook 
doet verancleren en haar door desaffec
tatie ingevolge de verkoop elke karakter 
van openbaarheid ontneemt en, ander
zijcls, dat een gemeente geen recht van 
overgang kan verkrijgen op een openbare 
weg aan de straat toebehorende : 

Overwegemle dat noch uit de vermel
clingen van het bestreden vonnis, noch 
nit andere proceduurstukken waarop het 
hof acllt mag slaan blijkt dat eiller v66i· 
de correctionele rechtbank conclusies zou 

(1} VAu~·HIER, Pd;cis cln droit allminist,·atif 
de la Belg·iqne, 3' uitg., b. II, n' 324. Raadpl. 
ook verbr., 1 februari 1900 (B1tll. en PAsrc., 
1900, I, 131); 6 maart 1953 (A1·r. Ye,·in·., 1953, 
blz. 464: Bull. en PAsrc., 1953, I, 524). 
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hebben genomen of voormelde beweringen 
of ppwerpingen zou hebben doen gelden; 

Waaruit volgt dat het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 88, 9°, van het Landelijk 
Wetboek en 551, 4°, van het Strafwet
boek, doordat het bestreden vonnis ei~er 
uit hoofde van overtreding van deze wets
bepalingen veroordeelt, dan wanneer deze 
slechts feitelijkheden strafbaar stellen, 
zoals het beschadigen of toeeigenen van 
openbare wegen, zonder dat de dader be
paalde rechten op de gronden laat gelden, 
dDch het afsluiten niet beteugelen van 
een strook grond waarop geen openbare 
instantie enig recht heeft : 

Overwegende dat het middel, in zover 
het de schending van artikel 551, 4°, van 
het , Strafwetboek inroept, niet ontvanke
lijk is, daar het vonnis eiser van alle 
overtreding van die wetsbepaling vrij
spreekt; 

Overwegencle, wat aangaat de veroorde
ling gegrond op artikel 88, 9°, van het 
Landelijk Wetboek, dat het vonnis vast
stelt dat de strook grond, waarDver aan
legger de doorga11g heeft afgesneden, als 
een buurtweg dient beschouwd te worden 
en dat het publiek gebruik ervan bij mid
del van de dertigjarige verjaring door de 
verweerster werd verkregen; 

Dat het middel derhalve, in zover het 
staande houdt dat verweerster geen recht 
op die weg kan doen gelden, naar recht 
faalt; 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke vor
dering : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel inroept ; 

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

21 december 1953. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. 'Vouters, voorzitter. - Verslay
yeve1·, H. Bareel. - Gelijlcluidencle con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt 
eerste advocaat-generaal. - ' 

2• KAMER.- 21 december 1953 

ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN 
EN DODING. - BESLISSING VAN VEROOR
DELING. - RECH'l'ER NIE'l' GEHOUDEN AM!i'l'S
HALVE EN VOOHAF DE RE'l'ICH'l'E IN 'l'E LICH
'l'EN OM'l'REN'l' DE 'l'EKOR'l'KOMINGEN AAN VOOR
UI'l'ZICH'f OF VOORZORG WELKE HEM ZOU
DEN KUNNEN VERWETEN WORDEN. 

De rechter, die van een betichtiny van 
onvrijwWiye verwondinyen te lcennen 
heeft, is niet yehouden ambtshalve en 
vooraf de bef'ichte in te lichten omtrent 
(le verscheidene telcortlcominyen aan 
voontitzicht of voon;ory wellce hem zou~ 
den lc~m,nen ve1·weten worden. 

(VINCK, T. STAU'r.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op de voorzienin
gen ingesteld tegen het vonnis, op 2 jlini 
1953 in hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Recht bank te Antwerpen; 

I. Over de voorzienin:g van Maria 
Vinck, betichte : 

Over het enig middel : schending vim
de artikelen 145 en 147 van het Wetboek 
van strafvordering en van de rechten der 
verdediging, doordat het bestreclen von
nis tegen eiseres, als gebrek aan voor
uitzicht en voorzorg, een overtreding van 
het artikel 29 van het koninklijk besluit 
van 1 februari 1934 weerhoudt, zijnde 
dus een ander strafbaar feit dan dit 
waarDp de betichting gegrond is (over
treding van artikel 54, 2°, van dit konink
lijk besluit), zonder dat eiseres van die 
wijziging der betichting werd verwittigd, 
zodat de rechten der verclediging geschon
den werden : 

Overwegende dat het bestreden vonnis; 
aanlegster slechts wegens inbreuk op ·de 
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek 
tot een politiestraf veroordeeld heeft; dat 
die betichting ten laste van aanlegster 
gelegd werd door de beschikking van de 
raadkamer; dat het vonnis nader be
paalt dat het gebrek aan vooruitzicht, 
hetwelk een bestanddeel van dit misdrijf 
uitmaakt, waaraan aanlegster zich schul
dig maakte, hierin bestaan heeft dat zij 
het midden van de rijweg met haar 
vrachtwagen overschreden heeft; 

Overwegende, enerzijds, dat de rechter 
die van een betichting van onvrijwillige 
verwondingen te kennen heeft, niet ge
houden is, ambtshalve de betichte in t<> 
lichten omtrent de verscheidene tekortko
mingen aan vooruitzicht of voorzorg wel
ke hem zouden kunnen verweten wor
den; 

Overwegende, anderzijds, dat, zo het 
bestreden vonnis aanstipt dat het door 
aanlegster bedreven gebrek aan vooruit
zicht tevens een inbreuk op artikel 29 van 
de Wegcode uitmaakt, er nochtans we
gens die overtreding geen straf uitgespro
ken werd, zodat die overweging overbodig 
was· 
D~t het middel niet kan aangenomen . 

worden; 
En overwegende dat de substantiele of -

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

II. Wat betreft de voorziening van Van 
Hove, burgerlijk verantwoordelijke par
tij : 

Overwegende dat uit de overgelegde 
stukken niet blijkt dat de voorziening 
betekend werd aan de partij waartegen 
zij gericht is; dat de voorziening der
halve niet ontvankelijk is (artikel 418 
van het Wetboek van strafvordering); 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanleggers, ieder tot 
een helft der kosten. 

21 december 1953. - 2° kamer. - Vom·
.~itte1·, H. Wouters, voorzitter.- Verslnu
gel·, H. C. Louveaux. - Gelijkluidende 
conolusie, H. Raoul Hayoit de 'J'ermi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
tm· .• H. Van Leynseele. 

2" KAMER.- 21 december 1953 

1° VERKEER. - VERVALLENVERKLARING 
GEDURENDE ZES MAANDEN VAN RET HECHT OM 
EEN RIJTUIG TE VOEREN. - SCHENDING. -
VEROORDELING 1'0T EEN NIEUWE VERVALLEN
VERKLARING, GEDURENDE 'fWEE UAANDEN. 
0NWETTELIJKE VEROORDELINO. 

2° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. 
STRA~'ZAKEN. - VEROORDELING Ul'l' HOOFDE 
VAN SCHENDING VAN DE VERVALLENVERKLA
RING .VAN HE1' RECHT OM EEN U.IJ'l'UIG 'l'E 
VOEREN. - VOORZIENING DOOR HE'f OPEN
BAAR MINIS'l'EltlE. - 0NWE'l"l'ELIJKE VER
OORDELING OMDA'f DE DUUR VAN DE NIEUWE 
Ul'l'GESPROKEN VERVALLENVERKLARING LAGER 
IS DAN DIE WELKE DOOR DE WE'l' BEPAALD 
WORD'l'. - ALGEHELE VERBREKING VAN DE 
VEROORDELING. 

1° ls onwetteli.ik het vonnis ant, ten lnste 
·11an een belela,a,gde clie ·weuens schen
ding van een, door een vat"ige beslissin,q, 
voor een d~tur va,n zes maanden ttitge
spmlcen vervallenverlclaring ·va,n het 
recht om een voertttig te best·uren, ·vej·
om·deeld werd, een n·ieu.we ·vm·vallen
verlclaring van flit recht voor een rlu.ur 
va,n slechta twee m.aanden ·witspj·eelct (1). 
(Wet van 1 augustus 1924, art. 2.) 

2° W a,nneer, op de voorzien·ing ·van het 
openb.a,ar ministerie, een vonn·is, 1J!(tnr
bij een belclaa,gde we,qens schendinu van 

(1) Verbr., 5 november 1934 (B1tll. en PAsrc., 
1935, I, 46); 19 september 1939 (ibid., 1939, I, 
383); NovELLES, Corle de la •·ante, n'" 3308 en 
3311; GoLSTEIN en VAN ROYE, n' 775. 

(2) Raadpl. verbr., 25 juni 1951 (A·N. 
ve,·or., 1951, biz. 637; Bull. en PAsrc., 1951, 

de door een vorige besliss·inu ~titgespro
ken vervallenverlclaTing van het recht 
om een rijtu.ig te voeren vm·oordeeld 
we1·rZ, verbrolcen woTdt omrlat de rlutw 
van de nienwe u-itgesproken ve1·vallen
ve1·1cla1·ing lager is dan die wellce door 
(le wet bepaald wordt, strekt de verbre
kin,q zich 11.it tot cle gehele veroorde
lin,q (2). 

(DE PROCUREUR DES KONINGS 'l'E OUDENAARDE, 
T. DEVOS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 juni 1953 in hoger beroep ge
wezen door de Correctionele Rechtbank 
te Oudenaarde ; 

I. In zover het bestreden vonnis uit
spraak doet over de betichtingen A, B 
enD: 

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

II. In zover het bestreden vonnis uit
spraak doet over de betichting C : 

Over het enig middel : schending van 
artikel 2 van de wet van 1 augustus 1899 
(artikel 2 van de wet van 1 augustus 
1924), doordat het bestreden vonnis, na 
de betichte tot een gevangenisstraf van 
acht dagen en een geldboete van 500 frank 
veroordeeld te hebben, om als weggebrui
ker een motorvoertuig op de openbare weg 
gestuurd te hehben in weerwil van de 
tegen hem door vonnis der Correctionele 
Rechtlmnk te Luik del. 23 juni 1952, in 
kracht van gewijsde getreden op 9 juli 
1952, uitgesproken vervallenverklaring van 
het recht gedurende een termijn van zes 
maand een rijtnig te voeren, hem daaren
boven vervallen verklaart van het recht 
een rijtuig te voeren gedurende een ter
mijn ·van slechts twee maand, dan wan
neer de dnur van de lopende vervallen
verklaring, krachtens artikel 2 van de 
wet van 1 augustus 1899 (artikel 2 van 
de wet van 1 augustus 1924), diende ver
dubbeld te worden, waaruit volgt dat de 
correctionele rechtbank, zetelende in ho
.ger beroep, ten onrechte de opgelegde 
duur van het verval van het recht een 
rijtuig te voeren niet l1eeft toegepast : 

Overwegende dat uit de stukken van 
de procedure blijkt dat verweerder, bij 
in kracht vau gewijsde gegaan vonnis van 

I, 734); verge!., wanneer, op de voorziening 
van de beklaagde, de beslissing wordt verbro
ken omdat de straf van vervallenverklaring 
niet wettelijk gerechtvaardigd is, verbr., 
19 september 1939, in vorige nota vermeld. 
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de Correctionele Rechtbank te Luik ge
wezen op 23 juni 1952, vervallen ver
klaard werd van het recht om een rijtuig 
te voeren, gedurende een termijn van 
zes maariden ; 

Dat het bestreden vonnis hem, op 5 juni 
1953, tot een gevangenisstraf van acht 
dagen en tot een geldboete van 500 frank 
heeft veroordeeld om, spijts voormelde 
vervallenverklaring en in de loop ervan, 
een rijtuig te hebben gevoerd, en hem 
tevens vervallen heeft verklaard van bet 
recht een rijtuig te voeren, gedurende 
een termijn van twee maanden; 

Overwegende dat, luidens artikel 2 van 
de wet van 1 augustus 1899, gewijzigd 
bij artikel 2 van de wet van 1 augustus 
1924, de duur van de lopende vervallen
verklaring client verdubbeld te worden; 

Dat daaruit volgt dat, waar het slechts 
een vervallenverklaring van twee maan
den uitspreekt, het bestreden vonnis de 
in het middel aangeduide wetsbepaling 
geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch enkel in zover het uit
spraak heeft gedaan over de betichting 0 
en over de kosten, verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat mel
ding van onderhavig arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Gent, zetelende in aanleg 
van hoger beroep; Iaat de kosten de Staat 
ten Iaste. 

21 december 1953. ~ 2" kamer. - 17om·
zitter, H. Wouters, vobrzitter. - Ver.slag
g.evM, H. de Bersaques. - Gelijlr.Mtirlcn(lc 
concl1t8ie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 21 december 1953 

1° GELDINZAMELINGEN OP DE OPEN
BARE WEG. - VREEMD AAN RET KO
NINKLIJK BESLUl'l' VAN 22 SEPTEMBER 1.823. 
- REGLEMEN'l'ERING V ALLENDE IN DE BE
VOEGDHIJ;ID VAN DE GEMEEN'l'EOVERHEID. 

2° VRIJHEID VAN MENING. - UITING 
VAN MENING. - GELDINZAMELING OP DE OPEN
BARE WEG AAN EEN VOORA~' AAN 'l'E VRAGEN 
'l'OELATING ONDERWORPEN. - GEEN VERBOD 
VAN UI'l'ING VAN EfCN MENING. 

1° H et lconinlcli.i lr. be.sluit van 22 .septern
be1· 1823 hottdende bepalingen noymrrr 
geld·inzamelingen ·in de lcerlcen of aan 
de httizen behel.st de op de openba1·e 
weg gedane geldinzamelin,qen niet en 
ontt1·eTr.t dienvolgens de reglementering 

ervan . niet aan de be·voegdheid van de· 
gemeenteovm·heid (1). 

2° Door een geldinzameling op de open
bare weg aan een vooraj aan te vragen 
toelating te onderwerpen/ verbiedt de· 
gemeenteoverheid de uiting van een 
mening niet, in de zin van artilcel 11r 
van de Grondwet. 

(STUYTS.) 

ARRES'r. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 juli 1953 in hoger beroep ge
wezen door de Correetionele Rechtbank 
te Antwerpen; 

Over het eerste middel : afgeleid uit de 
schending van artikei 14 van de Grond
wet, van het decreet van 14 december 
1789 en van de wet van 16-24 augustus 
1790, doordat het bestreden vonnis be
slist dat een politiereglement al de geld
inzamelingen op de openbare weg kan 
verbieden, en doordat de wetgeving van 
1789 el1 1790 de bijzondere bevoegdheid 
van de gemeenten inzake politie duidelijk 
omschreven en beperkt heeft en dat zij 
het treffen van willekeurige maatregelen 
tot het verzekeren van de openbare orde 
en rust verhindert : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat aanleggers vervolgd· 

werden om, te Antwerpen op 17 november 
1952, « bij inbreuk op de artikelen 229 en 
803 van de Code van gemeentelijke poli
tiereglementen van Antwerpen, van 
11 april 1.921, gewijzigd op 28 december 
1932, zonder toelating van het schepen
college, op de openbare weg van de Oos
terweelsesteenweg geldinzamelingen te 
hebben gedaan ll ; 

Overwegende dat dit onderdeel van het 
middel slechts een overbodige reden van 
het vom1is bestrijdt; dat immers arti
kel 229 van gemelde Code, waarvan door 
het vonnis toepassing gemaakt werd, 
niet aile inzamelingen op de open bare weg 
verbiedt, doch ze slechts aan een toela
ting van het schepencollege onderwerpt; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat blijkt noch uit het 

bestreden vonnis, noch uit enig andel" 
stuk waarop het hof vermag acht te slaan 
dat jegens aanleggers willekeurige maat
regelen getroffen werden; 

Overwegende dat geen van de onderde
len van het middel lmn aangenomen wor
den; 

(1} Verbr.,, 31 maart 1881 (Hull. en PAsrc., 
1881, I, 184); 12 februari 1935 (ibid., 1935, I, .. 
153); WILKIN, Cmnmentai1·e de la lo·i comrnu-
nale, b. I, n' 344. 
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Over het tweede middel : afgeleid nit 
de schending van de artikelen 14 van de 
Grondwet, 78 van de gemeentewet, als
mede van het koninklijk besluit van 
22 september 1823, doordat het bestreden 
vonnis met schending van artikel 107 van 
de Gr~ndwet, toepassing maakt van arti
kel 229 van de Code van gemeentelijke 
politiereglementen van· Antwerpen, het
welk strijdig is met artikel 78 van de 
gemeentewet, daar dit artikel 229 geen on
derscheid tussen de geldinzamelingen 
maakt en op alle geldinzamelingen van 
toepassing is, dan wanneer, enerzijds, het 
koninklijk besluit van 22 september 1823 
wel een onderncheid maakt, dan wanneer, 
anderzijds, artikel 14 van de Grondwet 
moet geeerbiedigd worden, en dan wan
neer, ten slotte, het algemeen bekend is 
dat de tDelating tot inzameling niet dDDr 
gekende organisaties gevraagd wordt : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat gemeld artikel 229 

geen schending van het koninklijk besluit 
van 22 september 1823 uitmaken kan daar 
dit besluit de op de openbare weg gedane 
geldinzamelingen niet beheerst ; 

Dat, dienvolgens, dit besluit de regle
mentering van de op de openbare weg ge
dane geldinzamelingen niet aan de be
voegdheid van de gemeenteoverheid ont
trekt; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat een geldinzameling 

geen uiting van een mening uitmaakt, 
naar de zin van artikel 14 van de Grond
wet; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat dit onderdeel slechts 

een feitelijke aanvoering uitmaakt waar
van de beoordeling buiten de bevoegd
heid van het hof valt; 

Overwegende dat de twee eerste onder
delen naar recht falen en dat het derde 
niet ontvankelijk is; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substantH\le of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen nageleefd 
werden en dat de veroordelingen overeen
komstig de wet zijn; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt de aanleggers ieder 
tot de helft der kosten. 

21 december 1953. - 2" kamer. - Voor
z'itter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slag
ge1ie1·, H. Belpaire. - Geli,ilclwidencle con
cl1tsie, H. Raoul Hayoit de 'l'ermicourt, 
eerste advocaat-generaal. Pleite1·, 
Mej. Buch (van de Balie bij het Hof van 
beroep te Brussel). 

2" KAMER.- 21 december 1953 

MIDDELEN TOT YERBREKING. 
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE YORDERING. 
- YOORZIENING DOOR DE BEKLAAGDE. -
l\IIIDDEL AANVOEREND DA'l' HET HOGER BEROEP 
YAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEN ONRECHTE 
ONTVANKELIJK WERD VERKLAARD. - RECH
'l'ER IN HOGER BEROEP DIE DE DOOR DE EER
STE RECHTER UITGESPROKEN BURGERLIJKE 
VEROORDELING NIET VERERGERT EN DE BUR
GERLIJKE PAR'l'IJ TOT DE KOSTEN VAN HAAR 
BEROEP VEROORDEELT. - l\lliDDEL NIET ONT
V ANKELI,JK. 

Is bij gebl"elc aan belang niet ontvanlce
U,ilc, het middel waa1·bij de belclaagde 
tot staving 1Jan zijn voorziening (lan
·voe1·t dat het hoget· beroep van de bur
gerli,ilce parti.i ten om·echte ontvanke
lijlc verlclaard werd, wanneer de 1"ech
tm· in hager beroep de ten voordele van 
de burgerlijlce partij, door de eerste 
·rechte1· 1titgesprolcen veroordeling niet 
heett vere1·gerd en deze laatste tot de 
lcosten van haa1· be1·oep ve1·oordeeld 
heett (1). 

{NOPPE, 1'. VERMEIREN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 juni 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

I. In zover de voorziening tegen de 
beslissing over de publieke vordering ge
richt is : 

Over de eerste twee middelen : afge
leid het eerste, uit de schending van arti
kel '17 van de wet van 17 april 1878, het 
tweede uit de schending van artikel 97 
van de' Grondwet, doordat het bestreden 
arrest de door aanlegger genomen conclu
sies niet beantwoordt : 

Overwegende dat aanlegger noch be
paalt waarin het bestreden arrest arti
kel 17 van de wet van 17 april 1878 zou 
geschonden hebben, noch de in zijn con
clusies voorkomende eisen, excepties of 
verweermiddelen, welke het arre!:lt onbe
antwoord zou hebben gelaten; 

Dat daaruit volgt dat de middelen, bij 
gebrek aan nauwkenrigheid, niet ontvan
kelijk zijn ; 

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

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

(1) Raadpl. verbr., 11 juli 1939 (B1!ll. en 
PAsiC., 1939, I, 359); 10 januari 1944 (ibid., 
1944, I, 149); 29 januari 1945 (Arr. Verbr., 
1945, blz. 89; Bnll. en PAsiC., 1945, I, 99). 
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II. In zover de voorziening tegen de 
beslissing over de burgerlijke vordering 
gericht is ; 

Over het middel : schending van arti
kel 203 van het Wetboek van.strafvorde
ring, doordat het arrest het door verweer
der, burgerlijke partij, ingesteldhoger be
roep ontvankelijk verklaart, dan wanneer 
de verklaring van beroep zo onduidelijk 
is dat er niet kan uitgemaakt worden of 
verweerder beroep aantekende tegen het 
op 13 november 1952 tegen aanlegger bij 
verstek gewezen vonnis, of tegen het 
vonnis dat op 26 februari 1953, op het ver
zet van aanlegger, uitspraak deed : 

Overwegende dat zowel het op 13 no
vember 1952 tegen aanlegger 'bij verstek 
gewezen vonnis als het vonnis dat op 
26 februari 1953 cip het door aanlegger 
aangetekend verzet uitspraak deed, deze 
laatste tot betaling aan verweerder ener 
som van 1.500 frank, tot de teruggave 
van verscheidene meubelen en tot de kos
ten van de burgeriijke vordering veroor
deeld hadden; 

Dat het vonnis van 26 februari 1953 
bovendien, bij geprek aan teruggave van 
de meubelen, de tegenwaarde ervan op de 
som van 6.000 frank had bepaald; 

Overwegende dat llet bestreden arrest 
lwgerbedoeld vonnis van 26 februari 1953 
bevestigt, behalve in zover het voormelde 
tegenwaarde van de terug te geven men
belen bepaalt, welke beschikking wordt 
te niet gedaan; dat het arrest verder 
beslist dat de burgerlijke partij zelf haar 
eigen kosten zal dragen ; 

Overwegende dat llet bestreden arrest, 
derhalve de ten laste van aanlegger en 
ten voordele van p.e burgerlijke partij 
door de eerste rechter uitgesproken ver
oordelingen niet verergert ; 

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

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

21 december 1953. - 2" karner. - Voor
zUtel·, H. "Wouters, voorzitter.- Verslag-
11eve1·, H. Bareel. - Gelijlclu.idende con
ol~tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 21 december 1953 

1° RECHTEN VAN Dlil VERDEDIGING. 
- STRAFZAKEN. - WMZIGING VAN DE OM
SCHRLJI'ING DOOR DE EERSTE RECHTER. -
RECHTER IN HOGER BEROEP NIET GEHOUDEN 
DE BEKLAAGDE TE VERWIT'l'IGEN DAT HIJ ZICH 

'l'EOEN HE'f ALZO OMSCHREVEN FElT TE VER
DEDIGEN HEETI'T. 

2° VERKEER. - WEGGEBRUIKERS DIE EL
KAAR KRUISEN. - VERPLICH'l'ING, ZO NO
DIG, DE HELF'l' VAN DE RIJBAAN VRIJ 'l'E LA
'.rEN. - BE'l'EKENIS YAN DIE LAA'fSTE BE
WOORIJINGEN. 

1°, W annee1· de eerste rechter de omschrij
ving van het feit dat het voorwerp van 
de telastlegging i8 gewijzigd heeft, is de 
belclaagde hierdoo1· in hor1er beroep ver
wittigd dat hij zioh tegen het alzo om
sclweven feit te ve1·dedigen heeft (1). 

2° Waar artilcel 82 van de We.qcode de 
weggebntilcers die ellcaar lc1·uisen ver
plicht niet alleen de helft van de 1"ij
weg, doch, zo nodig, (le helft van de 
1·ij baan Vl"'ij te laten, bedoelen die laat
ste bewoordingen het geval waarin de 
b1·eedte van de rijweg niet volstaat om 
nan de weggebruilcers het lci·u.isen zon
(lei· yevaar voor aanrijd·ing toe te la
ten (2). 

(.fORISSEN, •.r. MEES'l'ERS.) 

ARRES'f. 

HE'l' HOF ; - Gelet ' op de bestreden 
bc'slissing, op 23 juni 1953 in hoger beroep 
ge~;ezen door de Correctionele Rechtbank 
te Tongeren ; 

A. Aangaande de beslissing over de pu
blieke vordering : 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 9 en 97 van de Grondwet, 
195 van het Wetl.Joek van strafvordering 
en 2 van het Strafwethoek, doorclat llet 
bestreden vonnis aanlegger wegens een 
gemis aan hoffelijkheid veroordeeld heeft, 
<la,n wanneer een gernis aan hoffelijkheid 
geen stra.l'haar feit uitmaakt eit geen aan
leiding geven kan tot een strafrechter
lijke sanctie of geen oorzaak kan zijn van 
een burgerlijke verantwoordelijkheid : 

Overwegencle dat het vonnis vaststelt 
dat aanlegger verzuimd heeft het ma
namvre nit te voeren, waartoe het arti
kel 32 van de Wegcode hem verplichtte, 
wanneer zulks noodzakelijk blijkt; dat 
het midclel tegen een overbodige overwe
ging van de rechter over de grond gericht 
is, en als dusdanig niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel : schending 
van de rechtcn van de verdecliging, door-

(1) Verbr., 23 april 1951 (ATr. Ye?'bi'., 1951, 
biz. 488; Bull. en PAsrc., 1951, I, 577); verge!. 
volgend arrest. 

(2) .Nopens de draagwijdte van artikel 32 
van de Wegcode, zie ook verbr., 9 maart 1953 
(A1·r. Ye•·b,·., 1953, biz. 468; Bull. en PAsiC., 
1953, I, 528). 
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dat bet bestreden vonnis aanlegger verc 
ordeelcl heeft om « zo nodig en op voor
waarde dat de bermen voor de voertuigen 
toegankelijk zijn de belft van de rijbaan 
niet vrijgelaten te hebben )) zonder voor
afgaandeli.ik << in vertoef )) gesteld te zijn 
geweest zich op die grond te verdedigen, 
dan wanneer bij slechts vervolgd was om 
<< op de openbare weg gereden te hebben 
en elkaar niet de helft van de rijweg 
vrijgelaten te hebben )) : 

Overwegende dat de door het middel 
'becrit;iseerde kwalificatie van het ten 
laste gelegde feit reeds door de eerste 
rechter aangenomen was geweest; dat 
aanlegger door het vonnis, hiervan op de 
hoogte was g·esteld geweest en zich in 
hoger beroep tegen deze nieuwe kwalifi
catie verdedigd heeft; dat het middel niet 
kan aangenomen worden ; 

Over het derde middel : scbending van 
artikel 32 van de Wegcode, doordat bet 
bestreclen vonnis aanlegger veroordeeld 
heeft om de helft van de rijbaan niet te 
hebben vrijgelaten, dan wanneer ter zake 
de rijweg breed genoeg was om aan twee 
wagens toe te laten elkaar te kruisen : 

Overwegende dat de eindbepaling van 
artikel 32 van de Wegcode, inderdaad, 
slechts van toepassing is, wanneer de 
breeclte van de rijweg niet volstaat om de 
weggebruikers toe te laten zonder gevaar 
voor aanrijding elkaar te kruisen; 

Overwegende dat uit cle vaststellingen 
van het bestreden vonnis blijkt dat de 
breedte van de rijweg clie zonder gevaar 
kon benuttigd worden, bet kruisen niet 
toeliet van de wagen van aanlegger met 
die van de andere weggebruiker; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

B. .Aangaande de beslissing over de 
burgerlijke vordering : 

Overwegende dat aanlegger tot staving 
van zijn voorziening geen bijzonder mid
del inroept; 

G. Aangaancle de beslissing over de 
door aanlegger ingestelde burgerlijke vor
dering : 

Overwegende dat uit de stukken niet 
blijkt dat de voorziening betekend werd 
aan de partij waartegen zij g·ericht is; 
dat zij dus niet ontvankelijk is ; 

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

21 december 1953. - 26 kamer.- Vorw
zitter, H. Wouters, voorzitter.- Verslag
geve·r, H. C. Louveaux. - GeU,iklu.iclende 
conclns·ie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. ~ Plei
uw, H. Meyers (van de Balie van Has
selt). 

2" KAMER.- 21 december 1953 

RECHTEN VAN DID Vl<JRDEDIGING. -
STRAFZAKEN. - WI.JZIGING VAN DE KWALI
FICA'l'IE VAN HET FElT DOOR DE RECHTER IN 
HOGER BEROEP. - BEKLAAGDE DIE. VAN DIE 
NIEUWE KW ALIFICA'J'IE NIET VERWI'l'TIGD 
WERD EN ZICH ER TEGEN NIET VERDEDIGD 
HEE~"l'. - SCHENDING VAN DE RECHTEN DER 
VERDEDIGING. 

De l"echter ·in hoger beroep veTmag niet 
in de plnats vwn de lcwaUficatie •van 
het feit ·van de telastlegging, wellce ve·r
mela wercl in de akte wna·rbij de znak 
bij de ee·rste rcchter aanhanuig gemnalct; 
1.vcnl en in rlezes beslissing, een nie-wwe 
lcwalijicat-ie te stellen tegen dewellce de 
belclanyrle zich niet heeft veTdedigd, 
zonder deze laat8te vooraf el' 1Jan te 
hebbcn ve·r·witt-iga (1). 

(VERSCHAEHEN, '1', DEKEGEL.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 juli 1953 in hoger beroep ge
wezen door de Corr<~etionele Reehtbank 
te Brussel; 

I. V oor zover de voorziening de beslis
sing· bedoelt : 

1 o Over de publielre vordering : 
Overwegende dat bet bestreden vonnis 

de publieke vordering door verjaring ver
vallen beeft verklaarll; dat de voorzie
ning niet ontvankelijk is; 

2° Over de burgerlijke vordering : 
Over het enig middel : schending van 

de nrtikelen 97 van de Grondwet, 163 van 
bet Wetboek van strafvordering, .)_319, 
1382 en 1383 van bet Burgerlijk Wetboek 
en tevens schencling van de reehten van 
de verclediging, doordat het bestreden 
vonnis waarbij de betichting ten laste 
van aanlegger gecliskwalificeercl werd, 
verzuimd lleeft zulks ann aanlegger ken
baar te maken en hem toe te laten zijn 
miclclelen van verdediging te doen gelden : 

Overwegencle dat aanlegger bij recht
streekse clagvaarcling op grond van over
tre{lingen van de artikelen 27 en 41 van 
de Wegeocle vervolgcl werd; dat hij door 
de politierechter vrijgesproken wercl van 
{le eerste en wegens de tweede van deze 
telastleggingen veroordeeld werd; dat ov 
bet hoger beroev van aan1egger, bet be-

(1) Verbr., 5 december 1949 (A,.,·. VeTb·r., 
1950, blz. 205; Bull. en PASIC., 1950, I, 225); 
1 december 1952 (An·. Vedn·., ,1953, blz. 183; 
B·ull. en PASlC., 1953, I, 202); vergel. vorig 
arrest. 
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streden vonnis, uitspraak duende over de 
vordering der burgerlijke partij, beslist 
dat aanlegger een misdrijf heeft gepleegd 
voorzien door artikel 42 van de Wegcode, 
erop wijzende dat dit feit hetzelfde was 
als datgene door de rechtstreekse dag
vaarding ten laste van aanlegger gelegd ; 

Overwegende dat uit de stuk:ken van 
de rechtspleging niet blijkt dat aanleg
ger van deze nieuwe kwalificatie verwit
tigd werd, en evenmin dat hij zich er 
tcgen verdedigd heeft; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing in zover zij over de burgerlijke 
vordering van verweerder uitspraak doet; 
verwerpt de voorziening voor het overige; 
heveelt dat melding van dit arrest zal 
gemaakt worden op de kant van de ge
<lccltelijk vernietigdc beslissing; verwijst 
de zaak naar de Oorrertionele Rechtbank 
te Leuven, zetelende in hoger beroep; 
veroordeelt verweerder tot de kosten. 

21 december 1953. - 2• kamer. - Voor
zUte7·, H. Wouters, voorzitter. - Verslau
uever. H. C. Louveaux. - Gelijlcluidende 
condusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
lers, HH, Van Dyck en Mahieu (beide 
van de Balie bij het Hof van beroep te 
Hrussel). 

2e KAMER.- 21 december 1953 

1° STRAF.- GELDBOE'l'E.- GELDBOETE BE
PAALD BIJ AR'l'IKEL 2 YAN DE BESLUI1'WE'l' 
VAN 28 F'EBRUART 1947. - GEEN 'l'OicPASSING 
V<IN OPDECIMES. 

2" VERWIJZING NA VEHBREKING.
STRAFZAKEN. - BESLISSINO V,\N VEROORDE
LINO. - VERBREKING O"'fDA'l' DE GELDBOE'l'E 
~m'l' DE OPDECIMES WEHil VERHOOGD, DAN 
WANNEER ZIJ NIE'l' VOOR DERGELI.H<E VERHO
GING VATBAAR WAS. - VERBREKING. BIJ 
WIJZE VAN INKOH1'ING EN ZOiiDER VEllWIJ
ZING. 

1° De ueldboeten bepna.ld lrij a.·rtilcel 2 van 
rle besl1titwet van 28 jebrnctd 1947 be
treffende de beteu.qelinu va-n de slu.ilc
s/.achtinuen, uewijziurl clom· de wet van 
lO rna.art 1950, zijn n·iet va.tlmar voor· 
W!t'ho{!in.q rnet oprledm.e8 (1). 

2° iJe verbrelcing uit(lesp·rolcen om rle en
kele reden -dat de yelclboete ·met opdeci-

(1) Verbr., 29 december 19,17 (An·. T'e1·br., 
1947, biz. 437; Bull. en PASIC., 1947, I, 568). 

(2) Verbr., 14 februari 1949 (Arr. T'e1·br., 
1949, biz. 118; Bull. en PAsrc., 1949, I, 124); 
15 mei 1950 (Arr. J1erb1·., 1950, biz. 582; 
Bull. en PAsrc., 1950, I, 649). 

mes ·veThoogd ·werd, dan ·wanneer z·tJ 
niet voo7· dergelijke verhogin{! vatbaa.r 
was, {!eejt nwnleiding tot inlcorting, zon
dm· t>envijzin,q (21. 

. (YAN DEN BOSCH, '1'. YANDECRUYS.) 

ARllES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 ·april 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat de voorzieningen sa
menhangend zijn ; 

I. In zover de vorziening- van Van den 
Bosch tegen de beslissing over de publieke 
vordering gericht is : 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1 en 2 
van de wet van 5 maart 1952 betreffende 
de opdecimes op de strafrechtelijke geld
boeten, 2 van de beslnitwet dd. 28 febrU:ari 
1947 betreffende de beteugeling van de 
sluikslachtingen, doordat het bestreden 
arrest, hetwelk zich het dispositief eigen 
maakt van het vonnis waartegen beroep 
van 5 december 1952 van de Correctionele 
Hechtbank te 'l"urnhout, aanlegger, hoof
dens de betichting van te Wommelgem, 
kanton Zandhoven, of elders in Belgie, 
in de loop der maand juni 1952, bij in
brenk op de wet van 10 maart 1950 tot 
wijziging van de artikelen 1, 2 en 3 van het 
besluit van 28 februari 1947 betreffende 
de beteugeling van de sluikslachtingen en 
van de handel in het van deze slachtingen 
voortkomend vlees en vet, zonder de toe
stemming van de eigenaar of van de 
rechtmatige bezitter van het dier, een 
rund, namelijk een vaars, op onwettige 
wijze te hebben geslacht of doen slacllten 
met de omstandigheid dat betichte als on
regelmatige houder de meester van dat 
dier zijncle, uit winstbejag gehandeld 
heeft, tot een geldboete van 1.000 frank. 
gebracht op 20.000 frank bij toepassing 
van de wet van 5 maart 1952, of tot een 
vervangende gevangenisstraf van twee 
maanden veroordeeld heeft, dan wanneer 
de door artikel 2 van de hierboven ver
melde besluitwet van 28 februari 1947 
voorziene geldboeten niet met opdecirnes 
knnnen ver•hoogd worden : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het door de Correctionele Rechtbank te 
Turnhont op 5 december 1952 gewezen 
vonnis bevestigd heeft, dat aanlegger na
melijk, wegens inbreuk op de artikelen 1 
en 2 van de besluitwet van 28 februari 
1947 op de sluikslachtingen en mits aan
neming van verzachtende omstandigheden, 
veroordeeld had tot een gevangenisstraf 
van zes maand en een geldboete van 
1.000 frank, gebracht op 20.000 frank, bij 
toepassing van artikel l van rle wet van 
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5 maart 1952, betreffende de opdecimes 
op de strafwettelijke boeten; 

Overwegende dat de bij artikel 2 van 
voormelde besluitwet bepaalde gddboeten 
voor geen verhoging met opdecimes vat
baar zijn: 

Overwegende, immers, waar hij het be
drag van de geldboete naar cle waarde 
van het voorwerp van het misdrijf of vol
gens een veelvoud van deze waarde be
paalt, de wetgever vanzelfsprekend reke
ning heeft gehouden met de waardever
mindering van de munt en, dienvolgens, 
elke toepassing van opdecimes uitgesloten 
heeft; 

Dat het middel dus gegTond is; 
Overwegende, voor het overige, dat de 

su!JstantH~le of op straf van nietighe~d 
Yoorgeschreven rechtsvormen werden na
g·eleefd en dat de uitgesproken straffen 
overeenkomstig de wet zijn; 

II. In zover de voorziening van Van 
den Bosch tegen de beslissing over de 
burgerlijke vordering gericht is : 

Overwegende dat aanlegger geen bij
zonder middel inroept; 

III. Over de vordering van v~~rmeiren 
tegen de besliss'ng· over de publieke vor
dering: 

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

Om die rcdenen, voegt de voorzienin
gen samen; verbreekt de bestreden be
slissing, doch enkel in zover zij het be
drag van de boete, uitgesproken wegens 
inbreuk op de artikelen 1 en 2 van de be
sluitwet van 28 februari 1947, met opde
cimes verhoogd heeft; verwerpt de voor
zieningen voor het overige; beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; zegt clat er 
g·een aanleiding bestaat tot verwijzing; 
veroordeelt aanlegger Vermeiren tot de 
kosten van zijn voorziening; veroordeelt 
aanlegger Van den Bosch tot de hel.l't der 
kosten van zijn voorziening, cle weder
helft blijvende ten laste van de Staat. 

21 december 1953. - 2• kamer. - Voor
zittm·, H. Wouters, voorzitter.- Ve·rslag
gever, H. De Bersaques. - Gelijlclui
llende concl·usie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaaL 
Pleite1·, H. Ansiaux. 

(1) RaadpL verbr., 21 october 1942 (Bt<ll. 
en PAsiC., 1942, I, 244); 29 mei 1943 (ibid., 
1943, I, 223). W at betreft de gevallen waarin 
de '1Jerwee1'Cle'r in verzet mag komen of waarin 
andere arresten dan op voorziening gewezen 

2" KAMER.- 21 december 1953 

1° VERBREKING. - VERZET. '---- STRAF
ZAKEN. - ARRES'l' DAT EEN AFSTAND VAN 
VOORZIENING BEVEEL'f. - GEVALLEN ·WAARIN 
HET VERZE'l' ONTVANKELIJK IS. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- AFSTAND, - STRAFzAKEN. - IN'l'REK
KING VAN DE AFSTAND NADAT HIJ BEVOLEN 
WERD. - IN'l'REKKING ZONDER UITWERKING. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- TERMI.JN. - S'l'RAFz'AKEN. - VooRzm
NING TEGEN EEN DEFINITIEF EN OP TEGEN
. SPRAAK GEWEZEN ARUES1'. 

1° De aanlegger in verbreking, die at
stand van zijn voorziening heeft ge~ 
daan, is slechts ontvanlcelijk om ·in 
·verzet te lco·m.en tegen het arr·est waar
bij de atstand van lle voorziening bevo
len wenl, wnnneer· de bepa1ingen van 
at·tikel 31 van het beslttit van 15 maa·rt 
1815 niet nageleefd werden (1). 

2° Is zoncler nitwe•rk·ing de intrekking •vttn 
een afstctnrl van voorziening, wellce ge
sehiedt nadnt de afstand bevolen werd. 

3° W erd te laat ingesteld de voorziening 
die, in sfl·atzalcen, rr.eer dan Uen m·ije 
llagen na ttitsp1·aalc van het arrest te
gen een deji.nUief en op tegenspraak ge
·wezen an·est ·ingesteld werd, dan wan
nee·r die vooTziening niet voorafgegann 
werd door een eerste voorziening die 
verworpen we1·d om een nietigheid vol
genlle ·u.it een sehending van de wet van 
15 jttni 1935 op het gebruilc der talen in 
gereehtszaken (2). (Wet van 8 maart 
1948; Wetb. van strafv., art. 373.) 

(LTICA.) 

ARREST. 

HET HOF; - Overwegende dat ·aan
legger in verzet is gekomen tegen het ar
rest waarbij het hof, op 12 october 1953, 
cle afstand heeft bevolen van de voor
ziening die hij tegen het op 13 juli 195:J 
(loor het Hof van beroep te Gent gewezen 
arrest ingesteld had; dat hij bovendien 
op 29 october 1953 verklaard heeft zijn 
afstand in te trekken . en zich opnieuw 
tegen voornoemd arrest van 13 juli 195fl 
in verbreking te voorzien; 

Over het verzet tegen het arrest van 
12 october 1953 : 

Overwegende dat de door het Hof van 
verbreking ingevolge een voorzienirig ge-

an·esten voor verzet vatbaar zijn, zie nota 
onder verbr, 21 october 1942, hierboven ver
meld. 

(2) Vergel. met volgend arrest. 
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wezen arresten slechts voor verzet door 
de aanlegger vat])aar zijn wanneer de 
l'ormaliteiten en termijnen voorgescbreven 
bij artikel 31 van bet besluit van 15 maart 
1815 niet nageleefd werden, wat ter zake 
niet bet geval is; 

Over de intrekking van de afstand : 
Overwegende dat de intrekking van een 

afstand van voorziening niet meer ont
vankelijk is nadat de afstand bevolen 
werd; 

Over de voorziening· ingesteld op 29 oc
tober 1953 tegen bet door bet Hof van 
beroep te Gent op 13 juli 1953 gewezen 
arrest : 

Overwegende dat bet bestreden arrest 
een definitieve op tegenspraak gewezen 
beslissing is; dat de voorziening niet 
door de verwerping van een eerste voor
ziening voorafgegaan werd zoals bij arti
kel 1 van de wet van 8 maart 1948 bepaald 
wordt; dat zij dienvolgens niet ontvanke
lijk is doordat zij meer dan tien vrije 
dagen na de uitspraak van het bestreden 
arrest gedaan werd (Wetb. van strafv., 
art. 373); 

Om die redenen, verklaart bet verzet 
en de intrekking van de afstand niet ont
vankelijk ; verwerpt de voorziening; ver
oordeeit aanlegger tot de kosten. 

21december 1953. - 2" kamer.- Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter.- Verslag
gever, H. 0. Louveaux. - Gelijklui
dende concl1tsie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 21 december 1953 

HOF VAN .ASSISEN. - .ARREST VAN VER
WIJZING. - VOORZIENING INGESTELD BINNEN 
DE TIEN VR;rJE DAGEN NA DE BE'l'EKENING VAN 
HET ARREST VAN VERWIJZING. - VOORZIE
NING VERWORPEN OM EEN ANDERE REDEN DAN 
EEN NIETIGHEID VOLGENDE UI'.r DE WE'l' VAN 
15 JUNI 1935. - TWEEDE VOORZIENING INGE
STELD BINNEN DE VIJF DAGEN VOLGENDE OP DE 
ONDERVRAGING DOOR DE VOORZITTER. 
NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

W anneer· de voor·ziening dam· een besch!tl
digde ingesteld tegen een arrest dat 
hem na·m· het hof van assisen verwijst, 
binnen de tien vrije dagen na de be
telcening van dit an·est, verwor·pen 
werd om een anclere r·eden dan een nie
t-igheid volgende !tit een schending van 
de wet van 15 juni 1935, is n·iet ontvan
lcelijk een tweede voor·ziening door de 
beschuldigde tegen hetzelfde arrest in
gesteld binnen de vijf dagen volgende 
op de ondervraging v66r de terechtzit-

VERBR., 1954. - 19 

t-ing d001" de voorzitter van het hot van 
nssisen (1). 

(LOQUE'l'.) 

ARREST. 

HET HO.b'; - Gelet op het arrest van 
verwijzing naar het bof van assisen, op 
2 juni 1953 gewezen door het Hof van be
roep te Gent, kamer van inbescbuldiging-
stelling; . 

Overwegende dat de voorziening· over
eenkomstig artikel 296 van bet Wetboek 
van strafvordering binnen de vijf dagen 
volgende op de ondervraging van aanleg
ger door de voorzitter van het bof van 
assisen werd ingesteld; 

Overwegende dat aanlegger reeds op 
2 juni 1953 tegen dezelfde beslissing een 
voorziening had ingesteld; dat die eerste 
voorziening, waarbij aan bet bof aile nie
tigheden werden onderworpen, welke in 
de stand der recbtspleging op de dag van 
de tweede voorziening bij het bof aan
hangig konden worden gemaakt, bij ar
rest van 7 september 1953 verworpen is 
geweest, om een andere reden dan een 
nietigheid volgende uit een schending van 
de wet van 15 juni 1935 (Wetb. van straf
vordering, art. 438); 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is; 

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

21 december 1953. -'-- 2" kamer. - Vom·
zitter·, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever·, H. 0. Louveaux. - Gelijklui
dende conolusie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 21 december 1953 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
.ARRESTEN. - MILI'i'IE. - VERWER
PING VAN EEN AANVRAAG Olii VRIJLATING. -
GEGROND HIEROP DAT HET INKOMEN VAN DE 
VADER VAN DE DIENS'l'PLICH'l'IGE HE'l' WETTE
LIJK MAXIMUM OVERTREFT. - l\1EMORIE 
VAN DE DIENSTPLICH'l'IGE BE'l'WISTEND DAT HET 
INKOMEN DI'l' MAXIMUM OVERTREFT. - GEEN 
ANTWOORD OP DE MEUORIE. - NIET GEMO
'l'IVEERDE BESLISSING. 

2° l\ULITIEJ. - DIENSTPLICH'l'IGE VERZOE
KEND DAT REKENING WORDE GEHOUDEN MET 
HET VERMOEDELIJK INKOMEN VAN ZIJN VA· 
DER IN BET LOPENDE JAAR. - WEIGERING 

(1) Verbr., 5 november 1952 (ArT. Ye•·br., 
1952, blz. 110; Bull. en PAsiC., 1952, I, 119) ; 
vergel. vorig arrest. 
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VAN DE HOGE .MILI'l'IEHAAD. - WEIGERING 
WELKE DIEN'l' GEMO'l'IVEERD 'l'E ZIJN. 

1° Is niet gemotiveerd ae beslissing vnn 
tle hoge militiernad die een aanvr·aa.11 
orn ·twijlating van d-ienst venverpt om 
rle enlcele reden dat het inlcornen van 
de ·vacler· va.n cle dienstplichtige het 
wettel'ijlc rnarrimil/dn ovm·tr·eft en zon
rler· antwoorcl te verstrelclcen op de in cle 
memor·ie 'IXtn de clienstplichtige tot sta
viny van ae aanvoering 1titeenyezette 
middelen waar·bij wor·dt ingeToepen clat 
het inlcomen van cle vader· het wetteliilc. 
mawimmn n·iet over·tr·eft (1). · 

2° Wanneer· cle cUenstplichtige cle hoye 
rn'iliUeraacl verr::oekt r·ekening te hou
den met het 'ljerm.oedelijlc inlwrnen van 
zijn vader voor· het op de dag van het 
i.nd·ienen van de aanvm.a,q orn vrijlat-in{f 
lopende jaar, ·mc~g de hoge rnilitier·aarl 
rl'ie ctanvntag niet •ver·werpen zonrler de 
·reclen van clie venver·pimg aan te ge
ven (2). 

(BELGHADO.) 

AURES'l'. 

BET HOF; - Geld op llc llcstrellen 
beslissing, op 23 september HJ53 gewezen 
door de hoge militieraad; 

Over cle eerste twee miclclelen samen, 
beide afgeleid nit de schending van arti
kel 97 van de Grondwet, doordat de be
streden beslissing aanleggers aanvraag 
om vrijlating van dienst op morele grond 
verwerpt om reden dat het inkomen van 
de vader-wecluwnaar van aanlegger in 
1952 het wettelijk maximum (20.000 fr.) 
overtreft, zocloende aanleggers memorie 
onbeantwoord latend waarin llij heeft 
doen gelden, enerzijds, dat, aan de hand 
van een omstandige opgave en bespreking 
van de onderscheiclen inkomsten over het 
jaar 1952, deze slechts 19.462 fr. 60 be
droegen en, anderzijds, in meer onder
geschikte orde, dat rekening diencle te 
worden gehouden met de vermoedeli,ike 
inkomsten van het lopende jaar 1953 daar 
deze merkelijk lager clan clie van 1952 
zullen zijn : 

Overwegende dat, door te steunen op 
de overweging dat in 1952 het inkomen 
van aanleggers vade'r-weduwnaar het 
wettelijk maximum van 20.000 frank 
heeft overtroffen, de bestreden beslissing 
geen antwoord heeft verstrekt op aanleg
gers middelen betreffende, het ene het 
·bedrag van het inkomen van zijn vader 
in 1952, het andere het tot bepaling van 

(1) Verbr., 19 november 1951 (Bttll. en 
PASIC., 1952, I, 144). 

(2) Verbr., 27 april 1953 (Bull. en PAsrc., 
1953, I, 656). 

tlit inkomen in annmerking te nemen ka
lenderjaar voor het geval het inkomen 
van 1952 het wettelijk maximum zou 
overtreffen; 

Overwegende dat zodoende het vorm
voorschrift van m·tikel 97 van de Grond
wet, naar hetwelk door artikel 38, para
graaf 4, van de wet van 15 juni 1951 ver
wezen wordt wat betreft de beslissingen 
van de hoge militieraad, niet nageleefd 
werd; 

Dat de micldelen gegrond zijn; 
Om die redenen, en zonder acht te slaan 

op het derde middel, verbreekt de bestre
den beslissing; beveelt dat meld~ng van 
onclerhavig arrest zal gemaakt worden Ofl 
de kant van de vernietigde beslissing; 
verwijst de zaak naar de hoge militie
raad, samengesteld uit andere leden. 

21 december 1953. - 2• kamer. - Vom·
zitter·, H. Wouters, voorzitter. - Verslay
yever·, H. Belpaire. - Gelijlclniclende con
cl1tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2c KAMER.- 21 december 1953 

MILITIE. - .AANVRAAG OM VRIJLATING OP 
MORELE GROND, - WET VAN 15 JU!\'1 1951, 
ARTIKEL 12, 2°. - BEPALING 'SLECHTS .TOE
PASSELIJK OP DE DIENSTPLICH'l'IGEN VAN DE 
LICHTING 1952 EN DE VOLGENDE LICHTINGEN. 

De v1·ijlating vctn rlienst, voorzien bij 
artilcel 12, 2°, van fle wet van 15 juni 
1951 betr·effende fle d·ienstplicht, ·is 
slechts toepasselijlc op de dienstplich
tigen van de lichting 1953 en die van 
de volgencle lichtinyen. 

(VERYOORT.) 

AHREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 18 september 1953 gewezen 
door de hoge militieraad; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 12, 2°, van de wet van 15 juni 
1951 betreffende de dienstplicht : 

Overwegende dat aanlegger tot de lich
ting 1952 behoort; 

Dat de lJestreden beslissing derhalve 
terecht de aanvraag om vrijlating op mo
rele , groncl voorzien bij artikel 12, 2°, 
van de wet van 15 juni 1951 niet ontvan
kelijk heeft verklaard om reden dat 
voormelde wetsbepaling ter zake geen 
toepassing kon vinden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 
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21 december 1953. - 2• kamer.- Vom·
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
fJeve1·, H. ;BareeJ. - Gelij]cln·idencle con
cl·usie, H. Raoul Hayoit de Tetmicourt, 
<eerste a<lvocaat-generaal. 

2• KAMER.- 21 december 1953 

1° MILITlE. - VRIJLATING VAN DIENST. -
DIENS'l'PLICH'fiGE-KOS'l'WINNER VAN VADER. EN 
MOEDER. - IN AANMERKING TE NEMEN INKO
MEN. 

2o MILITIE. - WET VAN 15 JUNl 1951, 
ARTIKEL 13 .. - GELIJKSTE!,LING VAN EEN GE
HUWDE BROEDER VAN DE DIENSTPLICH'l'IGE 
ME'r EEN OVERLEDEN BROEDER. - 'l'OEPAS
SINGSVELD. 

1o In hat inlcom.cn clat in ftamnerking 
cl·ient gcnonicn tc wor·acn om te beoor
clelen of can clicnstpUchtigc de lcostwin
ner is •oan zijn vaam· en moecler of van 
een hunner, wor·at oncler· rneer de ~t-it
leering tot levensonderhou.d be(lrepen d·ie 
aan de otuler·s versch~tldigd ·is door een 
broader van de dienstpli.chtige, al weze 
die broeder ook gelHtwd (1). (Wet van 
15 juni 1951, art. 10, par. 2, en 12, 1°.) 

2o De · bij artilcel 13 van d-e wet van 
15 juni .1951 betreffcndc de flicnstpUcht 
voorziene geli.ikstell-ing van cen uc
huwde br·oeder· van de clienstpl-ichtige 
met ecn overleaen broeder· mag niet 
buiten de bewoordingen van fl-it arti
lcel worden ttitgebr'eicl en narneUjk mag 
niet wor·den in acht genomen om het 
in7cornen van ae ottders van de dienst
plichtige te schatten. 

(NICLAES.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op S juli 1953 gewezen door de 
hoge militieraad; 

Over het tweede middel : afgeleid nit 
de schending van artikel 38, paragraaf 4, 
van de wet van 15 juni 1951 betreffende 
de dienstplicht, doordat de bestreden be
slissing waarbij aanleggel'IS aanvraag om 
vrijlating van dienst op morele grond, 
gegrond op de artikelen 12, 4°, en 10, pa
ragraaf 2, 1 o, van voormelde wet, werd 
afgewezen, niet voldoende gemotiveerd is 

(1) Raadpl. verbr., 9 februari en 20 april 
1953 (Arr. Verb?·., 1953, biz. 395 en 564; Bull. 
en .PAsrc., 1953, I, 440 en 636). Wat betreft de 
ongehuwde broeders, zie verbr., 20 april 1953 
(A1·r. Ve?'b?·., 1953, blz. 565; Bttll. en PASIC., 
1953, I, 637) . 

door de ovenveging· dat, indien het echt is 
dat, volgens de verklaringen van aanleg
ger, de lanclbouwuitbating clerwijze dient 
verdeeld te worden dat het inkomen van 
de moeder"weduwe in 1952 het wettelijk 
maximum niet overtreft, het niettemin 
vaststaat dat de moeder-weduwe van aan
legger zeven kincleren heeft welke allen 
gelmwcl zijn en waaron<ler drie ln·oeders 
.van aanlegger de moeder kunnen helpen, 
en clat derhalve aanlegger niet als de 
kostwinner van zijn moeder-wecluwe kan 
bescllouwd worden, dan wanneer de hoge 
militieraad ten minste zou moeten be
paald hebben dat de voorwaarden, gesteld 
door de wet om als kostwinner aange
zien te worden, niet vervuld zijn en de 
reclen daarvan had moeten opgeven : 

Overwegende dat, door vast te stellen 
dat aanlegger drie broeclers heeft die de 
moeder,weduwe kunnen bijstaan en door 
daaruit af te leiden dat aanlegger niet 
als kostwinner van zijn moeder kan be
sc!IOuwd worden, de bestreden !Jeslissing 
aanneemt dat de inkomsten van drie broe
ders voldoencle zijn opclat het door aan
legger ingebrachte bedrijfsinkomen niet 
omnisbaar voor het gezinsonderhoud zou 
wezen; 

Overwegemle clat !Jij ontbreken van 
slechts een van de voorwaarclen die ver
eist zijn opdat de clienstplichtige als kost
winner zou kunnen w<>rden aangemerkt, 
de bestreden beslissing niet moest uit
weiden over andere voorwaarden waar
van, krachtens artikel10, paragraaf 2, 1°, 
van de wet van 15 juni 1951, naar het-

' well{ artikel 12, 4°, verwijst, het !Jestaan 
tegelijkertijd vereist is; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 

Over het eerste middel : afgeleicl nit 
cle schending van de artikelen 12, 4°, 10, 
paragraaf 2, 1 o, en 13 van de wet van 
15 juni 1951 betreffende de dienstplicht, 
tloordat de bestreclen beslissing aanleg
gers aanvraag om vrijlating van dienst 
op morele grond, voorzien bij voormelde 
artikelen 12, 4°, en 10, paragraaf 2, 1 o, 
afgewezen heeft om reden dat aanlegger 
niet als kostwinner van zijn moeder-we
duwe kan worden !Jeschouwd omdat, in
dien het echt is dat, volgens cie verkla
ringen van aanlegger, de landbonwuitba
ting derwijze dient verdeeld te worden 
dat het inkomen vim de moeder-weduwc 
in 1952 het wettelijk maximum niet over
treft, het niettemin vaststaat dat de moe
der-wecluwe van aanlegger zeven kincleren 
!weft wellie allen gehnwcl zijn en, waar
onder drie broeclers van aan!egger de 
moecler kunnen !Jijstaan, clan wanneer, 
opdat cle dienstplichtige als kostwinner 
zon worden beschouwd, de beslissing al
clus aan de door de wet bepaalcle voOJ·
waarclen cleze toevoegt clat de moeder-
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weduwe van de d~enstplic.htige geen an
dere zelfs gehuwcle kinderen heeft welke 
haar kunnen bijstaan, voorwaarcle die, in
tegendeel, door voormelde artikel 13 uit
gesloten wordt : 

Overwegende dat artikel 10, para
graaf 2, 1 o, van de wet van 15 juni 1951, 
naar hetwelk artikel 12, 4°, verwijst, be
paalt dat het in aanmerking te nemen 
inkomen van de persoon wiens kostwin
ner de dienstplichtige beweert te zijn, 
niet aileen de in cle bedrijfsbelasting be
lastbare bedrijfsinkomsten omvat, doch 
eveneens alle andere netto-inkomsten, on
geacht de oorsprong er van; 

Dat in becloelde netto-inkomsten de uit
keringen tot levensonclerhoucl zijn be
grepen cUe aan voormelcle persoon krach
tens de bepalingen van het Burgerlijk 
'Vetboek of anclerszinsverschulcligd zijn; 

Overwegende dat, inclien artikel 13 van 
de wet van 15 juni 1951 bepaalt clat 
vrijlating van diensf niet kan worden ver
leend aan een dienstplichtige-kostwin
ner, zo een lid van zijn gezin reeds zulke 
maatregel heeft genoten, maar dat clie 
bepaling niet van toepassing is zo dat 
gezinslid overleclen of gehuwd is, derge
lijke gelijkstelling van een gehuwd ge
zinslid met eB!l overledene slechts de bij 
de eerste bepaling van artikel 13 voor
ziene uitzondering beperkt en niet tot 
andere bepalingen van de wet mag wor
den uitgebreid; 

Overwegende dat het middel naar recht 
faalt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

21 december 1953. - 2° kamer. - TToor
zittm·, H. ·wouters, voorzitter.- TTerslag
gever, H. Belpaire. - Gelijlclnidende oon
'elusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 21 december 1953 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
VORMEN. - J\IIILITIE. - VERMELDING VAN 
DE GESCHONDEN WETSBEPALINGEN. - BETE
KENIS VAN DIE LAA'l'STE BEWOORDINGEN. 

De wetsbepalingen die de inzalw militie 
·ingestelde voorziening dient te ve?·mel
den zi.in niet die welke de voorziening 
in verbreking regelen, maa1· de bepalin
gen die de gr·ieven staven welke de aan
legger laat gelden en die, volgens deze, 
door de bestre£len besUssing-gesohonden 
werden (1). (Wet van 15 juni 1951, ar-
tikel 52, par. 1.) · 

(1) Zie volgend arrest. 

(DE MAESENEER.) 

ARHEST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 23 september 1953 gewezen 
door de hoge militieraad; 

0Yerwegende dat de voorzienirig de 
wetsbepaling niet vermeldt welke zou ge
schonden geweest zijn; dat zij derhalve 
niet ontvankelijk is; 

Overwegencle dat de voorziening inder
daad de artikelim 51 en 52 van de militie
wet inroept, welke de voorwaarden ·stelt 
opdat een voorziening ontvankelijk weze; 
dat zij insgelijks artikel 10, paragraaf 2, 
6°, van de militiewet betreft'ende het be
komen van een uitstel aangeeft; dat deze 
wetsbepalingen echter vreemd zijn aan 
de grieven welke aanlegger tegen de be
streden beslissing laa t geld en; 

Om die redenen, verwerpt de voorz~e
ning. 

21 december 1953. - 2" kamer. - TToor
z'ittm·, H, Wouters, voorzitter.- TTe?·slag
gever, H. C. Louveaux. - Gelijkl?ti
dende oonclusie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 21 december 1953 

1° VERBREKING.- BEVOEGDHEID.- Mr
LITIE. - ST=KEN WAAROP HET HOF ACHT 
VERMAG 'l'E SLAAN. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- J\IIILITIE. - J\IIIDDEL VREEMD AAN DE 
WETSBEPALING WAARVAN DE SCHENDING WORDT 
INGEROEPEN. - MIDDEL NIET ON'.rVANKELI.JK. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- VOORZIENING NA VOORZlENING NIET ONT
YANKELIJK. - DRAAGWIJD'l'E VAN DE REGEL. 

1 o Bij het onderzoelc van een middel tot 
staving van een vo01·z·iening tegen de 
lJeslissing van de hoge milit'ieraad ver
mag het hof niet een besche·id in acht 
te nemen dat v661· die raad niet wenl 
overgelegd (2). 

2° Is niet ontvankelijlc, tot staving van 
een voorziening inzake miliUe, het mi£l
del waarbij aangevoerd wordt dat de 
£lienstpliohti,qe niet v66r de ho,qe mili
tim·aad werd ontboden, maat· dat sleohts 
artilcel 12 van de ·wet van 15 juni 1951 

(2) Verbr., 27 april 1953 (Arr. Verbr., 1953, 
blz. 584; B~tll. en PAsrc., 1953, I, 660); 6 juli 
1953 (Bull. en PASIC., 1953, I, 899), 
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als gesclionden 
meldt (1). 

wetsbepaling ver-

;so Een partij mag zich geen tweede maal 
teuen een zelfde beslissing van de hoge 
militiMaad voorzien, zelts indien de 
tweede voo1·ziening ingesteld is geweest 
voordat de eerste verworpen werd, ten
zij de eerste voorziening wegens schen
ding van de wet van 15 juni 1935, be
treftende 'het gebruilc van de talen in ge
rechtszalcen, en wegens deze reden al
leen nietig zou zijn (2). 

(COOMANS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op de door de hoge 
inilitieraad op 30 september 1953 gewezen 
'beslissing; 

Overwegende dat de zaken ingeschreven 
ter griffie 'sub nis .NI. 1473 en M. 1490 ver
knocht zijn; 

l. ·Over de voorziening op 13 october 
'1953 ·gestuurd naar de griffie van het hof : 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 12, 1 o, van de wet van 15 juni 
1951, doordat de llestreden lleslissing de 
·door aan1egger aangevraagde vrijlating· 
van dienst op morele grond geweigerd 
heeft om reden dat het bewijs niet werd 
,geleverd dat een van zijn broeders, die 
reeds de vrijlating genoten had, deze 
verzaakt heeft, dan wanneer uit een bij 
de voorziening gevoegd bescheid lllijkt 
·dat de militaire overheid door de arron
·dissementscommissaris van Turnb.out op 
de · boogte van de verzaking werd ge
bracbt : 

Overwegende dat bet door aanlegger 
·lJij de voorziening gevoegd stuk niet ver
'mag in acbt genomen te worden, daar bet 
aan de boge militieraad niet onderworpen 
werd; 

Dat de hoge militieraad zijn lleslissing 
·op grond van de v66r de Raad overge
legde stukken geveld beeft, en dat zijn 
beslissing in deze staat van de proceduur 
niet bestreden wordt; 

Dat bet middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over bet tweede middel : 
Doordat de bestreden beslissing aan

meldt dat aanlegger ter zitting van 30 sep
tember 1953 ontboden werd en verscbe
nen is, dan wanneer hij geen uitnodiging 
·ontvangen beeft om op die dag te ver-

(1) Vergel. verbr., 10 november 1952 (A•·r. 
Verbr., 1953, blz. 139; B·ull. en PASIC., 1953, 

-I, 152) en vorig arrest. 
(2) Verbr., 20 october 1952 (An·. Yerbr., 

-:1953, blz. 73; Bttll. en PASIC., 1953, I, 79). 

schijnen en derhalve niet verschenen is : 
Overwegende dat het middel vreemd is 

aan de wetsbepaling· waarvan de scherr
ding in de voorziening ingeroepen wordt 
(wet van 15 juni 1951, art. 12, 1 o) ; 

II. Over de voorziening op 10 november 
1953 gestuurd naar de griffie van het hof : 

Overwegende dat, vermits de op 13 oc
tober 1953 tot het hof gerichte voorziening 
om een andere reden dan een nietigheid 
volgende nit een schending van de wet 
van 15 juni 1935 verworpen wordt, de 
tweede tegen dezelfde beslis8ing door 
dezelfde aanlegger ingestelde vo'orziening 
niet ontvankelijk is ( ordonnantie van 
28 juni 1738, art. 39); 

Om die redenen, voegt de zaken inge
schreven ter griffie snb nis M. 1473 en 
l\1. 1490; verwerpt de voorzieningen. 

I 

21 december 1953. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
geve1·, H. C. Louveaux. - Gelijlclui.
dende conclusie, H. Raoul Hayoit de Ter
.micourt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 22 december 1953 

1° VOOHZIENING IN VEHBREKING. 
- .ZAKEN VAN DIREC'l'E BELAS'l'INGEN. - AR
REST WAAHBIJ HE'l' HOF VAN BEROEP DE ZAAK 
TOT AANVULLEND ONDERZOEK NAAR EEN AN
DERE TEREOHTZITTING VERWIJST. ~ ARRES1' 
VREEMD AAN DE BEVOEGDHEID. ~ ARREST 
NIET VATBAAR VOOR VOORZIENING VOOR DE 
EINDBESLISSING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
J{EOLAMATIE. - BESLISSING VAN DE DIREO
'l'EUR DER BELASTINGEN. - VERPLICHTING 
DE BESLISSING BIJ 'l'ER POST AANGE'l'EKENDE 
BRIEF TE BETEKENEN. -'--- BES'l'AAN ·vAN DIE 
BESLISSING NIET AFHANKELIJK VAN DEZE FOR
MALITEIT. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. -
EX'l'RABELAS'l'ING OP DE IN OORLOGS'l'IJD. BE
HAALDE EXOEPTIONELE BA1'EN. - INKOMSTEN 
BE STEED AAN DE BES'l'AANSBEHOEF'l'EN. - lN
KOMS'l'EN WELKE 'l'OT RAMING VAN DE BELAST
BARE GRONDSLAG DIENEN IN AOH'l' GENOMEN 1'E 
WORDEN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEDRI.JFSBELAS'l'ING. - VERBE'l'ERING, DOOR 
DE ADMINISTRATIE, VAN EEN ONJUIST BEVON
DEN AANGIFTE. - UITGAVEN MET TELOOR

·oAANDE PENNINGEN VOOR HET HUISHOUDEN. 
- EJLEMEN'l'EN DIE 'l'O'l' BEPALING VAN DE BE
LASTBARE GRONDSLAG DOOR DE ADMINISTRA
TIE ALS 'l'EKENEN OF INDIOIEN VAN GEGOED
HEID MOGEN WEERHOUDEN WORDEN. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EJXTRABELASTING OP DE IN OORLOGS'l'IJD BE-
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HAALDE EXCEPTIONELE BAn;N. - BEDRIJFS
UITGAVEN DIE YAN DE BI<.'LAS'rBARE GRONDSLAG 
MOGEN A~'GETROKKEN WORDEN. - BEGRIP. 

6° BELASTING OP HET KAPITAAL.
BEGRIP. 

7° INKOMSTENBELASTINGEN. -
ElXTRABELAS'.riNG OP DE IN OORLOGS'J'IJD BE
HAALDE EXCEPTIONELE BA'I'EN. - AFTREK
BARE LAS TEN. - BELAS'I'ING OP RET KAPI
TAAL. - GEEN A!J"l'REKBARE LAS'I', 

8° INKOMSTENBELASTINGEN. -
llJXTRABELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEPTIONELE BA'l'EN. - BESLUil' 
VAN DE REGENT VAN 26 APRIL 1946. -WET
'l'ELIJKHEID. 

1 o Een a·rrest •inzalce dkeote belastingen 
gewezen en waarbij het hof van beroep, 
tot aanvnllend onderzoek, de zanlc naa:r 
een ande?·e tereohtzitting verwijst, een 
voorbereidende beslissing, vreemd. aan 
een betwisting ovet· de bevoegdheid 
z·ijnde, is niet vatbaar vom· voorziening 
v66r de eindbeslissing (1). (Wetboek 
van strafv., art. 416.) 

2° Door voor te sohrijven dat de met ?'e
denen omlclede beslissing van de be
stu·urde·r det· ]Jelf!J1£ingen Mj te1· post 
aangeteTcende brief aan de belasting
pliolbtige dient beteTcend te worden, 
heeft de wet het bestaan van bedoelde 
beslissing niet van deze fonnaliteit af
hanToelijk gemaalct (2). (Samengescha-. 
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, art. 65.) 

3Q De inTwmsten die aan· de bestaansbe
hoefte·ti besteed werden dienen, zowel 
als de ve?·mogens(teoressen, in aoht te 
worden genomen tot raming van de ·in 
de ewtrabelasting belastba.re gt·ond
slag (3). (Wet van 16 october 1945, ar
tikel 2, par. 3.) 

4° De uitgaven gedaan met teloorgaan,le 
penningen voor het huishouden mogen 
door de administratie als teTcenen of in
d·ioiiin van gegoedheid wee?'ho~~den WO'I'
den, tot bepaling van de belastba1·e 
grondslag (4). (Samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 55.) 

5° De wet laat sleohts toe van het 1wnto 
bedrag der in de ewt?'abelasting belast
bare baten de bedrijfsuitgaven af te 
treTcTcen welTce gedttrende het belastbaa.t· 

(1) Zie verbr., 16 juni en 14 juli 1953 (A,·r. 
VeTb1·., 1953, blz. 711 en 808; B1tll. en PASIC., 
1953, I, 818 en 941) 

(2) Raadpl. verbr., 8 mei 1952 (A1'1'. T'eTb1·., 
1952, biz. 496; Bull. en PASIC., 1952, I, 568). 

(3) Verbr., 1 december 1953 (supm, biz. 226; 
Bull. en PASIC., 1954, I, 264). 

(4) Verbr., 22 september 1953 (Bull. en 
I' ASIC., 1954, I, 31). 

tij dpe·rk werden gedaan om de be!ast
bat·e inTcomsten te vet·Tct·ijgen of te ·be
hot~den. (S::unengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen. ar
tikel 19.) 

6° De belasting op het kapitaal maa.kt 
een afneming uit op het vermogen i;a.n 
de 1·eohtspersonen en van de 'na.tul.tr
UjTce personen om de enige ?'ellen dat 'iii 
op 9 october 1944 eigenaars van yoede
·ren waren (5) . (Wet van 17 october 
1945, art. 1.) 

7° Aangez·ien de belasting op het Tcapitaal: 
geen bed?·ijfslast is, mag zij niet ?.oor
aen afyetroTclcen van de inTcornsten die 
belastbaa1· zijn in de ewtrabelasting op 
ae in oo?'logstijfl behaalde ewoeptionele 
baten (6). (Samengeschakelde wetten 
betreffende cle inkomstenbelastingen, ar
tikel 26; wet van 16 october 1945, ar
tikel 19.) 

8° Het besluit van de .Regent .va.n 26 apr1.Z: 
1946, genomen in uitvoering van arti
Tc.el 13, parag?·a(tf 3, van de wet va11; 
16 ootobe1· 1945 tot .invoe?'ing van een. 
ewtrabelasting op de in oorlOf!St-ijd be
haalde ewoeptionele baten, is toette
li:iTc (7). 

(JANSSENS, 'l'. DE BELGISCHE STAA'l', 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 september 1950 gewezen clO<k 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel : schencling yan 
cle artikelen 5 van de wet van 6 septem
ber 1895 en 65 der samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen 
en de nationale crisisbelastingen, bij ar
tikel 19 van cle wet van 16 october 1945· 
tot invoering van een extrabelasting op· 
tle in oorlogstijcl behaalde exceptionele 
inkomsten, winsten en baten, in zake be
doelcle extrabelasting toepasselijk ge
maakt, doordat het bestreden arrest aan 
(le gewone bl'ief aan rekwestrant toege
zonden door cle directeur der belastingen, 
zonder bij de post aangetekend te zijn, tle ·' 
waarde toekent van een gemotiveerde be
slissing aan rekwestrant bij ter post aan
getekende brief gestuurd, dan wauneer 

(5) Zie verbr., 14 november 1950 (A,.,- .. 
Tle1'b1·., 1951, blz. 123; Bttll. en PASIC., 1951, 
I, 160). 

(6) Raadpl. verbr., 21 december 1953: 
(supm, biz. 274; Bull. en PASIC., 1954, I, 333). 

(7) Zie verbr., 10 juni 1952 (A1~·. Verb•·., 
1952, biz. 571; Bull. en PAsrc., 1952, I, 652); 
21 december 1953, twee arresten (suprn, 
biz. 271 en 274; Bt!ll. en PAsrc., 1954, I, :J22: 
en 333). 
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·de wezenlijke vereisten tot geldiglieid 
van de beslissing voorzien door bovenver
melue bepalingen niet vervuld zijn : 

Over de eerste grond van niet-ontvan
kelijkheid, , door verweerdet· tegen clit 
middel opgeworpen en, hieruit afgeleld 
dat de brief van de bestuurder der belas
tingeri, voorwerp van het tegen het be
streden arrest gericht bezwaar, onvol
doende aangeduid en bepaald is : 

O,verwegende dat nit de bewoordingen 
van het middel en uit het voorwerp zelf 
van het beroep waarover l1et bestreden 
arrest uitspraak heeft gedaan, ondubbel
zinnig voortvloeit dat bedoelde brief deze 
is waarbij de beslissing waartegen het 
aanvankelijk beroep werd ingediencl, ter 
'kennis van aanlegger werd gebracht; 

bat de grond van niet-ontvankelijkheid 
·dus niet kan aangenomen worden; 

·Over de tweede grond van niet-ontvan
kelijkheid, door verweerder tegen net 
middel opgeworpen en hieruit afgeleid 
dat. het hof van beroep bij in kracht van 
gewijsde gegaan arrest van 12 april 1949 
beslist heeft dat voormelcle brief wel een 
beslissing ·is : 

Overwegende clat het door .verw0erder 
·aangehaald arrest, - vooraleer over de 
grond te besllssen, de zaak tot aanvullend 
onderzoek naar een andere terechtzitting 
verwijst; 

Dat .hieruit blijkt dat clit arrest een 
voorbereidende beslissing is; dat, vreemd 
·zijnde aan een betwist~_ng over de be
voegdheid, zij dus niet v66r de eindbe
slissing voor voorziening vatbaar was ; 

Dat zij derhalve niet in kracht van ge
wijsde is gegaan; 

])at de groncl van niet-ontvanl;:elijkheid 
niet kan aangenomen worden; 

Over het middel : 
Overwegende dat waar de wet voor

schrijft dat de met redenen omklede be
-siissing van de bestuurder der belastingen, 
de belastingplichtige bij ter post aangete
kende brief client betekend te worden, 
zij het bestaan van bedoelde beslissing 
niet . afhankelijk van deze formaliteit 
lweft gemaakt; 

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

·de artikelen 2, paragraaf 3, van de wet 
van 16 october 1945, 25, 26 en 55 der sa
mengeschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, ter zake toepasselijk 
gemaakt bij artikel 19 van de wet van 
i6 october 1945, doordat het bestreden ar
·rest verklaart dat de in artikel 2, para
-graaf 3, van de wet van 16 october 194G 
voorkomende opsomming niet beperkend 
is, maar als voorbeeld door de wetgever 
adngewezen werd, en als tekenen en incli
eien waaruit een hogere graad van ge
_goedheid dan uit de aangegeven inkom-

.sten blijkt, de door het beheer voorge
brachte vermoedens aanneemt met betrek
king tot de door belastingplichtige, vanaf 
1940 tot 1945, betaalde gewone kosten van 
levensonderhoud, welke, bij gebrek aan 
bewijs, met het oog op de bijzondere toe
stand van rekwestrant en van zijn gezin 
geschat werclen, clan wanneer de activa 
die ju.ds tantu.m geacht worden van be
lastbare inkomsten voort te komen, stipt 
beperkencl door artikel 2, paragraaf 3, van 
de wet van Hi october 1945 opgesomd wor
den, juist omdat die vermoeclens afwijken 
van de bepaling; van artikel 55 cler samen
geschakelde wetten op de inkomstenbelas
ting-en waar zij de bewijslast op de be
lasting-plichtige overdragen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
met reden beslist heeft dat de uitgaven 
voor het huishouden niet door artikel 2, 
parag-raaf 3, van de wet van 16 october 
1945 van de door alinea 1 van dit artikel 
voorziene belastbare inkomsten uitgeslo
ten zijn en dat zij, bij toe passing van de 
artikelen 55, parag-raaf 1, en 56 der sa
meng-eschakelde wetten betreffende de in
komstenbelasting-en, tot raming van de 
belastbare grondslag in acht dienen geno
men te worden ; 

Dat, inderdaad, artikel 2, paragraaf 1, 
van de wet van 16 october 1945 .het g-e
heel der daarin opgesomde inkomsten 
belastbaar maakt in de extrabelasting
zonder onderscheid te maken tussen die 
welke gediencl hebben om vermog-ens
accressen samen te stellen, en die welke 
tot de bestaans behoeften zijn besteed ge
weest; 

Dat het midclel naar recht faalt; 
Over het clerde middel : schending van 

de artikelen 2, paragraaf 3, van de wet 
van 16 october 1945, 26 en 55 der samen
g-eschakelde wetten betreffencle · de in
komstenbelastingen en de nationale cri
sisbelasting-en, ter zake toepasselijk ver
klaard bi,j artikel 19 van de . wet van 
16 october 1945, doordat het bestreclen 
arrest het beclrag der op 9 october 1944 
betaalde «private belastingen >> bij de op 
die datum vastgestelde accress€fn van ver
mogen gevoeg-d heeft, dan wanneer de 
fiscale wet het begrip «private belastin
gen » niet kent en clan wanneer die « pri
vate belastingen >> in het vermoeden van 
vermogensaccressen op 9 october 1944 niet 
opg-esomd worden : 

Overweg-encle dat door onder de bewoor
ding- <<private belastingen >> welke in de 
wet niet voorkomt, de nationale crisis
helasting en de aanvullencle personele be
lasting aan te dniden, het bestreden ar
rest de belustingen uitsl uit die het bedrijf 
aanbelangen en die de eruit voortko
mende inkomsten treffen; 

Dat, na vastgesteld te hebben dat « de 
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betaling dezer belastingen tijdens de be
lastbare periode plaats nam )), het ar
rest eruit afleidt dat zij « met toen be
staande gelclmiddelen )) gedaan werd; dat 
het nog bepaalt dat deze betaling geen 
uitgave uitmaakt « die nuttig noch nood
zakelijk voor het bedrijf is )) en dat der
hatve bedoelde som niet van de belastbare 
inkomsten mag afgetrokken worden; 

Overwegende dat, evenals de kosten van 
onderhoud van het gezin, de last van de 
belastingen geen inkomen uitmaakt en 
~ls dusdanig niet belastbaar. is, maar dat, 
1n voorkomend geval, de ·inkomsten door 
middel waarvan · deze betaling werd ge
daan, aan de belasting mogen onderwor
pen worden; dat het lledrag van de alzo 
betaalde llelastingen mag llehouden wor
clen als tekenen of indicH\n waaruit een 
hogere graad van gegoedheid dan uit de 
aangegeven inkomsten blijkt, ten einde 
het geheel uer belastbare inkomsten te 
bepalen welke tijdens het belastbaar tijd
perk verwezenlijkt werden; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel : schending van 
de artikelen 112 van de Grondwet, 2 en 
10, paragraaf 1, van de wet van 16 octo
.ber 1945, doordat het bestreden arrest de 
bedrijfsbelasting, de aanvullende perso
nele belasting en de nationale crisisbelas
ting over de dienstjaren 1941 tot 1945, 
welke op 9 october 1944 nog niet betaald 
of gevestigd waren, alsmede het bedrag 
der bela:sting op het kapitaal, weigert af 
te trekken van de aangegeven winsten of 
van de vastgestelde vermogensaccressen, 
dan wanneer de neergelegde sommen of 
het bedrug der geblokkeerde activa niet 
als netto vermogensaccressen vermogen 
beschouwd te worden zonder dat rekening 
worde gehouden 'met de belastingschuld 
die deze sommen bezwaart, en in evenre
digheid waarmede - zo zij betaald zijn 
geweest ~ deze sommen verminderd zou
den zijn : 

Overwegende dat, in zover het middel 
ue belastingschuld betreft welke uit de 
gewone belastingen voortvloeit, het arti
kel 26 der samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen dat, 
naar luid van artikel 19 van de wet van 
16 october 1945, toepasselijk is in zake 
de extrabelasting op de in oorlogstijd be
haalde exceptionele inkomsten, winsten 
en baten, slechts toelaat, tot vaststelling 
van het zuiver bedrag der . belastbare in
komsten, van het bruto bedrag de be
drijfsuitgaven af te trekken, welke geclu
rende het belastbaar tijtlperk werden ge
daan, om die inkomsten te verkrijgen of 
te . behouclen ; 

Da:t de omstandigheid dat de bedrijfs
belasting, indien zij tijdens het belast
baar 'tijdperk zou betaald geweest zijn, 1 

van het bedrag der belastbare inkomsten 
·zou afgetrokken geweest zijn, geen in
~l:euk. ma~kt Ol} het beginsel van de ge
hJkheld vo6r de belasting; 

Overwegencle clat, in zover het middel 
de belastingschuld betreft welke ttit de· 
belasting op het kapitaal voortvloeit 
deze door de wet van 17 october"1945 in~ 
gevoerde belasting een afneming · uit
maakt op het vermogen van de rechtsper
sonen en van de natuurlijke personen uit 
oorzaak alleen dat cleze laatsten op 9 oc
tober 1944 eigenaars van goederen waren · 
dat zij geen bedrijfslast uitmaakt en niet 
van de belastbare inkomsten mag afge
trokken worden; 

Overwe.gende, voor het overige, dat 
noch artlkel 2, noch artikel 10, para
graaf 1, van de wet van 16 october 1945 
welke .het middel inroept, op de nog ver
schuldlgde belastingen betrekking heb
b~n; dat artikel 10, paragraaf 1, de wijze 
n1et betreft waarop deze inkomsten, win
sten en baten berekend worden; dat arti
kel 2 alleen hij verwijzing naar het bo
venvermeld artikel 26 der samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen de reeds betaalde belastingen 
op de beclrijfsinkomsten toelaat af te 
trekken; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vijfde middel : schending van 
de artikelen 111 en 115 van de Grondwet 
7 van de wet van 16 october 194qi'55 e~ 
57 der samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen ter' zake 
toepasselijk verklaard bij artikel 19 van 
de wet van 16 october 1945, doordat het 
bestreden arrest de toepassing van ver
hogingen van belasting goedgekeurd heeft 
op aanslagen gevestigd bij navordering 
van rechten in de gewone belastingen 
over de dienstjaren 1941 tot 1945, omdat 
de aangiften desaangaande onvolledig of 
onjuist waren, dan wanneer, in de onder
stelling dat de bij toepassing van de be
palingen van de wet van 16 october 1945 
vastgestelde vermogensaccressen als .. ge
rechtvaardigd dienen te worden be
schouwd wat de wet tot invoering · van 
een extrabelasting betreft, er niettemin 
blijft dat dit vermoeden slechts voor die 
wet gelclt en absoluut niet wil zeggen dat 
de aangiften in de inkomstenbelastingen 
onvolledig en oujtiist waren : 

Overwegende dat het .bestreden arrest 
in feite vaststelt dat « het bewezen is ge
worden )) dat de .aangiften van aanlegger 
voor de dienstjaren 1941 tot 1945 onvolle
dig en onjuist waren; 

Overwegende da:t deze vaststelling die 
afgeleicl is uit het bestaan van aanvul
lende aanslagen waarYan de grond be
twist wordt door cle in het middel inge-
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1·oepen beschouwingen doch waartegen het 
middel niet gericht is, door die beschou
wingen niet verzwakt wordt; 

Dat zij de toepassing van verhogingen 
rechtvaardigt omdat het niet betwist werd 
dat het bedrag van de niet aangegeven 
inkomsten het tiende van het totaal der 
inkomsten van de belastingplichtige en 
10.000 frank overschrijdt; 

Overwegende dat het middel in feite 
niet opgaat; 

Over· het zesde middel : schending van 
de artikelen 107 van de Grondwet, 13, pa
ragrafen 2 en 3, 7 en 10 van de wet van 
16 october 1945, doordat het bestreden ar
rest het besluit van de Regent van 
26 april 1946, genomen in uitvoering van 
artikel 13, paragr.afen 2 en 3, van de wet 
van )6 october 1945, wettig :verklaart, 
niettegenstaande bedoeld beshnt van de 
Regent de draagwijdte miskent van de 
voorschriften van de wet van 16 october 
1945 die het voorwerp van de aan de uit
voerende macht toevertrouwde uitvoe
ringsmaatregel bepaalt : 

Overwegende dat om te bewijzen dat 
het besluit van de Regent van 26 april 
1946 de door de wet gestelde perken over
schreden heeft, het middel er op wijst 
dat dit besluit gebruik maakt van coeffi
cienten, handelwijze die, naar aanlegger, 
niet in de bedoeling van de wetgever lag 
en die niet overeenstemt met de wijze 
waarop de wet van 10 januari 1940 tot 
invoering van een bijzondere en tijdelijke 
belasting op de uitzonderlijke winsten, 
dubbele aanslag vermeden heeft; 

Overwegende dat de wet van 16 october 
1945, die bepaalt dat een koninklijk be
sluit de modaliteiten zal bepalen volgens 
welke de aftrekking wegens dubbde nan
slag zal geschieden, geen melding maakt 
van de wet van 10 januari 1940 en zich 
beperkt te bepalen dat de aftrekking 
client berekend « in een mate in verhou
ding tot de inkomsten die tevens door 
laatstbedoelde belasting (wet van 16 octo
ber 1945) en door de andere reeds be
taalde belastingen getroffen zijn JJ; 

Dat het uitvoeringsbesluit des te min
der de grenzen van de wet te buiten ge
gaan is claar nit de memorie van toelich
ting van het wetsontwerp blijkt dat het 
als onmogelijk aangezien werd de vol
strekte rechtvaardigheid in de praktijk 
overeen te brengen met de zorg om dub
bele aanslag te vermijden, en dat, om de 
procedure « tot welken prijs ook JJ te ver
eenvoudigen, een koninklijk besluit, na
dat de kwestie ernstig in studie zou ge-

(1) Zie nota onder verbr., 10 januari 1950 
(Bt~ll. en PAsrc., 1950, I, 303); verbr., 31 ja
nuari i950 (AT1'. Ve1·b1·., 1950, biz. 347; B"<ll. 
.en PASIC., 1950, I, 373). 

nomen geweest zijn, de toepassingsmodali
teiten zou vaststellen ·en « aan dit vraag-· 
stuk door middel van forfaitaire midde
len een practische oplossing zou geven JJ, 

hetgeen de toepassing van coefficienten 
niet uitsluit; 

Overwegende dat het middel niet kan 
uangenomen worden; 

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

22 december 1953. - 28 kamer. - Voor
zittm·, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. van 
Beirs. Gelijlcluidende conclusie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 22 december 1953 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- ZAKEN VAN DIRECTE BELAS'l'INGEN. -
VOORZIENING WELKE DIENT INGESTELD DOOR 
DE PARTIJ ZELVE OF DOOR HAAR LAS'l'HEB· 
BER HODDER VAN EEN BIJZONDERE VOL
MACHT. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
-· ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. -
NEERLEGGING VAN RET VERZOEKSCHRIFT TER 
GRIFFIE. - DIENT TE WOHDEN GEDAAN DOOR 
DE PARTIJ ZELVE OF DOOR HAAR LAST:F,[EB
BER HODDER VAN EEN BIJZONDERE VOL
MACHT. 

1° De voorziening in verbt"elcing, in za
lcen van directe belastingen, dient te 
worden inyestelcl doot· de part·ij zelve of 
door haar lasthebber houder van een 
bijzondere volmacht (1). 

2° De neerleyyiny ter yrijfie va·n het ver
zoelcsohrift tot voorzieniny teyen een 
in zalcen van clireote belastingen gewe
zen arrest client te "vorden yedaan door 
cle pat·tij zelve of door haar la.sthebber 
ho11-der van een bijzondere volmacht (2). 

(DE CLOE'l', T. DE BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARRES'l'. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, beide op 25 maart 1953 gewezen 
door het Hof van beroep te Gent, het eer
ste arrest in zake Gerard De Oloet 
(n" 2856), het tweede arrest in zake Orner 
De Oloet (n" 2857) ; 

(2) Vaststaande rechtspraak. Zie onder meer 
14 juli 1953, zeven arresten (A1·r. VeTbT., 1953, 
biz. 809; Bull. en PASIC., 1953, I, 941); 29 sep
tember 1953 (Bull. en PAsrc., 1954, I, 62); 
24 november 1953 (ibid., 1954, I, 234) .. 
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Over de grond van niet-ontvankelijk
heid opgeworpen door verweerder : 

Overwegende dat het enig verzoek
schrift tot verbreking, namens aanleggers, 
door een persoon genaamd August Van 
den Heuvel is ondertekend geweest; dat 
nit geen der overgelegde stukken blijkt 
dat deze persoon enige machtiging daartoe 
heeft ontvangen en dat bovenclien niet 
vaststaat clat de neerlegging van het ver
zoekschrift regelmatig ter griflie ge
schiecllle ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is; 

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

22 december 1953. - 26 kamer. - Voor
ziUe·r, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve·rslaggever, H. Ba
reel. - Geli;ilvlnidende conclnsie, H. Gans
hof van der Meersch, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, H. Van Leynseele. 

l" KAMER.- 24 december 1953 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
ARREST DAT EEN EIS INWILLIGT. -ARREST 
DAT NALAAT ZICH OVER EEN REGELMA'fiG DOOR 
DE TEGENPAR'l'IJ INGEROEPEN VERWEERMIDDEL 
UIT 'rE SPREKEN. - ARREST DA'f WELKE 
OOK DE GEGRONDHEID VAN HET MIDDEL ZIJ, 
HE'f AR'riKEL 97 VAN DE GRONDWET SCHENDT. 

Schendt wrUkel 97 ·van lle G1·ondwet het 
arrest llat een eis inwiUigt zonde·r zich 
o·vet· een 1·egeltnatig lloor lle tegenp·a1'tij 
·in.(feroepen 1!et·wem·millllel 1tit te spre
lven, wellce oolc lle gegronllhe·ill ·van het 
midclel zij (1). 

(SOCiil:TE Ii'l'l'ERNATIONALE DE 'rELEGRAPHIE 
SANS FIL, T. VAN GEND.) 

ARREST. 

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

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet en 60 
van de wetten op de handelsvennoot
schappen, samengeschakeld bij koninklijk 
besluit van 30 november 1935 hetwelk 
titel IX van het Wetboek van koophandel 
vormt, doordat het bestreden arrest be
slist dat de beheerraacl van de aanleg-

(1) Verbr., 5 december 1949 (Bull. en 
PASIC., 1950, I, 212). 

gencle vennootschap de betwiste overeii.n
komst goedgekeurd heeft, zonder de con
clusies van aanlegster in verbreking te· 
beantwoorden, dan wanneer deze staalide 
hield dat haar beheerraad de op 21. tluni' 
1941 jegens wijlen Maurice Travaillelir:en 
verweerster in verbreking aangegane ver
bintenis niet zou hebben kunnen. ·goed
keuren tenzij onder de tot llet sluiten 
van die overeenkomst voorgescllreven 
voorwaarden, dit wil zeggen met nako-: 
miug van de bij artikel 60 van de samen
geschakelde wetten op de handelsvennoot
schappen gestelde regelen, wat in onder
llavig geval niet geschiedcle, en clan wan
neer het hof van beroep derhalve niet 
mocht nalaten, zoals llet gedaan heeft, 
zich over de gegrondheicl in feite of naar 
recht van het v66r clit hof door aanlegstei" 
in verbreking ingeroepen verweermiddel 
nit te spreken, doordat bijgevolg het be
streden arrest niet met reclenen is om
kleed : 

Overwegende dat de door verweerster
tegen de aanleggende vennootschap inge-· 
stelde vordering strekte tot betaling van 
een pensioen hetwelk cleze vennootschap 
zich bij brief van 23 juni 1!l41, onderte
kend door de heren Perier en Thys, voor
zitter en beheerder van de aanleggende 
vennootscllap, verbonden had aan wijleR 
Maurice Travailleur uit te keren als de 
lloedanigheid hebben van gewezen tech
niscll raaclsman, of aan zijn echtgenote, 
verweerster, zo lang een hunner in leven 
zou zijn; 

Overwegende dat, na vastgesteld te hell
ben dat de verbintenis van 23 juni 1941 
nietig was wijl zij was aangegaan ge
weest door twee beheerders, zonder dat 
voorheen daaromtrent door de beheer
raad enige beslissing was getroffen en 
naderhand door die raacl enige goedkeu
ring bij besluit genomen bij statutaire· 
meerderheid was verleend geweest, het 
bestreden arrest beslist clat, door aan 
wijlen Maurice Travailleur van 1946 tot 
1950 het litigieuze pensioen onafgebroken 
en met volle kennis van zaken uit te ke
ren, de beheerraad van de aanleggende 
vennootschap, wegens de uitvoering welke· 
hij aan de overeenkomst van 23 juni 1941 
heeft gegeven, deze heeft g·oedgekeurd; 

Overwegende dat de aanleggende ven
nootschap in haar conclusies v66r het 
hof van beroep, staande had gehouden, 
niet alleen dat het enkel uftkeren van het 
pensioen aan Maurice Travailleur, tot 
met zijn overlijden, niet op zich zeLve ten 
bewijze ervan strekte dat zulks ge
schiedde bij weten van de beheerraad, 
welke geen kennis had van de akte van 
1941, maar tevens ook nog dat, aange
zien de verbintenis van 23 juni 1941 was 
aangegaan geweest jegens MalU'ice 'l'ra
vailleur die een der beheerders van de 
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-vennootschap was, de beheerraad deze 
akte slechts had lmnnen goedkeuren onder 
·de voorwaarden welke tot het aangaan er
van zijn voorgeschreven, dit wil zeggen 
met nakoming van de bij artikel 60 -van 
de samengeschakelde wetten op de han
delsvennootschappen gestelde regelen; 

Overwegende dat, door aldus aan te 
voeren dat, bij gebrek aan nakoming van 
de voorschriften van artikel 60 van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
handelsvennootschappen, de gedane stor
tingen niet als goedkeuring konden gel
den, door de beheerraad van de aanleg
gende vennootschnp, van de verbintenis 
welke door twee harer beheerders jegens 
de echtelieden Travaillem· aangegaan 
werd, aanlegster een verweermiddel be
paald heef't voorgesteld; dat verweerster 
zich dienaangaancle niet heeft vergist ver
mits zij, in de door haar ten antwoord 
DP die van aanlegster genomen conclu
sies. opgeworpen lweft dat een met schen
ding van artikel 60 van de samengescha
kelde wetten op de handelsveimootschap
pen aangegane verbintenis niet nietig kan 
verklaard worden ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
die conclusie van aa'nlegster niet heeft 
beantwoord; dat eruit volgt dat het nit 
schending van artikel 97 van de Grand
wet afgeleid middel gegroncl is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrel:lt, behalve voor zoveel het het 
hoger beroep van aanlegster ontvankelijk 
heeft verklaard; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroorcleelt verweerster tot de 
kosten; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Gent. 

24 december 1953. - 16 kamer. - l'oor
zittet·, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ferslaggever, H. Van
dermersch. - GelijlcluUJ,ende concl1tsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. An
siaux en Simont. 

]• KAMER.- 24 december 1953 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - GRIEVEN VAN DE BEROEPER TEGEN DE 
llESLISSING VAN DE EERSTE RECHTER. - ZON
nER VOORWERP GEWORDEN 'l'EN GEVOLGE VAN 
EEN VASTSTELLING VAN HE RECH'l'ER IN HOGER 
llEROEP. - DIENEN NIE'l' UI'l'VOERIGER TE 
WORHEN llEAN'l'WOORD. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - 00NCLUSIES ZICH 'l'OT EEN FEITE
LIJKE AAN\'OERING BEPERKENH. - ARREST 

VASTSTELLENH DAT HIE AANVOEHING NIET GE
RECHTVAARDIGH IS. - PASSEND ANTWOORD. 

1° Wanneer !le doot· de beroeper bij con
clusies tegen de besUssing van de eerste 
t'echter aangevoerde gTieven ten gevol,qe 
van een vaststelling van de rechter ·in 
hager beroep zondet· voor·werp zijn ge
wor!len, behoeft deze daarop geen uit
·voeriger antwoord te verstrelclcen {1). 

2° W annem· conclusies zich ertoe beper
lcen een feit, zoals het spoedeisend ka
rnlctet· vnn een znalc, nnn te voeren, 
verstrelct op die conclusies een passend 
antwoot·d het arrest dat vaststelt dat 
zij van ,qeen reden tot spoedbehande
Un,q cloen bli,ilcen (2). 

{GHEYSENS, T. CUS'l'ERS.) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 februari 1951 gewezen door 
het Hof van lleroep te Brussel; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 1107, 1134, 1135, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, en 97 
van de Grondwet, van het gerechtelijk 
contract en van het aan de akten waarin 
het is vervat verschuldigd geloof, doordat 
het bestreden arrest oordeelt dat aanleg
ger in verbreking, appellant, geen grieven 
heeft en het beroepen bevelschrift beves
tigt in zover het verklaart dat er « we
,gens de bijkomende reden van de onbe
voegdheid JJ, geen grond aanwezig is tot 
behandeling in kort geding, zonder even
wei het door uanleggers in hun conclusies 
aangevoerd middel te beantwoorden waar
in de nietigheid van het beroepen bevel
schrift werd opgeworpen om de navolgen
cle bepaalde redenen, namelijk : 1 o dat 
de rechter in kort geding zelfs niet onder
zoekt of << de reclenen JJ, hetzij het voor
wendsel tot weigering, behoren tot deze 
welke krachtens cle wet een weigering 
zouden rechtvaardigen; 2° dat, door acht 
te slaan op het voorwendsel van de gein
timeercle, die een loutere bewering uit
maakt, en door zich claarop te beroepen 
om de eis af te wijzen, de rechter het ge
loof heeft geschonclen dat aan de ont
kennende conclusies van appellant diende 
gehecht; 3° dat deswege, evenals trou
wens wegens « de schijn JJ, zijnde de duis
terheid ervan, het bevelschrift als niet 

(1) Verbr., 4 januari 1951 (Arr. Ve•·b•·., 
1951, biz. 222; Bull, en PAsrc., 1951, I, 268); 
1 december 1952 (Arr. Ye•·M., 1953, biz. 183; 
Bull. en PASIC., 1953, I, 202). 

(2) Verbr., 30 november 1953 (supm, biz. 217; 
Bull. en PAsrc., 1954, I, 255, en nota 1). 
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wettelijk gemotiveerd en nietig client te 
worden beschouwd; 4° dat het uit handen 
geven der zaak om reden dat het vonnis 
de behandeling van de hoofdbetwisting 
zou benadelen niet te rechtvaardigen is, 
en dat er overigens niet uitgelegd ·wordt 
hoe die benadelilig zou geschieden, en nog 
minder dat zij onherroepelijk zou wezen ... 
en de voorlopige beslissing mitsdien de 
behandeling' van de hoofdbetwisting niet 
zou kunnen benadele:n, en doordat,. door 
in dier voege het beroepen bevelschrift te 
bevestigen, zonder over de voorgestelde 
nietigheid uitspraak te doen en zonder de 
bovenuiteengezette grouden te behande
len, hoewel het clie schijnt aan te nemen 
door de buitengewone in zijn dispositief op
genomen motivering : << wegens de bijko
mende reden van de onbevoegdheid », het 
bcstreden arrest tegelijk tegenstrijdighe
den behelst en niet wettelijk gemotiveerd 
is, alsmede het gerechtelijk contract en 
het geloof dat client gehecht aan de door 
aanlegger in verbreking v66r het hof van 
beroep regelmatig genomen conclusies ge
schondeii heeft : 

Overwegende dat uit de redenen van de 
bestreden beslissing duidelijk blijkt dat 
zij het dispositief van het bevelschrift 
bevestigt waarbij de rechter in kort ge
ding, in eerste aanleg uitspraak doende, 
verklaard heeft dat er geen grond tot be
handeling in kort geding aanwezig was 
om de reden dat, bij gebreke van elk be
wijs ervan dat het een spoedeisende zaak 
gold of van elk zodanig vermoeden, als 
bij artikel 806 van het Wetboek van bur
gerlijke rechtspleging vereist wordt, de 
eerste rechter geen uitspraak over de eis 
kon doen zonder de perken van zijn bij
zondere en buitengewone bevoegdheid te 
buiten te gaan; 

Overwegende dat de vaststelling door 
de rechter in hoger beroep van de onbe
voegclheid van de eerste rechter, en dien
volgens van zijn eigen onbevoegclhei.d, de 
grieven welke door aanlegger tegen het 
beroepen bevelschrift werden opgeworpen 
zonder voorwerp maakte; 

Dat het bestreden arrest derhalve daar
op geen uitvoeriger antwoord behoefde te 
verstrekken; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek (van het aan de akten 
der rechtspleging te hechten geloof), en 
97 van de Grondwet, doordat het bestre
den arrest het beroepen bevelschrift be
vestigt in zover het verklaart dat er geen 
groncl aanwezig is tot behandeling in kort 
geding, wegens de bijkomende reden van 
cle onbevoegdheid, om reden « dat te ver
geefs in de dagvaarding waarbij appellant 
(huidige aanlegger) op 5 december 1950 de 
zaak pij de eerste rechter aanhangig 
h'eeft gemaakt, de vermelding zou worden 
gezocht van een schijn van bewijs dat 

het een spoedeisende zaak geldt of van 
een zodanig vermoeden, als vereist bi;f 
artikel 806 van het Wethoek van burger
lijke rechtspleging )), dan wanneer de 
allereerste beweegreden van die dlfg.vaar
ding luidde : << • • • ertoe op 25 augustus 
1950 door mijn requestrant verzocht, een 
exploot van dagvaarding in kott geding 
tegen de heer Meyer te betekenen, wei
gerde de gedagvaarde ... )), dan wanneer 
een procedure in kort geding essentieel 
spoedeisend is; dat niemand, noch de ver
werende partij, noch de eerste rechter, 
het spoedeisend karakter hetwist hadden, 
en dan wanneer het bestreden arrest 
mitsclien niet wettelijk gemotiveerd is 
en het aan het dagvaardingsexploot van 
;} september 1950 te hechten geloof ge
schonden heeft : 

Overwegende, enerzijds, dat, waar aan
legger zich ertoe beperkt had impliciet 
aan te voeren dat de zaak spoedeisend 
was, het arrest door vast te stellen dat 
hij van generlei, zelfs geen schijnbare· 
reden tot spoedbehandeling deed blijken, 
het dispositief gerechtvaardigd heeft; 

Overwegende, anderzij ds, dat door vast 
te stellen dat nit de omstandigheid dat 
dagvaaruing v66r de in kort geding zit
tende voorzitter werd gedaan, geen zelfs 
schijnbare rechtvaardiging van een spoed
eisencl karakter kon worden afgeleid, het 
arrest geenszins het aan het exploot van 
dagvaarding te hechten geloof ges'Clwndeu 
heeft; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat de voorziening 
v66r 15 september 1953 werd betekend; 

Om die redenen, verwerpt de voorz~e
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot betaling van een vergoeding· van 
150 frank jegens verweerder. 

24 december 1953. - 16 kamer. - V'oor
z-ittc·r, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Vcrslaggcvcr, H. Van
dermersch. - Gcli,ilclniflcndc conclusic, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

;J 

1" KAMER. - 24· december 195a 

1° KOOPHANDEL-HANDELAAR. ~Ex
PLOITEREN VAN DE BODEM OM DAARUIT VQ.QRT
BRENGSELEN '.rE BEHALEN. - EJXPLOITATIE 
DIE RET GEBRUIK VAN STOFFEN OF B]!:W,1j:R
KINGEN VEREIST, '!'EN EINDE ZE 'l'E V,ERGE
MAKKELIJKEN OF WINSTGEVEND 'l'E MAKE!<_._ -
0MS'l'ANDIGHEID DIE NIET VOLS'.rAAT OM'.VAN 
DE EXPLOI'l'ATIE EEN DAAD VAN KOOPHANDEL. 
'l'E MAKEN. 
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2° KOOPHANDEL-HANDELAAR. 
TEELT YAN PADDESTOELEN DIE YOOR1'BRENG
SELEN ZIJN VAN EEN VOORAF DOOR MIDDEL 
VAN INDUSTRIELE BEHANDELINGEN, BEWERKTE 
AARDE~ - AARDE DIE VERVOLGENS OP DE BO
DEM WORD'!' GELEGD. - TEEL'£ DIE GEEN EX
PLOITATIE VAN DE BODEM UI'J!MAAK'£. 

1 o Het ercploiteren van de bodem om 
daantit voortbrengselen te behalen 
wordt geen daad 1!an lcoophandel door 
het feU alleen dat dm·gelijlce ercploitat-ie 
het gebntilc van stotten of bewerlcingen 
zou vereisen ten einde ze te ve-rgemn7c-
7celij7cen of winstgevend te malcen (1). 

2° Beperlct er zich niet toe lc~mstmatige 
middelen aan te wenden om de bodem 
te ercploiteren degene die padrlestoelen 
teelt, wellce ·voortbrengselen zijn vrtn 
een vooraf door 7cnnstmatige behande
lingen bewerlcte aarde die vervolgens op 
de bodem gelegd wm·dt (2). 

(PIRE'l', '1'. MARIEN.) 

ARRES'f. 

HET HOE'; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 fellruari 1951 in eerste en 
laatste aanleg gewezen door de Rechtbank 
van koophandel te Antwerpen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 1, 2, 3 van de wet van 15 de
cember 1872 bevattencle de titels I tot IV 
van het eerste boek van het Wetboek van 
koophanclel, 8, 12 (koninklijk besluit ur 63 
van 13 januari 1935, artikel 4), 13 van de 
wet van 25 maart 1876 bevattende de voor
afgaande titel van het Wetboek van bur
gerlijke rechtspleging en 97 van de Grand
wet, doordat de rechtbank van koophan
del zich, bij het bestreden vonnis, be
voegd verklaart om van de eis kennis te 
nemen om reden dat << de teelt van padcle
stoelen als een handelsonderneming client 
aangemerkt; dat immers cleze teelt het 
aanleggen van bijzonder bewerkte aarcle 
vergt; dat te dien einde kunstmatige mid
delen moeten aangewend worden, die een 
industrieel karakter vertonen ; dat aldus 
gekweekte paddestoelen bezwaarlijk als 
voortbrengselen van eigen bodem kunnen 
bestempeld worden ll, dan wanneer de 
teelt van de grond om vruchten, groensels 
of andere voortbrengselen eruit te halen, 
steeds een landbouwkarakter vertoont, 
hetwelk het karakter van handel;;daad 
uitsluit, zelfs wanneer zij het gebruik van 
bijzonder bewerkte aarde en van kunst
matige middelen vereist, en dan wanneer 

(1) en (2) Raadpl. enerzijds : FREDERICQ, 

2' uitg., b. I, blz. 79; Les Novelles, D1·oit 
comme•·cial, b. I, v" Des comme1·fants, 
n' 720; en, anderzijds : RESTEAU, Societes 

de teelt van de groncl, welke ook de ge
bruikte micldelen wezen, buiten de be
perkte opsomming van de artikelen 2 en 3 
van de wet van 15 december 1872 valt : 

Overwegencle dat in het micldel terecht 
wordt staande gehouden dat het exploi
teren van de bodem, om daaruit voort
brengselen te behalen, geen daad van 
koophandel worclt, naar de zin van de 
artikelen 2 en 3 van de wet van 15 de
cember 1872, wegens het feit aileen dat 
clergelijke exploitatie het gebruik van 
stoffen of bewerkingen zou vereisen, om 
ze te vergemakkelijken of winstgevend 
te maken; 

Overwegende echter dat nit de vast
stellingen van de rechter over de grond 
blijkt dat aanlegger in onderhavig geval 
zich er niet toe beperkt heeft zijn -toe
vlucht te nemen tot kunstmatige midcle
len om de bodem te exploiteren, doch dat 
de paddestoelen voortbrengselen waren 
van een vooraf door industrHHe behan
flelingen bewerkte aarde welke vervol
gens op de bodem is gelegd geweest; 

Dat het middel aldus op een verkeerde 
interpretatie van het bestreden vonnis 
rust en, derhalve, feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten, en, naardien de voorziening v06r 
15 september 1953 betekend werd, tot een 
schaclevergoecling van 150 frank jegens 
verweerder;;. 

24 december 1953. - 1° kamer. - Voor
zitte1· en verslaggever, H. de Clippele, 
raadsheer waarnemend voorzitter. - Ge
lijlcluidenrle conclus·ie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste ad vocaat-generaa I. 
- Ple'ite1·, H. della Faille cl'Huysse. 

le KAMER.- 24 december 1953 
1° :M:ILITAIRE OPEISINGEN. - OP

EISING VAN AU'l'OVOERTUIGEN. All'l'l
KEL 256 VAN HE'r REGLEMEN'f GEVOEGD BIJ 
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 3 MEI 1939. 
- DRAAGWIJDTE. 

2° :M:ILITAIRE OPEISINGEN. - GE
SCHRIF1' DA'l' EEN MILI'l'AIRE OPEISING VAS'f
S'l'ELT. - J\ifACH'l' VAN DE RECH'l'ER OM l>I:ET 
BEHULP VAN EXTRINSIEKE GEGEVENS DE 
DHAAGWIJD'rE VAN HET GESCHRIF1' ~'E BEPA
LEN. 

1 o H oewel., lcrachtens nrtilcel 266 ·van het 

anonyrnes, 2' uitg., n' 81; LYON-CAEN en RE

NAULT, Droit comme•·cial, b. I, n' 124, 7"; Rep. 
prat. d1·. belge, v' Comme,·ce-commerfant, 
n' 225. 
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reglement gevoegd bij lwt lconinklijlc 
beslu.'it van 3 me·i 1939, de opeising van 
autovoeTtuigen cloor legerccnhcdcn, in 
principc, cen opeisiny in h~wr is, belet 
dit p!"irwipe nochtans niet dat afwijkin
yen claa·raan lmnnen voonwmen {1). 

2° Om ae clntai/'I.vij dte 1!CLn clc vennelcUn
gen ·nnn een gesch1·i,ft, clnt een m.Ui
tai·re opcisiny vnststelt, te bepalen, rnctrl 
cle t·echter gebnt.ilc mnlccn van nnn het 
gescllrift erct!·insi.elce yegevens (2). 

(DE TIELGISCIIE STAAT, MINISTER VAN 
LANDSVEHDE!liGING, '!' DE KIMPE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 octobr 1951 in hoger beroep 
gewezen door cle Rechtbank van eerste 
aanleg te Oudenaarde; 

Over het eerste middel : schencling van 
de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, G, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 van de wet van 12 mei 1927 op 
de militaire opeisingen, 256 van het ko
ninkli.ik besluit del. 3 mei 1939, tot nitvoe
ring van de wet van 12 mei 1927 op de 
militaire oveisingen, doordat het bestre
llen- vonnis eiser in verbreking· yeroor
deeld heeft tot betaling aan verweerder 
van de som van 20.680 frank, zijnde· de 
eigendomswaarde van de litigieuze vracht
wagen, dan wanneer deze vrachtwagen 
slechts « in lmur Jl wercl opgeeist en dat 
deze lmur een einde heeft genomen wan
neer de Staat hem niet meer heeft kunnen 
gebruiken ingevolge de inbeslagneming 
ervan door de vijand als oorlogs\mit : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
aanlegger tot het betalen van de eigen
domswaarde van de opgeeiste antowagen 
veroordeelt, om reden dat de opeising niet 
in huur gedaan werd, doch wel in eigen
clom; 

Overwegende dat het middel, zoals door 
de ontwikkeling ervan bepaald wordt, het 
vonnis verwijt artikel 256 van het bij het 
koninklijk besluit van 3 mei 1939 gevoegd 
reglement op de militaire opeisingen te 
hebben geschonden; 

Overwegende dat, luidens clit artikel, 
« in algemene regel, en behoudens strij
dig bevel van de Minister van landsver
dediging, de legereenheden de notlige au
tovoertuigen in hunr opeisen Jl; 

Overwegende dat nit cleze tekst ze1f 
blijkt dat alle opeisingen van autovoer
tuigen niet noodzakelijk opeisingen in 
huur zijn; 

Overwegencle clat, ter zake, het vonnis 

(1) Verbr., 11 december 1953 (supra, biz. 255; 
Hull. en PASIC., 1954, I, 300). 
, (2) Verbr., 13 november 1953 (s•tpra, blz. 159; 
Hull. en PAsrc., 1954, I, 183). 

vaststelt dat de opeising gedaan werd in 
eigendom en deze vast:stelling steunt ov 
de vermeldingen van de akte van opei
sing, toegelicht door de extrinsieke ele
menten, die door het vobnis worden op
gesomd; 

Dat het middel het vonnis IJ.iet ver
wijt de bewijskracht van de akte van op
eising te hebben geschonden; 

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

artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreclen vonnis het middel verwerpt 
hetwelk door eiser in verbreking hieruit 
werd afgeleid dat hij zich bevrijd be
weerde tengevolge van het verlies van de 
gehuurcle vrachtwagen wegens inbeslag
neming door de vijand, om reden dat 
eiser, die in onderhavig geval de buit
name door de vijancl inriep, << niet het .be
wijs van een dezer uitzonderlijke oorza
ken voorbrengt )), zoncler cle conclusies 
van eiser te beantwoorden noch de ver
werping te rechtvaardigen van de in de 
bundel berustende schriftelijke bewi.is
elementen welke hi.i als bewijs van die 
lmitname cloor de vijancl inriep, clan wan
neer eiser in zijn concl nsies liet geld en 
dat «de Staat bewijst dat het kwestieuze 
voertuig door de vijand als oorlogsbuit 
in beslag genomen werd (zie bijlagen 8, 
11, 12, 13) ll, wat de rechter ertoe ver
plichtte, op straf van zijn beslissing niet 
te motiveren, te zeggen waarom hij deze 
uitdrukkelijk ingeroe11ene elementen van 
de hand wees : 

Overwegencle dat nit het antwoord op 
het eerste mid<lel volgt dat het disposi
tief van het vonnis wettelijk gerecht
vaardigd is door de vaststelling dat de 
opeising in eigendom gedaan werd; 

Dat de door het tweede middel bestre
den redenen het geval becloelen, waarin 
de autowagen enkel in lnmr zou opg·e
eist geweest zijn; dat zij derhalve over-
bodig zijn; • 

Dat het daartegen gericht midclel, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is; 

Fln overwegende dat de voorziening v66r 
15 september 1953 betekend werd; 

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

24 december 1953. - 1• kamer. - Voor
Z'itteT en versla,_qgever, H. de Clippele, 
raadsheer waarnemencl voorzitter. - Ge
lijlGlniclencle concl·ltSie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. della Faille cl'Huysse en 
Ansiaux. 
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2c KAMER.- 4 januari 1954 

1° VONNISSEN EN .ARRIDSTEN. 
S'TRAFZAKEN. - BESLISSING VAN . VEROORDE
LING. - MELDING VAN DE 'l'ER 'l'ERECH'fZIT
'fiNG OEDANE AANDUIDING' VAN DE 'l'OEGEPAS'fE 
WE'l''fELIJKE BEPALINOEN. - NIE'f or> S'l'RAF· 
FE VAN NIETIGHEID VEREIS'l'. 

2° REDENEN V .AN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - S'rRAFZAKEN. - MEL
DING VAN DE 'l'OEGEPASTE WE'l"l'ELIJKE BEPA
LINOEN. - VERWIJZING NAAH HE'l' BEROE
PEN YONNIS. - WE'l"l'ELIJKHEID. 

1 o In de besUssingen ·V(Ln veroordeUng is 
de 1nelding, dat de voorzitte1· ter te
rechtzitting de toegepaste wetsbepaUn
gen heeft aanged·ttid, niet op straj' vwn 
nietigheid voo·rgeschreven (1). (Wetb. 
van strafv., art. 163 en 195.) 

2° Het arrest ·van veroo·rdel!ing 1lat, bij 
·!JePwijzing naar het bet·oepen vonn·is, fle 
wetsbepaUngen vermeldt tvaarin 1Ze be
standdelen van het ten laste ·vwn be
Uchte weet·honden rnisdrijf zijn om
schreven, en wellce de st'l"affen voot·
schrijven, is naar recht met redenen 
omlclee(l (2). 

(HEYLEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 mei 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het enig miclclel : schencling van 
de artikelen 195, inzonderheicl lid 2, en 
211 van het Wetboek van strafvorclering, 
en 97 van de Gronclwet, doordat het be
streclen arrest, zelfs aangevulcl door liet 
zittingsblad, in gebreke blijft vast te stel
len clat de artikelen waarop de tegen 
aanlegger uitgesproken veroordeling is 
gegrond, inzonderheicl << de in het beroe
pen vonnis vermelcle artikelen )) en arti
kel 50 van het Strafwetboek, <c door de 
voorzitter ter terechtzitting )) zijn aan
geduid geweest, clan wanneer de aandui
ding van deze wetsbepalingen een wezen
lijk vereiste is voor de motivering van de 
uitgesproken straffen : 

Overwegende, enerzijds, dat dee ver
plichting in het arrest melding ervan te 
maken dat de voorzitter ter terechtzit
ting de toegepaste wetsbepaling heeft 
aangeduid niet op straf van nietigheicl 
is voorgeschreven; dat, naar luicl van 

(1) Verbr., 8 januari 1940 (Bttll. en PAsrc., 
1940, I, 4); 21 september 1953 (A1'1·. Ve•·b1·., 
1954, biz. 8; Bttll. en P ASIC., 1954, I, 8). 

(2) Verbr., 21 september 1953 (A1"1". Ve1·b•·., 
1954, biz. 8; Bull. en PAsrc., 1954, I, 8). 

artikel 195 van het Wetboek van straf
vordering, gewijzigd bij het enig artikel 
van de wet van 2 januari 1924, op het 
verzuimen van deze vermelding enkel een 
boete van 50 frank ten laste van de grif
fier voorzien wordt; 

Overwegende, anderzijds, clat het be-' 
streden arrest zijn beslissing steunt op de 
in het beroepen vonnis aangeduide wets
bepalingen en bovendien, op artikel 50 
van het Strafwetboek; 

Dat dit vonnis onder meer de artike
len 350, 351 en 353 van het Strafwetboek 
opgeeft, waarin de bestanddelen van het 
ten laste van aanlegger als bewezen be
schouwde misdrijf zijn omschreven, als
ook de wetsbepalingen welke de straffen 
bepalen; 

Dat clienvolgens de ten laste van aan
legger uitgesproken veroordeling naar 
recht met redenen is omkleed; 

En overwegende clat de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de 
bleslissing overeenkomstig de wet is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzic
uing; veroorcleelt aanlegger tot de kosten. 

4 januari 1954. - 2• kamer. - Voo1·
.czitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
sla.ggeve·r, H. Dm·eel. - Gelijlcl1t-idende 
conclus-ie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. - Pleite·r, H. De
meur. 

2e KAMER. - 4 januari 1954 

1° VERKEER. - WEGGEBRUIKER DIE WEER 
AANZET, - VERPL!CH'l'ING DE DOOHOANG VHIJ 
'l'E LA'l'EN VOOR DE IN BEWEGING ZIJNDE WEG
flEBRUlliER. VERPLICHT!Nfl AFHANKE
LIJK NOCH VAN DE REDEN VAN DE S'l'IL
S'l'AND VAN DE EERSTE WEGGEBHUIKER, NOCH 
V.\N HET NALEVEN VAN HET REGLEJioiENT'DOOR 
DE IN BEWEfliNfl ZIJNDE WEGGEBRUIKER. 

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
S'l'RAFZAKEN. - VERKEER. - .A.L DAN NJE'l' 
VOORZIENBAAR KARAK'l'ER VAN EEN SCHEN
DINfl VAN DE WEGCODE DOOR EEN WEGflE
BRUIKER. - FEITELIJKE BEOOHDELINO. -
SOUVEREINE BEOORDELING. 

1 o De 1JfJl"pliahting floor nTtilcel 57_. 1°, a, 
van de W egaode opgelegd ann de 1.Deg
gebntilcer, (Ue na een stilstanfl ·wee1· 
na.nzet, de doorgang '1!1"i,j te laten voo1· 
rle reeds ·in be-wegin{f zijnde weggebrui.
Tcers, heej't een algemeen lr,nrnkter,· zij 
is inzondm·heirl nfhanlcel-ijk noah van 
fle rerlen waa1·om flie weggebr·ttilcer 
heeft stilgehottden, noah -ra.n het nale-
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ven dm· bepalingen van de Wegcode 
dom· de in beweging zijnde weggebnl'i
kers (1). 

2° De rechter ove1· de grand beoordeelt 
souverein in feite of de schending van 
de W egcode door een wegge1Jruike1· al 
dan niet een onvoorzienbaar voorval 
'VOor een ande1· weggeb!'Uilcer ~tit
maalct (2). 

(LECRENIER, C. MARECHAL.) 

ARR.ES'l'. 

BET BOll'; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 juli 1953 in hoger beroep ge
wezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Luik; 

I. Over de voorziening van aanlegger, 
als beklaagde : 

A. Ten aanzien van de over de publieke 
vordering gewezen beslissing : 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet en 57, 
1°, a, van de Wegcode, doordat het be
streden vonnis aanlegger heeft veroor
deeld om, na een stilstand van zijn voer
tuig, nagelaten te hebben de doorgang 
vrij te laten voor een in beweging zijnde 
weggebruiker, dan wanneer zijn voer
tuig stilstond nit oorzaak van de vereis
ten van het verkeer of om aan voorzich
tigheidsregelen te voldoen, en dan wan
neer de in beweging zijnde weggebruiker 
zich in onderhavig geval op onregelmatige 
wijze voortbewoog, vermits hij, met 
schencling van artikel 54 van de Wegcode, 
op het kruispunt waar de botsing plaats 
greep, een secundaire weg kwam uitge
reclen : 

Overwegende dat het bij artikel 57, 1 o, 
van het koninklijk besluit van 1 februari 
1934 voorgeschrevene een algemeen ka
rakter heeft; dat eruit volgt dat aan de 
toepassing ervan de reden waarom de 
weggebruiker heeft stilgehouden niets af
doet en dat die toepassing niet afhangt 
van de in het micldel aangehaalcle om
stancligheicl clat << cle in beweging zijncle 
weggebruiker ll zelf rijdt met inachtne
ming van de door het reglement gestelde 
vereisten; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweecle midclel : schencling van 

de artikelen ·97 van de Grondwet en 41 

(1) Zie verbr., 6 november 1950 en 7 mei 
1951 (An·. Yerb1'., 1951, blz. 97 en 519; B11ll. 
en PAsrc., 1951, I, 116 en 611); 3 december 
1951 (A,.,·. Ye,·b·, .. , 1952, blz. 154; B11ll. en 
PAsrc., 1952, I, 172, en de nota 1). 

(2) Verbr., 5 october 1953 (An·. Jlm·br., 1954, 
blz. 61; B11ll. en PASIC., 1954, I, 73). 

en 42 van de Wegcode, doordat het be
streden vonnis zijn beslissing op tegen
strijclige en dubbelzinnige gronden steunj; 
door te beslissen, enerzijds, dat arti
kel 57, 1°, a, van de Wegcocle toepasse
lijk is op « de weggebruiker die stilgehou
den heeft nit oorzaak van de materHlle 
vereisten van het verkeer en om voorzich
tigheidsregelen in acht te nemen welke 
de wet hem oplegt, en, anderzijcls,, « clat 
zulks in het bijzonder het geval is wan
neer, zoals ten deze, de weggebruiker 
slechts lweft stilgehouden om een bijko
mencle prijzenswaardige voorzorg te ne
men, doch zoncler wettelijke of materiele 
nooclzakelijkheicl ll, clan wanneer deze 
gronclen niet alleen tegenstrijdig zijn, 
cloch inclruisen tegen cle artikelen 41 en 42 
van de Wegcocle welke aan ieclere wegge
bruiker opleggen te sturen op een manier 
die niet gevaarlijk is voor het publiek 
of hinclerlijk voor het verkeer, en cler
wijze clat het hem mogelijk weze zijn 
voertuig v66r een hinclernis immer tot 
stilstand te brengen : 

Overwegepde dat cle rechter over de 
grond verklaart clat, waar artikel 57, 1", 
a, van <le vVegcode toepasselijk is op de 
weggebruiker die client stil te houclen we
gens de nooclwendigheclen van het ver
keer of om voorzichtigheidsregelen in 
acht te nemen welke de wet hem uit
drukkelijk of op algemene wijze oplegt, 
zulks het geval behoort te zijn wanneer 
het, zoals ten cleze, een weggebruiker' gelclt 
die slechts heeft stilgehouclen om een 
« bijkomenlle ll prijzenswaardige voor
zorg te nemen doch zoncler wettelijke of 
materiele nooclzakelijkheicl; 

Overwegencle dat cleze gronclen noch te
genstrijclig noch dubbelzinnig zijn, en dat 
claarin slechts een onderscheid wordt ge
maakt tussen het geval waarin het stil
houclen door een bijzonclere bepaling of 
door cle in artikel 41 en 42 van de Weg
code vervatte algemene regel wordt opge
legcl, en cle gevallen waarin cle weggebrui
ker stilhouclt ori1 een bijkomencle voor
zorg te nemen, dit wil zeggen zonder 
claartoe gedwongen te zijn; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
B. Ten aanzien van de over de burger

lijke vordering gewezen beslissing : 
Overwegende dat aanlegger geen bijzon

der middel inroept; 
II. Over de door aanlegger als burger

lijke partij ingestelde voorziening : 
Over het middel : schending van de ar

tikelen 54 en 42 van het koninklijk besluit 
van 1 februari 1934, cloordat het bestreden 
vonnis verweerders in verhand met deze 
telastleggingen van de vervolging heeft 
ontslagen, om reden dat aanlegger op de 
hoofdweg stilstond en dat, waar hij zijn 
voertuig weer aan het rijden had ge-
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bracht, deze omstandigheid voor ver
weerders een niet te voorziene hindernis 
~u1tmaakte, dan wanneer als op de hoofd
weg rijdende weggebruiker dient te wor
den beschouwd zowel de in beweging 
zijnde weggebruiker als degene die we
gens de vereisten van het verkeer tij.de
lijk zijn voertuig tot stilstand heeft tn.oe
ten brengen : 

Overwegende dat de rechter over de 
_grond, door een souvereine beoordeling 
van de feitelljke omstancligheden waarop 
hi.i wijst, geoordeeld heeft dat de door 
aanlegger begane inbreuk voor verweer
ders een niet te voorziene hindernis uit
maakte; namelijk een geval van over
macht hetwelk elke verantwoordelijkhetd 
in hunnen hoofde uitsloot; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

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

Overwegende tlat de voorziening v66r 
~5 september 1953 is betekend geweest; 

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

4 januari 1954. - 2" kamer. - Foo1·
zUter, H. Wouters, voorzitter. - T'e1·
slaggever, H. C. Lonveaux, - Gelijlcltti
dende conclnsie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. -

2c KAMER. - 4 januari 1954 

GENEESKUNDE. - OP DE LI.JST VAN DE 
ORDE NIET INGESCHHEV)l)N ClENEESHEER. - UI1'-
0EFENING VAN DE TANDHEELKUNDE UIT KHACHT 
VAN ZIJN DipLOMA VAN DOCTOR IN DE GE
NEESKUNDE. - 0NWE1"l'IGE UI'l'OEFENINCl VAN 
llE GENEESKUNDE. 

·Oefent onwett-ig een talc 1;an de genees
lonnde ttit cle geneesheer die, zondm· 
zijn inschrijvinrt op de lijst van de 
Orde ller genecsheren te hebben beko
men, de tnnllheelknnlle nUoefent n-it 
kracht ,;an een lliploma van llocto1· 1-n 
de genees-, heel- en ve1·loslMtnde afgele
verd op rtrond van de wetten op het 
toekennen der academische graden die 
de wet van 21 mei 1929 voomfgingen (1). 
(Wet van 12 maart 1818, art. 18; kon. 
IJesl. van 1 juni 1934, art. 1; wet van 
25 juli 1938, art. 2.) 

(1) Zie verbr., 30 april 1951 (.17'1'. Verbr., 
:l951, biz. 506; B·ull. en PASIC., 1951, I, 595). 

VERBR., 1954. - 20 

{SLABBAERT.) 

ARRES'.r. 

HET, HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 juni ~ 1953 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 1, inzonderheid 1 o, 3 en 10 
van het koninklijk besluit van 1 juni 1934 
houdende reglement op de beoefening .van 
de tandheelkunde, 4, · 14; 18, 19 van de 
wet van 12 maart 1818 op de geneeskunde, 
1, 14, 15, 39, 41 en 50 van de wet van 
21 mei 1929, 1 en 2 van de wet van 25 juli 
1938 tot oprichting van de Orde der ge
neesheren, doordat het bestreden arrest, 
zonder vast te stellen dat aanlegger een 
werkzaamheid zou hebben uitgeoefend 
welke tot de geneeskunde behoort of. de 
perken zijner bekwaamheid te buiten gaat 
zoals deze bleek uit het diploma dat hem 
krachtens de v66r de wet van 21 mei 19·29 
vigerende wetten werd afgeleverd, aanleg
ger desniettemin op grond van. artikel 18 
van de wet van 12 maart 1818 veroor' 
deelt, ofschoon het erkent dat de tand
heelkunde een onderscheiden tak van de 
geneeskunde is geworden en dat het di
ploma van doctor in de geneeskunde niet 
meer de wettelijk v.ereiste titel is om ze 
uit te oefenen : -

Overwegende dat het bestreden arrest 
niet betwijfelt dat aanlegger de be
kwaamheid bezit om de tandheelkunde 
uit te oefenen krachtens een diploma 
van doctor in de geneeskunde dat hem 
overeenkomstig de v66r de wet van 21mei 
1929 vigerende wetten werd afgeleverd, 
doch beslist dat aanlegger, welke gewoon
lijk in zijn hoedanigheid van doctor in 
de geneeskunde de tandheelkunde beoe
fende, zulks wettelijk niet vermocht te 
doen zonder vooraf zijn inschrijving op 
de lijst van de Orde der geneesheren te 
hebben bekomen; 

Overwegende dat, naar luid van de wet 
van 12 maart 1818, de tandheelkunde een 
tak van de geneeskunde is, waartoe een 
bekwaamheidsdiploma vereist is; 

Dat het beoefencn van de tandheel
kunde aanvankelijk aan de honders van 
een diploma nm geneesheer of van een 
getuigschrift van tandheelkundige be
kwaamheid binnen de grenzen hunner 
titels voorbehouden was; 

Dat de wet van 21 mei 1929 op het toe
kennen van de academische gradcn, door 
de graad van licentiaat in de tandheel
kunde in te voeren, zich erbij bepaald 
heeft de tandheelkunde van het algemeen 
gebied der heelkundige bewerkingen af 
te zonderen om een bijzondere tak der 
gem!eskunde er van te maken; dat door 
het koninklijk besluit van 1 juni 1934 be
treffende de tandheelkunde enkel aan deze 
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tal> der geneeskunde een eigen en op zich 
zelf staande reglementering werd g·ege
ven; dat noch clie wet, noch dat konink
lijk besluit ten doel of tot gevolg hebben 
gehad de tandheelkuncle van het gebied 
·der geneeskunde af te zonderen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt zonder in dit verband te wor
den bestreden, dat aanlegger gewoonlijk 
aan zijn clienten een behandeling heeft 
verstrekt welke tot de tandheelkunde be
hoort en valt in de categoric der behan
clelingen ter verstrekking waarvan de 
praktizerende houder moet zijn, hetzij 
van het wettelijk diploma van licenciaat 
in de tandheellnmde, hetzij van een 
weitelijk diploma van doctor in de 
geneeskunde, afgeleverd krachtens de 
v66r de wet van 21 mei 1929 vigerende 
wetten; dat het er anderzijds op wijst 
dat aanlegger, clie laatstgemeld, door de 
desbevoegde provinciale commissien re
gelmatig geviseerde en geregistreerde di
l}loma bezat, gewoonlijk uit kracht van 
zijn titel van doctor in de geneeskunde 
de tamlheelkunde uitgeoefend heeft zon
der op cle lijst van de Orde der genees
heren ingeschreven te zijn ; 

Overwegende dat artikel 2 van de wet 
van 25 juli 1938 tot oprichting van de 
Or<le tler geneesheren aan elke in Belgie 
woonachtige geneesheer die in dit land 
enige tak der « geneeskunst )) wenst te 
lJeoefenen, de verplichting oplegt vooraf 
zijn inschrijving· op de lijst van de Orcle 
der geneesheren te bekoinen; 

Dat er nit volgt dat het bestreden ar
rest, hetwelk vaststelt dat aanlegger uit 
kracht van zijn titel van doctor in de ge
neeskunde, de tandheelkunde uitoefende, 
wettelijk heeft kunnen beslissen dat, 
tlaar hij niet op de lijst van de Orde der 
geneesheren was ingeschreven geweest, 
hij onwettelijk cle geneeskunde had uitge
oefencl; 

Dat het middel naar recht fault; 
Overwegende, voor het overige, dat de 

substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefcl en dat de beslissing wettelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt aanlegge.r tot de kos
ten. 

4 januari 1954. ~ 2" kamer. - Voor
:zittwr, H. Wouters, voorzitter. - V er
slaggever, H. Gironl. - Geli:ilchtidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 4 januari 1954 

ARBEIDSONGETVAL. ~ ONGEVAL VEROOR
ZAAKT DOOR EEN WERKMAN OF EEN AANGE-

STELDE VAN RET BEORIJFSHOO~'D. - UI'l'
SLUITING VAN DE OP DE GEl\lEENRECHTEUJKE; 
AANSPRAKELIJKHEI!l GEGIWNDE VORDERING. 
- VOOUWAARDEN. 

A.:rUicel 19, l-id 3, van f~e snmengem-
dende wetten bet1·ettende de ·ve·rgoedinrr 
dm· sohnde voo·rtspruitende 1tit ·de al·-
1midsongevnllen, ann het slnohtofftw 
lJnn een nrbe·iflsongevnl het · {nstellen 
vnn de OlJ de gemeen·reohteU.ilce nnn
sprnlvelijkheid gegronde 1JOI'der·ing tegen 
ae we1·1vman of (le annf!e.~te/,fle v11n, het 
bedrijfshoofd ont:ze{ft, wnnneer het 
soha.deverom·znkend feU flam· 1Joor·rnelde
werkmftn of (tr£n{festelde verricht werrr 
in de 1t'itoefening der fun:cUe8 "ll)(w.r
rnede hi:i beirtst werd (1) . 

(ROBBE, T. BARBIEUX, WEDUW~J BRION.) 

AURES'I'. 

HiiJT HOI<~; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 20 april 1951 en op 27 fe
bruari 1953 gewezen door het Hof van 
beroep te Brussel ; 

I. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen d¢ over de publieke vordering 
gewezen beslissing : 

Overwegende dat het op 20 april 1951 
door het Hof van beroep te Brussel op· 
tegenspraak uitgesproken arrest, defini
tief over cle ten laste van aanlegger inge
stelcle publieke vorclering uitspraak ge
daan heeft ; 

Overwegende dat de op 3 maart 195S 
afgelegcle verklaring van voorziening, na 
het verstrijken van de wettelijke termijn, 
te laat werd afgelegcl; 

Dflt de voorziening !lienvolgens, niet 
ontvankelijk is; 

II. Voor zoveel de voorziening gerieht 
is tegen de over de burgerlijke vor!lering 
gewezen beslissing : 

Over het enig . middel : schending van 
de artikelen 1382 en 1384 van het Burger
lijk Wetboek, 1 en 19, inzonderheid 19, 
lid 3, van de wetten betreffende de ver
goeding der schade voortspruitende nit 
arbeidsongevallen, samengeschakeld bij 
koninklijk besluit van 28 september 1931, 
gewijzig'Cl en aangevuld bij koninklijk be
sluit nr 305 van 31 maart 1936, de besluit
wetten van 9 juni en 22 november 194.5, 
de wetten van 20 maart 1948 en 10 juli 
1951, en schending van artikel 9'l' van de 
Grondwet, cloordnt de bestreden beslis-

(1) Afgeleid uit verbr., 22 november 1915 
(B1tll. en PAsrc., 1915-1916, I, 430, en de 
nota 1, blz. 431; verg. verbr., 16 februari 
1953 (Ar>·. Y m·br., 1953, blz. 404; Bull. en, 
PASIC., 1n53, I, 451). 
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sing van 20 april 1951, hoewel vaststel
lend, hetzij door zich zelf, hetzij bij ver
wijzing naar de redenen van het beroepen 
vonnis, dat aanlegger in verbreking, dader 
van het ongeval, en de getroffene << in 
qienst van dezelfde werkgever en aan de 
·wetgeving betreffende de vergoeding van 
de arbeiclsongevallen onderworpen wa
Ten Jl, dat het ongeval zich voordeed bin
nen de omheining van de kolenmijn 
d.w.z. op de werkplaats der partijen, 
en dat aanlegger op die plaats over een 
garage voor zijn voertuig beschikte, de 
op artikel 1382 van het Burgerlijk ·wet
hoek gesteunde vordering van de burger
Jijke partij ontvankelijk heeft verklaard, 
om de redenen vermeld hetzij in het ar
rest, hetzij in het beroepen vonnis, waar
van het arrest de redenen overgenomen 
heeft, dat het stelsel van de fol"faitaire 
vergoecling, zoals het bij alinea 3 van ar
tikel 19 der samengeordende wetten 
wordt ingericht, enkel van toepassing is 
indien de werkman of aangestelde die 
het ongeval veroorzaakt heeft en degene 
die er het slachtoffer van was in dezelfde 
hoedanigheid en terzelfdertijd werkzaam 
waren tot het uitvoeren van hun arbeids
~ontract voor dezelfde patroon, en indien 
het ongeval in het feit van de uitvoering 
van gezegd contract gelegen is; dat op het 
ogenblik van de feiten, beklaagde geen 
~'nkelc~ dienstverplichting had, dat hij 
zieh aldus niet in de uitoefening zij
ner functie bevond en dat hij niet ter 
gelegenheid van de nitoefening zijner 
functie handelde; clat het dienvolgens 
van weinig belang is dat de feiten, 
bij toeval, gebeurden binnen de om
heining van de kolenmijn en dat be
klaagde op cleze plaats over een garage 
beschikte om zijn wagen te bergen, dan 
wanneer, eerste onclerdeel, naar luid van 
artikel 19 der samengeschakelde wetten 
betreffende de vergoeding van de nit de 
arbeidsongevallen voortspruitende schade, 
de getroffene en zijn rechtverkrijgende 
slechts de vordering van gemeen recht 
tot volledige vergoecling van de oncler
_gane schatle tegen de verantwoordelijken 
behalve het bedrijfshoofd of zijn werk
lieden en aangestelden behouden, d.w.z. 
tegen de aan het lJedrijf vreemd zijnde 
-derden, dat de hoeclanigheid van werk
man of aangestelde in hoofcle van de da
der van de schacle bestaat indien hij met 
de werkgever van de getroffene door een 
arbeids- of clienstcontract verbonden is; 
-dat deze hoedanigheid in elk geval be
staat wanneer, zich binnen de omheining 
van het l1edrijf, zelfs lmiten de tijd en de 
noodwenuigheclen van zijn bedrijf be
vindend, belanghebbende bovendien fei
telijk onder het gezag van zijn werkge
ver blijft; waarnit volgt dat, door aan 
aanlegger het voordeel van de bij voor
meld artikel 19 verleende vrijstelling T"an 

de verantwoordelijkheid van gemeen 
recht te ontzeggen, om reden dat het on
geval niet naar nanleiding van en in de 
uitvoering van aanleggers arbeidscon
tract gebeurd was, het bestreden arrest 
voormelde wetsbepaling geschonden heeft 
door de toepassing ervan afhankelijk 
te maken van een vereiste dat zij "niet 
bevat; tweede onderdeel, aanlegger bij 
conclusies had cloen gelden << dat het on
geval gebeurd is op de plaats van het 
werk, zowel van de getroffene als van 
appellant; dat de red en waarom de ge
troffene appellant ter hulp is gesneld, 
zonder acht te slaan op het gevaar dat 
hij liep, enkel te vinden is in het feit dat 
appellant zijn medewerker was in dienst 
van dezelfde werkgever; tlat het ongeval 
enkel is kunnen gebeuren omdat appel
lant, wegens zijn functie, op de plaats 
van het werk over een garage beschikte; 
dat, indten zulks niet wordt uitgesloten 
bij lid 2 van artikel 19 van de samenge
ordende wetten betreffende de vergoeding 
van de nit arbeidsongevallen voortsprui
tencle schade, het hoofd der onderneming 
krachtens artikel 1384 van het Burger
lijk Wetboek wegens het ten laste van 
zijn aangestelde, appellant, gelegde feit 
aansprakelijk zou zijn geweest J>; dat 
dienvolgens, aangenomen zelfs dat de in 
lid 3 van artikel 19 van de samengeorden
de wetten bepaalde vrijstelli_ng van aan
sprakelijkheid afhankelijk weze van het 
bestaan van een verband tussen de functie 
van de dader van de schadeberokkenen
de daad en die claad, dan het bestaan van 
dat vereiste regelmatig door aanlegger 
werd aangevoerd; waaruit volgt dat, door 
dit middel niet te behandelen of door het 
gedeeltelijk te behandelen, om reclen dat 
de omstandigheid clat het ongeval binnen 
de omheining van de kolenmijn is ge
beurd en dat aanlegger aluaar over een 
garage heeft beschikt, van belang is ont
bloot, het bestreclen arrest in elk geval 
de in het miclclel aangeduicle wetsbepalin
gen heeft geschonden en niet kan be
schouwcl worden als met redenen om
kleecl naar het vereiste van artikel 97 van 
de Grondwet : 

Over het eerste onclercleel : 
Overwegencle c1at artikel 19, lid 3, van 

de samengeorclende wetten betreffende de 
vergoeding van de uit arbeidsongevallen 
voortspruitende schade aan de· door een 
arbeidsongcval getroffene of aan diens 
rechthebbenden het instellen ontzegt 
van de op het gemeen recht gegroncle 
vordering tot herstel van de ondergane 
schade, tegen de voor het ongeval ver
antwoordelijke persoon wanneer deze 
hetzij het ondernemingshoofd, hetzij de
zes arbeider of aangestelde is; 

Dat deze van het gemeen recht afwij
kende maatregel naar de bedoeling van 
de wetgever het gevolg was van het 
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stelsel dat hij invoerde om aan de arbei
der, die door een arbeidsongeval werd ge
troffen, een ten laste van het onderne
mingshoofd gelegde forfaitaire schade
loosstelling te verzekeren; 

Dat, ten aanzien van het ondernemings
boofd, behoudens bet geval waarin een 
ongeval opzettelijk door hem veroorzaakt 
werd, de nit arbeidsongevallen voort
spruitende schade bijgevolg slechts nog te 
zijnen laste en ten behoeve van de getrof
fene of van dezes rechthebbenden aanlei
ding kon geven tot de enkele bij de wet 
bepaalde forfaitaire vergoedingen; 

Overwegende dat, wat de arbeiders en 
aangestelden van bet ondernemingshoofd 
aangaat, de vrijstelling van de gemeen
rechtelijke aansprakelijkheid ingevoerd 
is geweest om te voorkomen dat de werk
gever, die er toe is gehouden een forfai
taire vergoeding te betalen, zelfs wan
neer generhande font zich heeft voorge
daan, in strijd met artikel 19, lid 2, van 
de samengeordende wetten, tot betaling 
van deze vergoeding overschrijdende be
uragen zou gehouden zUn, ten belope van 
geheel de schade, ingeval van door zijn 
werklieclen of aangestelden begane fou
ten, en zulks nit kracht van de in arti
kel 1384 van het Burgerlijk Wetboek om
schreven burgerlijke , aansprakelijkheid; 

Overwegende dat ten aanzien van de 
werklieden of aangestelden van bet Oll(ler
nemingshoofd, niet clenkbaar zou zUn ge
weest clat deze, wegens hun werkzaam
heid in de onclerneming, krachtens het ge
meen recht persoonlijk zouclen gehouden 
blijven tot het herstel van de door hen 
,-eroorzaakte schade, dan wanneer de 
door hun toedoen teweeggebrachte aan
sprakelijkheid van het ondernemings
lloofd, volgens het gemeen recht, bij toe
passing van lid 2 van voormeld artikel 19 
terzijde zou worden gesteld; 

Overwegende daarenboven dat de vei
ligheicl van bet werkliedenpersoneel, wel
ke bet doel was van de wet waai· zij de 
arbeider in een zekere mate vrijwaart 
tegen de gevolgen van ongevallen waar
aan zijn werkzaamheid in de onderneming 
hem blootstelde, onvolledig zou zijn ge
weest indien de werklieden of aangestel
den van het ondernemingshoofd, ten op
zichte van dezelfde arbeidsongevallen, 
niet wederzijcls van de persoonlijke aan
sprakelijkheicl waren vrijgestelcl geweest 
welke hun werkzaamheid in de dienst 
van de onderneming ten gevolge kon heb
llen; 

Dat wel degelijk te dien eincle werd 
voorzien bij de bepaling van artikel 19, 
lid 3, van cle samengeordende wetten 
welke, waar zij, de werklieclen en aan
gestelclen van de gemeenrechtelijke aan
sprakelijkheid jegens de door arbeidson
gevallen getroffenen vrijstellend, de term 

<< aangestelde ll bezigt welke de term : is 
waarvan de burgerlijke wet gebtuik 
maakt om, ten aanzien van de aansprake
lijklleid, de wettelijke gevolgen te bep\1-
len: vmi bet feit dat aan de zich in eens 
anders dienst bevinclende persoon te wij
ten is; 

Overwegende dat het met elke logische 
'interpretatie zou strijden aan bet woord 
(( aangestelde ll, in de zinsnecle waa:dn 
naar de gemeenrechtelijke regelen worclt 
verwezen, een juridische waarde toe te 
kennen clie niet de waarde zou wezen_ 
welke die zelfde regelen toekennen . aan 
cUe term, tot aanduiding van de persoon 
voor wiens daacl zij degene aansprakeli.ik 
maken jegens wie bet door die term zelf
kenbaar gemaakt verband van onderge
schiktlleid bestaat; 

Dat trouwens nit het namens de cen
trale afdeling ann de kamer van volks
vertegenwoordigers gedane verslag blijld 
dat de >vetgever van 1903 door de term 
« aangestelde ll de persoon becloelde welke
door een verband van aanstelling met ,bet 
ondernemingshoofcl is verbonden, in zover 
hij door zijn eland de aansprakelijkheid 
van cle meester of aansteller teweeg
brengt; 

Overwegende clat het bestreclen arrest, 
steunend op feitelijke gegevens waarop 
llet wijst, vaststelt dat aanlegger, aange
stelde van de werkgever van de getrof
fene, « zich niet in de uitoefening van zijn 
functie bevond en niet naar aanleiding
van bet uitoefenen dier functie gehandeld 
lleeft ll, toen hij de daad verrichte die· 
de schade veroorzaakt lleeft welker her
stel verweerder vorderde; 

Dat llet bestreden arrest, om nit cleze 
vaststelling af te leiden dat de eerste 
rechter de hurgerlijke vordering terecht 
heeft toegewezen, impliciet doch nood
zakelijk naar recht beslist heeft dat arti
kel 19, lid 3, van de samengeordende 
wetten betreffende de vergoeding van de 
nit arbeidsongevallen voortspruiticmde 
schade, slechts de vordering tot aanspra
kelijkstelling naar gemeen recht hindert, 
welke de door bet arbeidsongeval getrof-; 
fene tegen de aangestelc1e van bet onder
nemingshoofd instelt, inclien llet schade
veroorzakencl feit door voormelde aange
stelde in de functie waarvoor hij werd 
aangesteld begaan werd; 

Dat de rechter over cle grond, door ui.t
spraak te doen zoals hij gedaan heeft, 
een juiste toepassing van clie wetsbepaling 
gemaakt heeft ; 

Overwegende dat, waar net hestreden 
arrest, bij verwijzing naar bet beroepen 
vonnis, de beschouwingen inroept « dat 
het stelsel van de forfaitaire vergoeding; 
zoals bet bij lid 3 van artikel 19 van de 
samengeordende wetten is ingericht, enkel 
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van toepassing is ingeval de arbeider 
of aangestelde die het ongeval heeft ver
oorzaakt en hij die er door werd getrof
f~n, in dezelfde hoedanigheid en tegelijk 
h~:ndelden in de uitoefening van het ar
beidscontract voor dezelfde werkgever en 
ingeval het ongeval in bet uitvoeren van 
het contract gebeurde ll, deze recbtskun
dige overweging, vervat in de beslissing 
van de eerste rechter wiens beweegrede
nen de rechter in boger beroep verklaart 
over te nemen, hoe gegrond zij ook wezen 
moge, niettemin slechts een overtollige 
beweegreden uitmaakt, dewi.il gronden 
eigen aan de bestreden beslissing, ten aan
zien van bet betwiste punt, tot die beslis" 
sing geleid hebben; 

Dat het micldel, in de mate waarin het 
tegen een overtollige beweegreden O]J
komt, bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende derhalve dat het eerste 
onderdeel van. het middel niet kan wor
den aangenomen; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, zoais in het ov l1~t 

eerste onderdeel van het middel ver
strekte antwoorcl gezegd werd, bet bestre
den arrest nit feitelijke gegevens welke 
het nader omschrijft, afleidt dat, ten aan
zien van het hem ten laste gelegd scha
deveroorzakend feit, aanlegger « zich niet 
in de uitoefening van zijn functie bevond 
en dat hij niet naar aanleiding van de 
uitoefening van zijn functie gehandeld 
heeft ll; 

Dat het er immers op wijst dat, na 
vrijelijk zijn tijd buiten de ]Jlaats van het 
werk aan ontspanning te hebben be
steed, aanlegger zich binnen de omheining 
van de kolenmijn, waar aanlegger en de 
getroffene hun beroep uitoefenden, slechts 
bevonden had om er zijn voertuig te ber
gen; dat bet «ten gevolge van een toe
val ll is dat de feiten zich binnen de om
heining van de kolenmi.in hcbben voorge
daan, aldus elke omstandigheid uitslui
tend welke met de beroepswerkzaamheid, 
hetzij van aanlegger hetzij van de getrof
fene, verband boudt; clat tenslotte, hoe
wei aalllegger alclaar over een garage 
voor zijn wagen beschikte, deze wagen 
niet « voor de nitoefening van zijn be
roep ll diende; 

Overwegende clerhalve dat het arrest 
een passend antwoord heeft verstrekt op 
de bij conclusies uiteengezette stelling, 
welke in dit ·onderdeel van het micldel 
wordt aangehaald; 

Dat, door aan bet arrest andere over
wegingen dan de daarin verstrekte toe 
te scbrijven, het middel poogt te doen uit
komen dat de conclusies in dit opzicht 
slechts ten dele beantwoord werden; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del feitelijke grondslag mist; 

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

4 januari 1954. - 26 kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - 17er
slaggeve1·, van Beirs. - GeHjlcl!tidende 
concl1tsie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Si
mont. 

2" KAMER. - 5 januari 1954 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRAilELAS'l'ING OP DE IN OOHLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEP'J'IONELE BATEN. - lNKOMS'J'EN· 
AAN BESTAANSBEHOE~"l'EN BES'l'EED. - lN
KOMSTEN IN ACHT TE NEMEN TO'!' RAMING VAN 
DE BELAS'l'BARE GRONDSLAG. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BELASTING OP DE BEDRTJFSINKOMS'l'EN. -
WIJZIGING DOOR DE ADMINIS'l'RATIE VAN EF;N 
ONJUIS'.r BEVONDEN AANGIF'l'E. - UI'l'GAVEN 
TOT DE BEHOEFTEN VAN HE'l' GEZIN AANGE
WEND. - ELEilfEN'l'EN DIE ALS 'l'EKENEN OV 

INDICIEN VAN WELSTAND '1'01' HET VESTIGEN 
VAN DE BELASTING DOOR DE ADMINISTIMTIK 
KUNNEN IN ACH'l' GENOMEN WORDEN. 

3° BELASTING OP RET KAPITAAL. 
- BEGRIP. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. ~ 
EX'l'RAilELAS'l'ING OP DE IN OORLOGSTIJD llE
HAALDE EXCEP'J'IONELE BA'l'EN. - AFTREK-' 
llARE LASTEN. - BELAS'l'ING OP HE'J' KAPJ
'fAAL. - NIE'l' AF'l'REKilARE LAS'!'. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. -
EXTRABELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD llE
HAALDE EXCEPTIONELE llATEN. - BESLUIT VAN 
DE REGEN'J' VA:-! 26 APRIL 1946. - WE'l''l''"
LI,TKHEID. 

1" De aan de IJestaansbehoejten IJestede 
inl,;omsten dienen, evenals de vermo
gensacm·essen, tot ram.ing van de in 
fle emtrabelasting belctstba1·e g·rondslarT 
in acht _qenom.en te wonlen (1). (Wet 
van 1.6 october 1945, art. 2, par. 3.) 

2° De tot de behoejten van het gezvn aan
uewende nitgaven lcnnnen door de adm.ic 
nistratie tot het vestigen van de IJelast
bare g1·ondslng nls telcenen of indicien 
·van welstand in acht genomen wor
rlen (2). (Samengeschakelde wetten bee 

(1) Verbr., 1 en 22 december 1953 (supra, 
biz. 226 en 293; Bull. en PAsiC., 1954, I, 264 
en· 355). · · 

(2) Verbr., 22 september 1953 (Bull. en 
PAsrc., 1954, I, 31); 22 december 1953 (snpra, 
biz. 293; Bull. en PASIC., 1951, I, 355). 
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treffende de inkomstenbelastingen, arti
kel 55.) 

3° De belasUny op het lcapitartl maalct 
een afneminy ~Lit op het vennoyen van 
de 1·echtspm·sonen en van de natmw
lijke personen die gegrond is op de 
enige t·eden rlat zij op 9 october 197,4 
e·igenanrs vnn uoederen ·waren (1). (Wet 
van 17 october 1945, art. 1.) 

4° JJa.n1· rle belastinu op het lcrLJJitaal yeen 
bedt·ijfslast is, mng ze niet afyetrok
lcen ~vot·flen vnn ae in rle emtt·abelastiny 
op de in oorloystijd behaalrle emcepUo
nele bnten belnstbat·e inlcomsten (2). 
(Samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 26; wet 
van 16 october 1945, art. 19.) 

5° Is wettel-ijlc het besluit van de Regent 
··van 26 ap1·il 1946, genomen in uitvoe
ring van at·tilcel 13, pantgraaf 3, van 
rle wet ·van 16 octo bet· 1945 tot invoe
r·ing vnn een emtt·abelasting op de i;n 
oorlo.qsti.id behaalrle emceptionele ba
ten (3). 

(VAN ROYEN, T. BELGISCHE STAA'r, 
l\HNIS1'ER VAN FINANCIEN.) 

ARRESI'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 december 1950 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 2, paragraaf 3, van de wet 
van 16 october 1945, 25, 2G en 55 der sa
mengeschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, ter zake toepasselijk 
gemaakt bij artikel 19 van de wet van 
16 october 1945, doordat het bestreden ar
rest verklaart dat de in artikel 2, para
graaf 3, van de wet van 16 october 1945 
voorkomende opsomming niet beperkencl 
is, doch als voorbeeld door de wetgever 
gegeven wercl, en als tekenen en indicH~n 
waaruit een hogere graad van gegoed
heid dan uit de aangegeven inkomsten 
blijkt, de door het beheer voorgebrachte 
vermoedens aanneemt met betrekking tot 
de door belastingplichtige, vanaf 1940 tot 
1945, betaalcle gewone kosten van levens
onderhoud, welke, bij gebrek nan bewijs, 
met het oog op de bijzondere toestand 
van rekwestrant en van zijn gezin ge
schat worden, dan wanneer de activa die 
j1tris tantum geacht worden van belast
bare inkomsten voort te komen, stipt be-

(1) Verbr., 14 november 1950 (Arr. Ve1·b1·., 
1951, biz. 123; B~tll. en PAsrc., 1951, I, 160); 
22 december 1953 (supra, biz. 293; B~tll. en 
PAsrc., 1954, I, 355). 

(2) Verbr., 22 december 1953 (supra, biz. 293; 
Bull. en PAsrc., 1954, I, 355). 

perkend door artikel 2, paragraaf 3, der 
wet van 16 october 1945 opgesomd wor
den, juist omdat die vermoedens van arti
kel 55 der aaneengeschakelde wetten op 
de inkomstenbelastingen afwijken, door 
de bewijslast op de belastingplichtige 
over te dragen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
met reden beslist l1eeft dat de uitgaven 
voor het huishouden door artikel 2. para
graaf 3, van de wet van 16 october 1945 
niet van de door alinea 1 van clit artikel 
voorziene belasthare inkomsten uitgeslo
ten en dat zij, bij toepassing van arti
kel 55, paragraaf 1, der samengescha
kelde wetten lletreffende de inkomstenbe
lastingen, in acht clienen genomen. te 
worden tot raming van de belastllare 
grondslag; 

Dat, inderdaad, artikel 2, paragraaf 1, 
van de wet van 16 october 1945 het ge
heel der daarin opgesomde inkomsten 
belastbaar maakt in de extrabelasting, 
zonder onderscheid te maken tussen die 
welke gediend hebben om vermogens
accressen samen te stellen, en die welke 
aan de bcstaansbehoeften zijn besteed ge
weest; 

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

de artikelen 2, paragraaf· 3, van de wet 
van 16 october 1945, 2G en 55 der samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen en de nationale crisisbe
lastingen, ter zake toepasselijk gemaakt 
bij artikel 19 van de wet van 16 october 
1945, doordat het bestreclen arrest het be
drag der op 9 october 1944 lJetaalde << pri
vate belastingen Jl bij de op die datum 
vastgestelde accressen van vermogen ge
voegd heeft, dan wanneer de fiscale wet 
het begrip «private belastingen '' niet 
kent en dan wanneer die « private belas
tingen '' niet in het vermoeden van ver
mogemmccressen op 9 october 1944 opge
somd worden : 

Overwegende dat door onder de woor
den «private belastingen '' welke in de 
wet niet voorkomen, de nationale crisis
llelasting en de aanvullende personele be
lasting aan te duiden, het bestreden ar
rest de belastingen uitsluit die het be
drijf aanbelangen en die de e111it voort
komende inkomsten treffen; 

Dat, na vastgesteld te hebben dat «de 
betaling dezer belastingen tijdens de be
lastbare periode plaats greep ''• het ar-

(3) Zie verbr., 10 juni 1952 (A1·r. Verbr., 
1952, biz. 571; B~tll. en PAsrc., 1952, I, 652); 
21 december 1953, twee arresten (supra, 
biz. 271 en 274; Bull. en PAsrc., 1954; I, 322, 
met de conclusie van het openbaar ministerie, 
en 333) ; 22 december 1953 (Mt]J?'a, biz. 293; 
Bull. en PASIC,, 1954, I, 355). 
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rest eruit afieidt dat zij « met toen be
staande geldmiddelen Jl gedaan werd; dat 
bet nog bepaalt dat deze betaling geen 
uitgave uitmaakt «die nuttig noch nood
zakelijk voor bet bedrijf is ll en dat der
balve ·de· becloelde som niet van de belast
bare inkomsten mag afgetrokkeu worden; 

Overwegende dat, evenals de kosten 
van onderhoud ·van bet gezin, de·last van 
de belastingen geen inkomen uitmaakt en 
als dusdanig niet belastbaar is, maar dat, 
in voorkom~~nd geval, de inkomsten door 
middel waarvan deze betaling gedaan 
werd, · aan de be lasting mogen onderwor
pen worden; dat het bedrag van de alzo 
betaalde belastingen, als tekenen of indi
cHln ivaaruit een hogere graad van ge
goedheid dan nit de aangegeven inkom
sten blijkt, m~g weerhonden worden ten 
eincle bet geheel der belastbare inkom
sten te be pal en welke tij dens het belast
baar tijdperk verwezenlijkt werden; 

Dat het miqdel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel : sehending van 
de artikelen 112 van de Grondwet, 2 en 
10, paragraaf 1, van de wet van 16 octo
ber 194ri, doordat het bestreden arrest de 
bedrijfsbelasting, de aanvuilende perso
nele belasting en de nationale crisisbe
lasting voor de dienstjaren 1941 tot 1945, 
welke op 9 october 1944 nog niet betaald 
of gevestigd waren, alsmede het bedrag 
der belasting op het kapitaal, weigert van 
de aangegeven winsten of van de vastge
stelde accressen van vermogen af te trek
ken, dan wanneer de neergelegde som
men of het bedrag der geblokkeerde ac
tiva niet als netto vermogensaccressen 
vermogen beschouwd te worden zonder 
rekening te houden met de belasting
schuld die <leze sommen bezwaart, en in 
evenredigheid waarmede - zou zij be
taald geweest zijn - deze sommen zon
den vermin<lerd zijn : 

Overwegende, in zover het middel 
de belastingschuld betreft welke nit de 
gewone belastingen voortvloeit, dat, tot 
vaststeiling van het zniver bedrag der 
belastbare inkomsten, bet artikel 26 der 
samengeschakelde wetten betreffende de 
·inkomstenbelastingen dat, naar lnid van 
artikel 19 van de wet van 16 october 
1945, in zake de extrabelasting op de in 
oorlogstijd behaalde exceptionele inkom
sten, winsten en baten toepasselijk is, 
slechts toelaat van het brnto bedrag de 
bedrijfsuitgaven af te trekken welke ge
durende het belastbaar tijdperk werden 
gedaan om die inkomsten te verkrijgen 
of te behonden; 

Dat de omstandigheid dat de bedrijfs
helasting, indien zij tijdens het belast
baar tijdperk zon betaald geweest zijn, 
van het bedrag der belastbare inkomsten 
zou afgetrokken geweest zijn, geen in-

brenk maakt op het lJeginsel van de ge
lijkheid v66r de belasting; 

Overwegende dat, in zover het middei 
de belastingschuld hetreft welke uit de 
belasting op het kapitaal voortvloeit, deze 
door de wet van 17 october 1945 inge
voerde belasting een afneming uitmaakt 
op het vermogen van de rechtspersonen 
en van de natunrlijke personen nit oor
zaak aileen rlat deze op 9 october 1944 
eigenaars van goederen waren; dat zij 
geen bedrijfslast nitmaakt en niet van 
de belastbare inkomsten mag afgetrok
ken worden; 

Overwegende, voor het overige, dat 
noch artikel 2, noch artikel 10, para
graaf 1, van de wet van 16 october 1945 
welke door het middel worden ingeroe
pen, op de nog verschuldigde belastingen 
betrekking hebben; dat artikel 10, para
graaf 1, <le wijze niet betreft waarop deze 
illkomsten, winsten en haten berekend 
worden; dat artikel 2 aileen de reeds 
betaalde belastingen op de. bedrijfsinkom
sten toelaat af te trekken bij verwijzing 
naar het bovenvermeld artikel 26 der sa
mengeschakelde wetten betreffende de iu
komstenbelastingen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel : schending van 
de artikelen 111 en 115 van de Grondwet. 
7 van de wet van 16 october 1945, 55 en 
57 der samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen ter zake 
toepasselijk gemaakt bij m·tikel 19 van 
<le wet van 16 october 1945, doordat het 
bestreden arrest de toepassing goedge
keurd heeft van verhogingen van belas
ting op aanslagen gevestigd bij navorde
ring van rechten aangaande de gewone 
belastii:tgen voor de dienstjaren 1941 tot 
1945, omdat de aangiften desaangaande 
onvoiledig of onjuist waren, dan wan
neer, in de omlerstelling dat de bij toe
passing van de bepalingen van de wet van 
16 october 1945 vastgestelde vermogens
accressen als gerechtvaarcligd dienen 
beschonwd wat de wet tot invoering van 
een extrabelasting betreft, er niettemin 
blijft dat clit vermoeden slechts voor die 
wet geldt en volstrekt niet beduidt dat 
de aangiften in de inkomstenbelastingen 
onvoiledig en onjuist waren : 

Overwegende dat het hestreden arrest 
in feite vaststelt clat « het bewezen is ge
worden J> dat de aangiften van aanlegger 
voor de dienstjaren 1941 tot 1945 onvoile
dig en onjuist waren; 

Overwegencle dat deze vaststeiling die 
afgeleid is nit het bestaan van aanvul
lende aanslagen waarvan de grond door 
de in het middei ingeroepen beschouwin
gen betwist wortlt maar waartegen noch
tans het miclclel niet gericht is, daarcloor 
niet verzwakt wordt; 
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Dat zij de toepassing van verhogingen 
rechtvaardigt dewijl niet betwist werd 
dat het bedrag van de niet aangegeven 
inkomsten het tiende van het totaal van 
de inkomsten van de belastingplichtige 
en 10.000 frank overschrijdt; 

Overwegende dat het micldel in feite 
niet opgaat; 

Over het vijfde middel : schending van 
de artikelen 107 van de Gronclwet, 13, pa
ragrafen 2 en 3, 7 en 10 van de wet van 
16 october 1945, doordat het bestreclen ar
rest het besluit van de Regent van 
26 april 1946 genomen in uitvoerjng van 
artikel 13, paragrafen 2 en 3, van de wet 
van 16 october 1945 wettig verklaart, 
niettegenstaande becloelcl besluit van cle 
Regent de draagwijdte miskent van de 
voorschriften van de wet van 16 october 
1945 wanrdoor het. voorwerp van de aan 
de uitvoerende macht toevertrouwde uit
voeringsmaatregel bepaald werd : 

Overwegende dat, om te bewijzen dat 
het besluit van de Regent van 26 april 
1946 de door de wet gestelcle perken over
schreden heeft, het middel er op wijst dat 
dit besluit van coefficH!nten gebruik 
maakt, handelwijze clie, naar aanlegger, 
niet in de bedoeling van de wetgever is 
geweest en niet overeenstemt met de wijze 
waarop de wet van 10 januari 1940 tot in
voering van een bijzonclere en tijdelijke 
lJelasting op de uitzonderlijke winsten 
een dubbele aanslag vermeclen heeft; 

Overwegende tlat' de wet van 16 october 
1945, die bepaalt clat een koninklijk be
sluit de moclaliteiten bepalen zal volgens 
welke cle aftrekking wegens clubbele aan
slag zal geschieclen, geen melding maakt 
van de wet van 10 januari 1940 en zich 
er toe beperkt aan te duiden dat de af
trekking client berekencl te worden << in 
een mate in verhouding met de inkom
sten die tevens door laatstbedoelcle belas
ting (wet van 16 october 1945) en door de 
andere reeds betaalde belastingen getrof
fen zijn )); 

Dat het uitvoeringsbesluit des te min
der de grenzen van de wet te buiten ge
gaan is daar uit de memorie van toelich
t.ing vari het wetsontwerp blijkt clat het 
als onmogelijk aangezien wercl de vol
strekte rechtvaarcligheicl met de zorg om 
dubbele aanslag te vermijclen, in de prak
tijk overeen te brengen en dat, om cle 
]Jroceclure << tot welken prijs oak )) te ver
(~envoucligen, een koninklijk besluit, na
dat de kwestie ernstig in overweging zou 
genomen zijn geweest, de toepassingsmo
daliteiten zou vaststellen en « aan dit 
vraagstuk door middel van forfaitail'e 
middelen een practische oplossing )) zou 
geven, hetgeen de toepassing van coeffic 
cH!nten niet uitsluit; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie-

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosc 
ten. 

5 januari 1954. - 2• kamer. - Voor
zitte1·, H.· de Clippele, raadsheer waarile
mend voorzitter. - Verslaggever, H. van 
Beirs. Gelijklltidende conclusie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele. 

l c KAMER. - 7 januari 1954 

VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
NALEVING DOOR EEN WEGGEBRUIKER VAN DE 
REGLEMEN'l'SVOORSOHRIFTEN. - 0MSTANDIG
HEID WELKE ZI.JN AANSPRAKELIJKHEID NIE1' 
BELET IN GEVAL HIJ DE ALGEMENE VOORZIOH
TIGHEIDSVERPLIOHTINGEN MISKEN1.'. 

Het feit dat een weggeo1··uiker zich naar 
cle 1·eglem.entsvoorsch1'iften heett ge
(lragen belet niet flat zijn uansprake" 
lijkheid lean worden teweeggebracht, 
ten gevolge van rniskenning van de ·alge
rnene· voorzicht-igheiclsverplichti/ngen (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP HELVE'riA, T. NAAM~ 
LOZE VENNOOTSOHAP <<TRAMWAYS UNIFIES 
DE LIEGE ET EX'l'ENSIO~S )l.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 october 1951 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 1 van cle wet van 1 augustus 1899 
houdende herzitming van de wetgeving en 
van cle reglementen op de verkeerspoli
tie, gewijzigd bij de wet van 16 december 
1935, 2, 13, 115, gewijzigd bij artikel 2 
van het besluit van de Regent van 12 fe
bruari 1945, 116, gewijzigd bij artikel 5 
van het koninklijk besluit van 28 januari 
1937, 117, 118, 119 en 120, gewijzigd bij 
artikel 6 van het koninklijk besluit van 
28 januari 1937, van het koninklijk besluit 
van l februari 1934 houdend Algemeen 
Reglement op de politie van het vervoer 
en het verkeer, 1382, 1383 en 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest ver
weerster in verbreking outlast heeft van 
een clerde van de aansprakelijkheid VOOr 

(1) Zie onder meer verbr., 4 december 1950 
(A,.r. Ve,·b•·., 1951, blz. 152; Bnll. en PASIC., 

1951, I, 195, en de nota 1); 22 juni 1953 (Ar1·. 
Verbr., 1953, blz. 734; Bull. en PASIC., 1953, 
I, 847). 
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de schade ontstaan ten gevolge van het 
in aanraldng komen van de lading van 
het voertuig van de weggebruiker Peu
sens met de kabels van een door ver
weerste:.: geijxploiteerde trolleybuslijn, 
welke op slechts 3 m. 80 van de grond 
a:an het ge:wBlf van een viaduct waren 
opgeharigen over de openbare weg die 
Peusens v66r het aanbreken van de dag 
volgde, en, ten belope van dat derde, 
Peusens veruntwoordelijk heeft verkluurd 
wijl hij, zonder enige voorzorg, met 
een voertuig welks lading de bi.i het 
vigerende reglement toegestane maxi
mum hoogte had, een viaduct was onder
gereden waarin electrische kabels waren 
aaugebracht, dan wanneer verweerster in 
verbreking stellig was bevonden geweest 
schuld te dragen, wijl zij verzuimd had 
de weggebruikers door middel van een 
zelfs bij nacht zichtbaar sein in kennis 
ervan te stellen dat haar kabels op een 
abnormale hoogte geplaatst waren, en 
dan wanneer Peusens, in de omstandighe
den welke in het arrest zijn omschreven, 
.generlei bijzondere voorzorg behoefde te 
treffen, naai·dien hij met recht en reuen 
mocht veronderstellen, zonder andere na
vorsingen, te moeten verrichten, dat geen 
enkele onzichtbare en niet kenbaar ge
maakte hindernis waartegen de lading van 
zijn voertuig zou aanbotsen, zich op zijn 
weg zou bevinden, doordat het bestreden 
arrest beslist zoals het gedaan heeft on
der het voorwends.el, aan de ene zijde, dat 
de reglementsbepalingen betreffende de 
afmetingen van de tot het verkeer toe
gelaten voertuigen enkel zijn genomen 
geweest ten einde het verkeer van op zich 
zelf gevaarlijke voertuigen te beletten, 
wat naar recht onjuist is, en, aan de an
dere zijde, dat zij niet tot gevolg kun
nen hebben een mogelijke doorgang in 
alle omstandigheden te verzekeren op ge
heel de strook van de weg waarvan tal
rijke delen geen risicovrije doorgang kun
nen verlenen aan voertuigen cUe de toe
gestane maximale afmetingen hebben, 
welke .omstandigheden op zich zelve niet 
kunnen insluiten dat de weggebruiker niet 
wettelijk op een vrije doorgang met de 
reglementaire hoogte zou kunnen rekenen 
behoudens aanwezigheid van een sein ter 
waarschuwing voor het tegendeel of van 
een in, het oog vallende hindernis, zoals 
aanl(lgster in verbreking voor de rechters 
over .de grond heeft staande gehouden, en 
doordat het bestreden arrest, ten gevolge 
van zijn onjuiste interpretatie van de 
aangeduide wetsbepalingen besloten heeft 
dat het doorrijden onder een viaduct met 
een vrachtwagen welks lading, zonder 
haar te overschrijden, de toegestane ma
ximum hoogte heeft, een manceuvre is 
welke met bijzondere voorzorgen client te 
worden uitgevoerd, en dat derhalve Peu
sens schuld zou dragen omdat hij vooral-

eer cUe manceuvre uit te voeren, gener
lei controle had gedaan, dan wan
neer in de omstandigheden der z11-al!: 
de verplichting van een voorafgaai:tde 
controle niet op hem kon rusten, en 
tenslotte ingeroepen heeft dat het ma
tig zicht toen het ongeyal plaats greep vole 
stond om Peusens op zijn hoede te stelleu 
voor het mogelijk gevaar dat eraan was 
verbonden een gewelf onder te rijden, 
waar hi.i van de aanwezigpeid van elee
trische kabels niet onwetend kon wezen, 
welke grond de gedeeltelijke verantwoorc 
delijkheid van Peusens niet kan recht
vaardigen die, kennis hebbende van de 
uanwezigheid van electrische kabels on
der de viaduct, evenwel .niet kon en niet 
behoefde te voorzien dat zij zouden hau
gen op een abnormaal kleine hoogte waar
van niets hem verwittigde, en dan wan
neer het bestreden arrest dienvolgens de 
schuld van Pimsens heeft afgeleid nit een 
te kort schieten aan een verplichting 
welke wettelijk op hem niet rustte of 
waarvan het bestaan in elk geval feite
lijk niet genoegzaam gebleken is : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
dame Peusens, verzekerde van aanleg
ster, aansprakelijk heeft verklaard ten 
belope van een derde voor de gevolgen 
van een op 17 november 1946 te 7 uur 10 
's morgens gebeurd ongeval, ter o01·zake 
van het in aanraking komen van de lading 
stro van een door de aangestelde van 
voormelde verzekerde bestuurde vracht
wagen met de electrische draden van een 
door verweerster geexploiteerde trolley
buslijn, zulks ofschoon het vaststelt dat 
de electrische draden waarmede het stro 
in aanraking is gekomen onderaan het 
4 m. 10 hoge gewelf van een viaduct lie
pen op de hoogte van 3 m. 80, welke klei
ner dan de reglementaire hoogte is; 

Overwegende clat het feit dat een weg
gebruiker zich naar de reglementsvoor
schriften heeft gevoegcl niet belet dat zijn 
aansprakelijkheid kan worden teweeg ge
bracht, ten gevolge van miskenning door 
hem van de op iedere weggebruiker rus
tende algemene voorzichtigheiclsverplich
tingen; 

Dat in onderhavig geval }let arrest , 
vaststelt dat, hoewel .de hoogte van de 
lading van de vrachtwagen bestuurd door 
de aangestelde van de verzekerde van 
aanlegster de. reglementaire hoogte niet 
te hoven ging, en hoewel geen enkel sein 
hem genoegzaam in kennis van de nabij
heid van een gevaarlijke do01·gang stelde, 
voormelde aangestelde desniettemin aan 
voorzichtigheicl te kort is gekomen door 
zonder enige voorzorg de brug onder te 
rijden waar een brand is ontstaan ter 
oorzake van het in aanraking komen van 
het vervoercle stro met de door verweer
ster aangebrachte hoogspanningsdruden ; 
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Dat llet erop wijst dat de aangesteltle 
van aanlegsters verzekerde ertoe was ge
houden· bijzonclere voorzorgen te treffen 
wegens het slechte zicht ter plaatse en 
wegens de kennis welke llij had, zowel 
van de afmetingen van zijn lading als 
van. cle aanwezigheid van lloogspannings
draden op geringe afstancl van het ge
welf; 

Dat de recllter over de grond aldus uit 
de door hem ontlede omstnncliglleden 
souverein llet bestnan lleeft afgeleicl van 
een op die aungestelde rustencle plicht 
van voorzichtigheid, en van cle misken
ning van clie plicht; 

Dat llet middel niet gegrond is; 
Om die reclenen, verwerpt de voorzie

Jling; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten en, aangezien de voorziening v66r 
15 september 1953 betekencl werd, tot de 
vergoecling· van 150 frank jegens verweer
ster. 

7 januari 1954. - 1° kamer. - Foo1·
zUter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Ve·rslaggever, H. Piret. - Geli}leltt:illende 
<Jonclusie, H. Roger J'anssens de Bistllo
ven, aclvocaat-generaal. PleUe1·s, 
IUI. Delacroix en Van Ryn. 

le KAMER. - 7 januari 1954 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- PERSONEN 'rEGEN WELKE VOORZIENING 
KAN INGES'fELD WOR.DEN. - BURGERLI.JKE 
ZAKEN. - GEEN C\EDINGSVERBAND 'l'USSEN 
AANLEGGER EN VERWEER.DER v66R DE RECH-
1'ER OVER DE GROND. - VoORZIENING NIE'f 
ON'l'VANKELIJK. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - VORDERING 'l'O'r 
VRIJWARING ONG)WR.OND VERKLAARD. 
VOORZIENING VAN DE TOT VRI.TWARING OPGE
ROEPEN PAR'l'IJ. - VOOR.ZIENING NIE'f ON'l'
VANKELIJK. 

:3° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BURGERLIJICE ZAKEN. - GEEN MIDDEL 
VOORGES'l'ELD. - VOORZIENING NIET ON'fVAN
KELIJK. 

4° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. VERSCHEIDENE 
RECHTSVORDERINGEN 'l'USSEN VERSCHEIDENE 
PAR.'fiJEN WEGENS HUN VERKNOCHTHEID 
SAMENGEVOEGD. - VOORZIENING VAN EEN 

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
20 maart 1953 (.A,., .. Ye,-b,·., 1953, blz. 489; 
Bull. en PASIC., 1953, I, 553). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
5 januari 1950 (Ar1". TTerbr., 1950, blz. 272; 
Bull. en PASIC., 1950, I, 291). 

(3) Raadpl. verbr., 22 october 1942 (.4.7"1'. 

DER PAR'l'IJEN. - MIDDEL AFGELEID UIT 
RET NlE'l' BEAN'l'WOOR.DEN VAN DE CONCLUSIES 
VAN EEN ANDERE PAR'l"IJ .. - 1\lliDDEL ONTVAN-
ICELIJK. - YOORWAARDEN. . 

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGEHI.IJKE ZAKEN. -
YERSCHElDENE RECH'l'SVORDERINGEN i•USSEN 
VERSCHEIDENE PARTIJEN WEGENS HUN VER
KNOCHTHEID SAMENGEVOEGD.- MIDDEL DOOR 
EEN DER PAR'l'IJEN BIJ CONCLUSIES VOORGE
S'fELD. - VASTS'l'ELLING VAN RET ARREST 
INGEVOLGE DEWELICE DA'f MIDDEL ZON
DER BELANG WORD'l' VOOR RET BESLECH'l'EN 
VAN DE BETWISTING WELKE HE'l' VOORWERP 
VAN DE CONCLUSIES WAS. - GE,'EN VERPLICH
'l'ING J\IEER DA'f },I!DDEL ~l'E· BEAN'l'WOORDEN. 

1 o Is n1.et ontvanlcelijk de voorziening 
rte·richt tegen een pa1·tij tepen aewellce 
aanlegger niet heeft yeooncl~tlleet-d en 
ten behoove ·van lle1vellce bij cle bestre
den beslissing geen veroordeling teuen 
annleprJet· wonlt 1tit_qespro7cen (1). 

2° Is bij ontstentenis van belany niet ont
vanlcelijk, lle voorz·iening va.n een pa,rtij 
tegen de beslissing welke een tegen haar 
gerichte 01J1"oeping tot m·ijwadng onge
gt·onfZ ve1·lclaa1·t. 

3° Is in lmrr1e1·U.ike zalcen n·i.et ontvanlce
lijk, lle voo1·ziening tot staving wa,ar
van peen enkel middel wo1·at ingeroe-
1Jen (2). (Wet van 25 februari 1925, arti
kel 9.) 

4° W anneer ·vet·soheiclene t1tssen ve1·schei
aene pa1·tijen ontstane reohtsvorderin
gen do01· cle 1·echter over ae _qrond we
gens hm~ verlcnochtheid werllen samen
gevoegll, ·is de pa1·tij, llie zioh te
_qen cle ten haren opzichte genomen be
slissing in ve1·breking heett voorzien, 
ontvanlcelijlc een midllel a,f te leiden 
u.it het niet beantwoorden van conoltt
sies in bet·reklcing met een betwisting 
waarbi.i zi.i geen pa,1·ti.i wns, maa1· nan 
h.et beslechten wa,a.rvan zi.i ten minste 
een onmohtst1·eelcs belnny hnll (3). 

5° W annee1· ·ve1·scheidene vor·lle1·ingen tus
sen ver·sche·illene 11artijen wegens lmn 
verlcnoohtheid 1verden samengevoegd, 
is de rechter er niet toe gehou.den 
een onderdeel van de nan een der 
1Jnrtijen eigen conchtsies te benntwoor
aen wwnne~:w ingevolge een vaststelling 
van het an·est llat onllerdeel zonder be
lcmg is geworden voor het beslechten 
van de betwisting wellce het voorwerp 
van clie conclusies was (4). 

T'e,·b?·., 1942, blz. 124; Bull. en PAsrc., 1942, 
I, 249, en de nota 2, blz. 255). 

(4) Verbr., 17 januari 1952, twee arresten 
(A,.,·. JTe,·b?·., 1952, biz. 242 en 245; Bull. en 
PAsrc., 1952, I, 269 en 272); 1 december 1952 
(A,.,-. T'e,·b,·., 1953, biz. 183; Bull. en PAsrc.,. 
1953, I, 202) . 
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(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «TRAMWAYS UNI
FIES DE LIEGE ET EXTENSIONS ll 'l'. NAAMLOZE 
VENNOO'fSCHAP «HELVETIA ll EN CONSOR'l'EN.) 

ARREST. 

HET l:lOF; - Gelet op het bestreden 
arrest,· op 22 october 1951 gewezeri door 
het Hof van beroep te Luik; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen verweerster de naamloze vennoot
schap « Compagnie des Proprietaires reu
nis ll : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door verweerster opgeworpen : 

Overwegende dat aanlegster tegen deze 
verweerster niet heeft geconcludeerd en 
dat bij de bestreden beslissing ten be
hoeve van deze tegen haar geen veroor
deling wordt uitgesproken; dat de voor
ziening niet ontvankelijk is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de litisconsorten Peusens : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door het openbaar miriisterie voor
gesteld en waarvan door hetzelve over
eenkomstig artikel 2 van de wet van 
20 juni ;L953 kennis gegeven werd : 

Overwegende dat aanlegster er geen be
lang bij heeft zich te voorzten tegen de 
beslissing waarbij de tegen haar inge
stelde vordering tot vrijwaring onge
grond werd verklaard, en dat zij geen 
middel inroept tot staving van haar voor
ziening voor zoveel deze de door ver
weerders tot het bekomen van schadever
goeding ingestelde vordering bedoelt; 

Dat de voorziening mitsdien 'niet ont
vankelijk is; 

III. In zover de voorziening gericht is 
tegen de naamloze vennootschap << Helve
tia ll : 

Over het enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest « aanlegster ten belope 
van twee derde voor het litigieuze onge
val verantwoordelijk verklaart en de 
partij Peusens verantwoordelijk ten be
lope van een derde Jl, en gevolglijk aan
Iegster veroordeelt om aan verzekerings
maatschappij « Helvetia ll « het bedrag 
dat in Belgische munt gelijk is aan twee 
derde van 3.856 gulden met de gerechte
lijke interest, en twee derde van de op 
beide gedingen gevallen kosten ll te beta
len, zonder antwoord te verstrekken op 
het door de « Compagnie des Proprh~taires 
reunis )) bij haar in hoger beroep genomen 
conclusies opgeworpen middel, luidens 
hetwelk « inzonderheid uit de v66r de po
litie door de getuige Gabrielle Metophis 
afgelegde verklaring blijkt dat de vracht
wagen van de geintimeerde (Anna Peu
sens) onder de viaduct tot stilstand kwam 
en dat de bestuurder, om hem weer vrij 

te krijgen, voor het uitschieten van de 
vonk een rijbeweging uitvoerde die de 
oorzaak van het ongeval is geweest ; dat 
de aangestelde van geintimeerde, door 
voort onder de viaduct door te i·ijden in 
plaats van zijn voertuig voprzichtig ach
teruit: te brengen na zich rekenscha p te 
hebbe!l gegeven van de to'estand waarin 
hij zich bevond, insgelijks een fout heeft 
begaan zonder welke de door appellante 
geleden schade zich niet zou hebben voor
gedaan ll ; doorda t dienvolgens het arrest 
niet wettelijk met redenen is omkleed : 

Overwegende dat bij het bestreden ar
rest uitspraak wordt gedaan over ver
scheidene rechtsvm;del'ingen tussen ver
scheidene partijen, welke vorderingen 
wegens hun verlmochtheid samengevoegd 
werden ; da t , zij i!nmers be trekking heb
ben op de uit een zelfde verkeersongeval 
ontsproten burge1·lijke aansprakelijkhe
den; 

Overweg·ende dat het middel het arrest 
verwijt niet de conclusies van aanlegster, 
doch die van de naamloze vennootschap 
« Compagnie des Proprietaires reunis J} 

niet te hebben beantwoord ; 
Overwegende dat deze maatschappij 

geen partij was in het proces tussen aan
legster en de naamloze vennootschap 
« Helvetia ll; dat echter tengevolge van 
de samenvoeging de procedurestukken 
aan de onderscheiden zaken gemeen wa
ren geworclen; dat mitsdien, voor zoveel 
zij betrekking hadden op het ·navorsen 
van de aansprakelijkheidselementen, de 
in elke zaak genomen conclusies een in
vloed hadden op de in al de zaken te ne
men beslissing; dat elke in het onderzoek 
van een dier zaken begane onwettelijk
heicl door elke der partijen mag opgewor
pen worden; 

Overwegende clat de naamloze vennoot
schap « Compagnie des Proprietaires reu
nis ll, welke hoger beroep had ingesteld 
tegen het vonnis waarbij haar vorde
ring tegen Anna Peusens haar was ont
zegd geweest, in haar conclusies staande 
hield dat de eerste rechter ten onrechte 
geacht had dat generlei font ten laste van 
Martinus Peusens, aangestelde van 
laatstgenoemde, als bewezen was aan te 
merken, clan wanneer voormelde Peusens 
met zijn vrachtwagen onvoorzichtig de 
viaduct was onder gereden, deze rijbe
weging had voortgezet in plaats van ach
teruit te rijden toen hij zich rekenschap 
had gegeven van de toestand waarin hij 
zich bevond, en tenslotte de onvoorzich
tigheid had begaan de balen brandend 
stro v66r het door de « Compagnie des 
Proprietaires reunis ll verzekerd gebouw 
af te werpen ; · 

Overwegende dat het arrest ten laste 
van cle bestuurder van de vrachtwagen 
de eerste der aldus aangeklaagde fouten 
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aJs bewezen laat gelclen, de clercle ter 1 
zijde laat, doch geen nitspraak doet over 
de. tweede; dat het beslist dat de aan het 
verzekerd onroerend goed berokkende 
.schacle ten dele te wijten is aan de door 
Pensens begane font, en voor het overige 
.aan de naamloze vennootschap « Tram
ways unifies de Liege et extensions >>, en 
Anna. Pensens jcgens de « Compagnie . des 
Proprietaires reunis \> veroorcleelt om in 
~le mate harer aansprakelijkheicl de 
schade te herstellen ; 

Overwegende dat, waar het arrest vast
.gesteld had dat de aangestellle van Anna 
Pensens een fout had begaan welke dezer 
. aansprakelijkheid teweeg bracht, !let voor 
de oplossing van het geschil tussen de 
« Compagnie des Proprietaires reunis » 
en Anna Peusens zonder belang was te 
·onderzoeken of de aangevoercle tweede 
font ook was begaan geweest, naardien 
deze derhalve enkel voorkwam als E'en 
door .de « Compagnie des Proprietaires 
reunis » tot staving van haar vordering 
ingeroepen overtollig feitelijk element; 
·dat het arrest dus heeft kunnen nalaten 
·de conclusies in dat opzicht te be-han
·delen; 

Dat eruit volgt dat het middel naar 
Techt faalt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
·en, aangezien de voorziening v66r 15 sep
tember 1933 is betekend gweest, tot de 
vergoeding van 150 frank jegens ver
weerders~ 

7 januari 1954. - 1e kamer. - TT001'-
2itter, H. Lonveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Sohier.- Gelijkl1tidende 
.concl'lts·ie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Van Ryn, Delacroix en Simont. 

le KAMER.- 7 januari 1954 

.1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- ARTIKEL 1382 VAN RET BURGERLIJK 
WETBOEK. - SCHADE AAN EEN DERDE BE
ROKKEND DOOR DE SAMENLOPENDE FOUTEN 
VAN VERSCHEIDENE PERSONEN. - IEDER DE
ZER, JEGENS DE GETROFFENE, TOT VOLLEDIG 
HERSTEL VAN DE SCHADE GEHOUDEN. 

'2° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE ZA
KEN, - VERBREKING. - VOORZIENING VAN 

(1) Verbr., 10 october 1952 en 12 januari 
1953 (A1'1·. J1e1·br., 1953, biz. 47 en 288; Bnll. 
en PAsrc., 1953, I, 48 en 320, met de nota 1, 
biz. 321). 

(2) Verbr., 7 mei en 11 juni 1942 (Bull. en 

DE OORSPRONKELIJKE AANLEGGER TEGEN DE 
VERWEERDER IN DE HOOFDVORDERING, -
VERWEERDER WELKE v66R DE RECHTER 
OYER DE GR,OND 'rOT, VRIJWARI\'IG OPROEP'r.' 
- VoRDERING VAN VERWEERDER TOT BIN
DENDE VERKLARING VAN HE'r ARREST ·TEGEN 
DE TOT VRIJWARING OPGEROEPEN PERSOON 
INGESTELD. - 0NTVANKELIJKHEID. 

1° lVannee1' een schade het [!CVolg is van 
onile·rscheiden tcmten, wellve ertoe bij
gerlragen hebben haar integ?·aal te iloen 
ontstaan, is ellc van degenen wien ei!n 
de·r samenlopende to1tten te wijten is 
tot 'l'olledig he1·stel van de schaile je
gens de getrotfene geho1ulen (1). (Burg . 
Wetb., art. 1382.) 

2° Op ae voorziening van de veTzelceraa·r 
van de getTotfene tegen het an·est flat 
een der ver·antwooTdelijke claaers van 
de schaae slechts tot gecleeltelijlce her-
stelling er van vemordeelt, is deze da
der, verweerde·r in ve1'b1·eJcing, wellr:e 
afgewezen wenl van zijn vo1·ile1·ing tot 
vrijwaring ingesteld tegen een .. ilerae 
per-soon, wiens fou.t ertoe bijgei11·agen 
hail ile schade te doen ontstaan, ont
vanlvelijlc , deze laatste tot gedwongen 
tu.ssenlconist en tot bindende ve1'7claring 
van het a1'Test op te Toepen . (2) . 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « COMPAGNIE DES 
PROPRIETAiltES REUNIS », T. ANNA PEUSENS 
EN NAAMLOZE YENNOOTSCHAP «TRAMWAYS 
UNIFIES DE LIEGE ET EXTENSIONS.) 

ARREST. 

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

Overwegende dat de onder nummers 1279 
en 1319 ingeschreven zaken verknocht 
zijn en dat er grond is om ze samen te 
voegen; 

Voor zoveel de voorziening van de 
naamloze vennootschap << Compagnie des 
Proprietaires reunis » tegen de naamloze 
vennootschap « Tramways unifies de 
Liege » gericht is : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, voorgesteld door het openbaar mi
nisterie en waarvan kennis werd gegeven 
overeenkomstig artikel 2 van de wet van 
20 jnni 1935 : 

Overwegende dat aanlegster tegen voor
melde verweerster niet geconclndeerd 
heeft en dat ten behoeve. van deze bij de 
bestreden beslissing ten laste van aan-

PASIC., 1942, I, 117 en 149, met de nota's 1, 
biz. 118 en 149; 15 januari 1953 (A1r. J1 erbr., 
1953, biz. 300; Bull. en PAsrc., 1953, I, 332, 
met de nota 4, biz. 333) ; nota 1 onder verbr., 
22 october 1942 (B·ull. en PAsrc., 1942, I, 253, 
2' kolom). 
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Iegster generlei veroordeling werd uitge
sproken; dat de voorziening niet ontvan
kelijk is; 

Voor zoveel de voorziening tegen Anna 
Peusens gericht is : 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 1382, 1383, 1384 ··en inzon
derheid 1384, lid 3, van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat, 
na vastgesteld te hebben dat het litigieuze 
ongeval zowel aan de fout van de bestuur
der van de vrachtwagen, aangestelde van 
verweerster Peusens, als aan de font van 

. yerweerster « Societe des Tr;amways uni
fies de Liege et extensions )) te wijten is, 
en na te hebben geoorcleeld dat de door 
laatstgenoemde begane zwaardere font 
het te haren laste leggen van twee derde 
van de aansprakelijkheid met zich moet 
brengen, het bestreden arrest verweer
ster Peusens veroordeelt om aan aanleg
ster slech ts een dercle te betalen van de 
.schadevergoeding welke tot herstel van 
het door de font van de bestuurder van 
de vrachtwagen ontstane nadeel werd ge
vorderd, dan wanneer de artikelen 1382, 
1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek 
aan iedereen die door zijn schuld aan een 
ander schade heeft veroorzaakt, de ver
plicht.ing' opleggen deze geheel te vergoe
den, welke ook de zwaarte van de font 
zij .en bijaldien de schade ook het ge
volg van samenlopende fouten zou wezen 
(schending van voormelde wetsbepalin
gen) ; doordat, in elk geval, de rechters 

·over de grond, op straf hun beslissing 
niet te motiveren en het nagaan van 
de wettelijkheid ervan onmogelijk te ma
ken, verweerster Pensens slechts vermoch
ten te veroordelen tot het betalen van een 
deel der schadevergoeding mits vast te 
stellen - wat zij niet gedaan hebben -
hetzij een font van het slachtoffer, hetzij 
dat de font van de bestnurder van de 
v1'achtwagen slechts een deel van de 
schade zou hebben veroorzaakt en geens
zins tot het ontstaan van het overige der 
schade zou hebben bijgedragen (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet en 
van de artikelen 1382, 1383 en 1384 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat artikel 1382 van het 
Burgerlijk 'Wetboek aan degene die 
schade veroorzaakt heeft de verplichting 
oplegt ze te herstellen; dat een gedeelte-

- lijke schadeloosstelling geen passend her
stel nitmaakt, vermits zij het slachtoffer 
een deel van de schadelijke gevolgen van 
eens anders font ten laste laat; 

Overwegende mitsclien dat, wanneer de 
scllade het gevolg is van onderscheiden 
fonten, welke echter ertoe bijgedragen 
hebben haar integraal te doen ontstaan, 
elk van degenen wien een dier samenlo
pende fouten te wijten is, jegens de ge-

troffene behoort te worden veroordeeld 
tot volledig herstel van de schade; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de ~angestelde van verweer
ster fonten heeft begaan waarvoor deze 
aansprakelijk is; dat die fonten, samen 
met door de naamloze vennootschap 
<<Tramways unifies de Liege)) begane 
fonten, de oorzaak zijn geweest van een 
ongeval welks gevolg een brand is ge
weest; dat aanlegster deswege een schade 
heeft geleden welke bestaat in de ver
plichting aan een harer verzekerdeil, 
eigenaar van een der door brand bescha
digde onroerende goederen, een som van 
138J.14 frank te betalen; 

Overwegende dat het arrest desniette
min, verweerster veroordeelt om aan aan
legster enkel een derde van die som terng 
te betalen, vermeerderd met de gerechte
lijke interest en enkel een derde van de 
kosten; dat het aldus de in het middel 
aangednide wetsbepal\ngen geschonden 
heeft; 

Over de eis ingesteld door Martinns 
Peusens en Anna Peusens tegen de naam
loze vennootschap << Tramways unifi~s de 
Liege J) tot gedwongen tnssenkomst en tot 
voor die vennootschap bindende verkla
ring van het arrest : 

Voor zoveel deze eis door Martinus 
Peusens ingesteld werd; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, voorgesteld door het openbaar mi
nisterie en waarvan overeenkomstig ar, 
tikel 2 van de wet van 20 juni 1953 ken
nis werd gegeven : 

Overwegende dat, vermits aanlegger 
geen p:;trtij was in de zaak 1279, hij niet 
vermag een derde persoon daarin op te 
roe pen; 

Voor zoveel deze eis door Anna Peusens 
ingesteld werd : 

Overwegende dat Anna Peusens er be
lang bij heeft onderhavig arrest tegen de 
naamloze vennootschap << Tramways uni
fies de Liege J> te kunnen inroepen; 

Overwegende dat zij deze partij had 
opgeroepen tot vrijwaring tegen de ver
oordelingen welke te haren laste mochten 
nitgesproken worden; dat het arrest, het
welk slechts een derde van het herstel, 
dat overeenstemt met de font waarvoor 
zij behoort in te staan, · te haren laste 
legt, beslist dat de vennootschap haar in 
dat opzicht niet behoeft te vrijwaren; 
dat Pensens zich tegen deze beslissing 
niet heeft voorzien en dat de verbreking 
op de hoofdvordering geen verbreking 
van dit dispositief betreffende de vorde
ring tot vrijwaring met zich brengt; 

Overwegende dat het arrest, bij ge
brek aan voorwerp, over de vorde
ring tot vrijwaring geen nitspraak heeft 
knnnen doen in zover zij een bedrag 
van het herstel ten doel had welke het 

' 
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met haar persoonlijke aansprakelijkheid 
overeenstemmende deel te boven ging; 
dat dienvolgens de verbreking op dat 
punt de verbreking dient met zich te 
brengen van het dispositief over de vor
dering tot vrijwaring hetwelk het noocl
zakelijk gevolg daarvan is; 

En overwegende wat de vergoeding be
treft, dat de voorztening v66r 15 septem
ber 1953 betekend werd; 

Om die redenen, voegt de onder num
mers 1279 en 1319 ingeschreven zaken sa
men; verbreekt het bestreden arrest, in 
zover het voor twee derde de vordering 
van aanlegstei· tegen Anna Peusens afwijst 
<en het ten belope van die twee clerden de 
vordering tot vrijwaring van Anna Peu
sens tegen de naamloze vennootschap 
« Tramways unifies de Liege )) verwerpt, 
de twee derden van de kosten jegens 
Anna Peusens ten laste van aanleg-ster 
legt en de helft van de kosten jegens de 
naamloze vennootschap <<Tramways uni
fies de Liege)) ten laste van Anna Peu
sens.; beveelt dat melding van onderhavig 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigd arrest; 
veroordeelt aanlegster jegens verweer
ster, de naamloze vennootschap «Tram
ways unifies de Liege )) tot de op de zaak 
1279 gevallen kosten en, vermits de voor
ziening v66r 15 september 1953 betekend 
werd, tot een vergoeding van.150 frank; 
veroordeelt Anna Peusens tot het overige 
op de zaak 1279 gevallen kosten; veroor
deelt Martinus Peusens en de naamloze 
vennootschap << Tramways unifies de 
Liege )) elk tot de helft van de op de zaak 
1319 gevallen kosten; verwijst de alclus 
beperkte zaak naar het Hof van beroen te 
Brussel. 

7 januari 1954. - 1• kamer. - Voor
zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Sohier.- Geli.ileluidende 
conclusie, H. Roger Janssens cle Bistho
ven, advocaat-generaal. Pleitm·s, 
HH. Simont, Van Ryn en Delacroix. 

2c KAMER. - 11 januari 1954 

Jo VOORZIENING IN VERBREKING. 
- MILI1'IE.- VOORZIENING DOOR DE VADER 
VAN DE DIENS'l'PLICHTIGE IN NAAM VAN ZIJN 
ZOON INGED!END. - GEEN BlJZONDERE VOL
MACHT. - NIET-ON'l'VANKELIJKHEID. 

2o MILITIE. - HERKEURINGSRAAD. - lN
OBSElW A'l'IES'l'ELLING GELAS'l.' NA HE'l.' VER-

(1) Ve~:br., 16 februari 1953 (A1·r. Ve•·br., 
1953, blz. 417; Bull. en PASIC., 1953, I, 465) en 
4 mei 1953' (Bull. en PAsrc., 1953, I, 679), met 
de nota's onder die arresten. 

SCHIJNEN VAN DE DIENSTPLlCH'l'IGE. - EE
SLISSING NA BESLUI'l'EN VAN DE GENEESHEER
DESKUNDJGE. GEEN VERPLICHTING DK 
DIENS'l.'PLICH'l'IGE 'fOT VERSCHIJNING Ul'r · 'l'E 
NODIGEN NOCH HEM DOOR DE GENEESHEREN, 
LEDEN VAll! DE UAAD, TE DOEll! ONDERZOE.KEN. 

3° MILITIE .. - BEI'lLISSING VAN DE 'ii:ER- · 
KElJRINGSRAAD. - NA INOBSERVA'l.;IESirEi'.- , 
LING.- REDENEN. 

1° Is niet ontv(£nleelijlc fZe voorzieninfr 
tegen ee·n, beslissing van fZe herlceu.rings
·raad ingefZienfZ (loo,· een vafZer, in naam. 
·van zijn zoon, 1vannem· het bewijs niet 
worfZt geleverfZ van een bi'izonde,·e fZom· 
fZe fZienstplichtige daartoe' gegeven vol-
1M£cht (1). (Wet van 15 juni 1951, arti
kelen 51 en 21, par. 3.) 

2° Wa.nnee,· de lwrkem·ingsraad, na h,(Jt 
·ve1·schijnen va.n de dienstplichtige, zijn. 
inobservatiestelUng heeft gela.st, marr 
hij over de beslltiten van de geneesheer
ileslmndige ·u.Uspraalc doen, zonder da,t 
ae dienstpUchti,qe 1vordt n'itgenodi,qfZ 
om te ve·rschijnen en zonllm· dat ae ge
neesheren, lellen van de raad, hem on
derzoelven (2). (Wet van 15 juni 1951, 
art. 46.) 

3° Is wettelijlc met redenen ornh:leefl fle 
besUssing van de he·rlceu1·ingsn£ad wel
lce, ltitspraalc doende na de inobserva.
tiestelling van lle dienstpUchtige; 'op "· 
grand van de besluiten va.n de genees
heer-deslcundige de dienstplichtige in, 
een der doo1· artikel .q.q, par. 4, van de 
wet van 15 jltni 1951 bepaallle gevallen 
mngschikt (3). (Wet van 15 juni 1951, 
art. 44, nar. 4, 46 en 49.) 

(DERLUYN.) 

ARRES'l'. 

RET HOF; - Gelet op cle bestreden 
beslissing, op 31 augustus 1953 gewezen 
cloor de herkeuringsraad der provincie 
West-Vlaanderen; 

I. Wat de voorzieningen van Jules Der
luyn betreft : 

Overwegende clat de vaclel' van.. de 
clientsplichtige, als vader en wettige voog\:1 
van zijn minclerjarige zoon, geen hoeda
nigheicl bezit om een voorziening in te die
nen; 

Dat de voorziening dus niet ontvanke·
lijk is; 

II. Wat de voorziening van Odiel Der
luyn betreft : 

(2) Verbr., 22 december 1952 (An·. Verb1·., 
1953, blz. 242; Bull. en PASIC., 1953, I, 270). 

(3} Verbr., 3 november 1952 (A,~·. Verbr., 
1953, blz. 121; Bull. en PAsiC., 195.'1, T, 134, 
en de nota 2). 
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Over het enig middel : schending van 
:{fe artikelen 97 van de Grondwet, 45 van 
de dienstplichtwet van 15 juni 1951~ van 
het koninklijk beslnit van 5 october 1951 
tot vaststelling van de lichaamsgebreken 
en ziekten welke vrijstelling of voorlopige 
afkeuring van de clienstplichtige tot ge
-volg hebben en voornamelijk van rn
briek A, 46, van de bij dit koninklijk be
sluit gevoegde tabel van ziekten en li
chaamsgebreken, doordat, eerste onder
dee! de herkeuringsraad aanlegger voor 
de dienst geschikt heeft verklaard zonder 
deze beslissing te motiveren en zonder ze 
te gronden op het onderzoek van de twee 
aanwezige geneesheren welke zich slechts 
op hun eigen persoonlijk onderzoek mogen 
steunen en, tweecle onclerdeel, de bila
terale pijnlijke en verstijfde platvoeten, 
lichaamsgebrek waaraan aanlegger lijclt, 
steeds aanleiding geven tot definitieve on
geschiktheid : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat bij beslissing van 
3 juni 1953, de herkenringsraad van de 
provincie West-Vlaanderen, die van de 
keuring van aanlegger kennis heeft genu
men naar aanleiding van de beslissing 
van de hoofdgeneesheer van de gezond
heidsdienst van het recruterings- en se
lectiecentrum, overeenkomstig artikel 40, 
2o, van de dienstplichtwet van 15 juni 
1951 de betrokkene, na onderzoek ter ze
tel ~an de raacl, in uitsluitende tegenwoor
-digheid van de twee geneesheren, Ieden 
van de raad, in observatie werd gesteld 
in een inrichting van de gezondheids
dienst; 

Overwegende dat de herkeuringsraad, 
bij de bestreden beslissing van 31 augus
tus 1953, aanlegger geschikt voor de 
dienst heeft aangewezen; 

Dat hij uitspraak gedaan heeft op de 
door artikel 44, paragraaf 4, van voor
melde wet opgelegde wijze, in het bezit 
zijnde en, zodus, op grond van de _be
sluiten van de geneesheer-deskund1ge, 
voorzien van het visum van de genees
heer-directeur van de iilrichting van de 
gezondheidsdienst van het leger; 

Dat, in deze staat,van de._rechtspl~ging, 
een nieuwe verschijning van de dienst
plichtige en, bijgevolg, zijn keuring door 
de geneesheren, Ieden van de raad, niet 
naar Iuid van artikel 46, paragraaf 3, ver
eist wordt; 

Overwegende clat de herkenringsraad 
die alzo in de bewoordingen van het 
artikel 44, paragrnaf 4, der dienstplicht
wet uitspraak cloet over de dienstge
schiktheid, niet gehouden is zijn beslis
sing nacler te motiveren ; 

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

Over het tweede onderdeel 
Overwegende dat de bij het koninklijk 

besluit van 5 october 1951 gevoegde ta
bel A waarin de· ziekten en lichaamsge
breken vermeld worden welke tot vrij
steling van de militaire dienst aanleiding 
geven, onder rnbriek A, 46, de « wei ge
kenmerkte en blijvende platvoeten >> voor
ziet; 

Overwegende dat noch nit de bestreden 
beslissing noch nit de stukken der rechts
pleging waarop het hof acht vermag te 
slaan, blijkt dat aanlegger aan bepaalde 
en erge nandoening lijdt zoals hij het be
weert; 

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

11 januari 1954. - 2" kamer. - Yoor. 
z'itter, H. vVouters, voorzitter. - Yer
slaggever, H. van Beirs. - Gelijlcluiden-
de concl_nsie, H. Mahaux, aclvocaat-gene7 
raal. 

2" KAMER.- II januari I954 

:MILITIE. - AANVRAAG '1'0'1' VRI,JLATING OP 
MORELE GROND. - AANYRAAG GESTEUND OP 
AR'l'IKEL 12, 3°, VAN DE WET VAN 15 .JUNI 
1951. - DIENS'J'PLICH'l'IGE VAN BELGISOHE 
OORSPRONG, WELKE .DE MENING WAS TOEGE
DAAN DAT HI,J VAN NEDERLANDSE NATIONALI
'l'EI'l' WAS EN WELKE IN NEDERLAND ZIJN 
MILll'AIHE DIENST HEEF'l' YOLBHAOHT. -
GEEN YRIJS'l'ELLING. 

A1·tilcel 12, 3°, van d-e 1net van 15 j'llmi 
1951 htidens hetwellc in. vredestij d de 
ingesclwevene die na 31 decernbe1· van 
het jaa1· waarin hij de mtdeTdom~ van 
drie en twintig jaaT beTeilct, of na zijn 
wet·kelijke cUenst in het land van oor
spl·ong te hebben ven'1tld, Belg gewor
den is, van alle dienst vrijgesteld 
1001·dt, is niet van toepassing op de 
dienstplichtige van Belgische oorspmng, 
clie, wijl hij de mening was toegedaan 
dat hij van Nededandse nationaliteit 
·was, zijn militait·e dienst in Nederland 
heett volbracht. (Wet van 15 juni 1951, 
art. 12, 3°.) 

(GOVERS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 23 september 1953 gewezen 
door de hoge militieraad; 

Over het enig middel : scl1ending van 
artikel 12, 3°, van de wet van 15 juni 1951, 
cloorclat cle bestreclen beslissing de op ge
zegcle wetsbepaling gesteunde aanvraag 
van aanlegger om vrijlating op morele 
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grond heeft afgewezen, dan wailneer 
aanlegger tot 25 jaar in Nederland heeft 
verbleven de. mening was toegedaan dat 
hij van Nederlandse nationaliteit was en 
in Nederland zijn militaire dienst heeft 
volbracht : 

Overwegende dat artikel 12, 3°, v~l:l d_e 
wet_ van 15 juni 1951 enkel toepassehJk 1s 
wanneer de ingeschrevene Belg geworden 
is na de 31° december van het jaar waarin 
hij de ouderdom van 23 jaar bereikt heeft, 
of na zijn werkelijke dienst in het land 
van oorsprong te llebben volbracht; 

Overwegende dat aanlegger niet heeft 
bewezen dat hij ooit de Nederlandse na
tionaliteit zou hebben bezeten en enkel 
na zijn geboorte de Belgische nationaliteit 
zou hebben verkregen; 

Dat hij wel integendeel in zijn verzoek
schrift tot voorziening verklaart dat, en
kele tijd na zijn huwelijk, een onderzoek 
ingesteld werd omtrent zijn afstam~ing, 
waaruit gebleken is dat hij van Belg·1sche 
oorsprong was ; 

Dat de dwaling waarin aanlegger no
pens zijn werkelijke nationaliteit zou heb
ben verkeerd niet volstaat om c1e toepas
sing van artikel 12, 3°, van de wet van 
15 juni 1951 te rechtvaardigen; 

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

ning. 

-:11 januari 1954. - 20 kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter.- Verslag
gever, H. De Bersaques.- GelijTcluidende 
concl1tsie, H. JVIahaux, advocaat-gene
raal. 

2e KAMER.- 11 januari 1954 

MILITIEJ. - VRIJLA'l'ING VAN DIENST OP MO
HELE GHOND. - DIENSTPLICHTIGE WAAHVAN 
DRIE RROEDERS HUN ACTIEVE DIENST VOL
RRACH'r HERREN. llROEDER VAN DE 
DIENS'l'PLICHTIGE, WELKE TER RESCHillKING 
VAN DE MINISTER VAN KOLONIEN WORDT GE
STELD OVEREENKOMSTIG AR'l'IKEL 16, PARA
GRAAF 1, 1°, VAN DE WET VAN 15 JUNI 
1951. - TOESTAND WELKE NIET ALS RROEDER~ 
DIENST KAN BESCHOUWD WORDEN. 

Voor het verlenen 1;an de vrijlating van 
dienst voorzien ten voordele van de 
dienstplichti,qe waat·van d1·ie broeders 
hun actieve dienst volbmcht hebben, 
wordt beschmtwd als hebbende zijn ac
tieve clienst volbmcht cle broeder van cle 
dienstplichtige clie ter beschikking van 
de Min-ister van kolonii3n gestelcl werd 
ove1·eenTwmstig artiTcel 63, ZJaragraaf. 4, 
van de wet van 15 iun·i 1951, doch ntet 
degene voor wie Z1tlhlanige ter beschik
king stelling overeenTwmstig wrtilcel 16, 
paragraaf 1, 1°, van evengemehle wet 

geschiedt: (1). (Wet van 15 juni 1951, 
art. 12, 2°.) 

(DE MUNTER.) 

ARREST. 

HE;r' HOF; - Gelet op de bestreden 
, beslissing, op 23 september 1953 gewezen 
door de hoge militieraad; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 12, 2°, van de w~t van 15 juni 1951, 
doordat de bestreden beslissing de ter
beschikkingstelling ten behoeve van de 
Minister van kolonH\n van een broeder 
van aanlegger, op grond van artikel 16, 
paragraaf I, 1 o, van voormelde wet, niet 
als een voldoende voorwaarde heeft be
schouwd om de vrijlating op morele grond 
bij toepassing van artikel 12, 2°, van ge
zegde wet aan eiser te verlenen; 

Overwegende dat, luidens bedoeld arti
kel 12, 2°, enkel voor de toe passing van 
deze bepaling in aanmerking komt de 
broeder die ter beschikking van de Mi
nister van kolonH\n gesteld wordt over
eenkomstig artikel 63, paragraaf 4, van 
voormelde wet, en dat zulks ten deze het 
geval niet is ; 

Dat het mid'del dus naar recht faalt; 
Over het tweede middel : schending van 

artikel 97 van de Grondwet, doordat de 
hoge militieraad de beslissing va.~,' de 
militieraad heeft bevestigd, dan wanneer 
de beweegredenen ervan verschillend wa
ren van die van de hoge militieraad, Z(}
dat er in de motieven een tegenstrijdig
lleid bestaat, die met een gebrek aan mo
tieven gelijkstaat : 

Overwegende dat de hoge militieraad de 
heweegredenen van de beroepen beslissing 
niet heeft overgenomen, zodat de be
weerde tegenstrijdigh!'!id niet bestaat; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

11 januari 1954. - 26 kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. De Bersaques. - Gelijlcluidende 
conclnsie, H. Mahaux, advocaat-gene
raal. 

2e KAMER.- 11 januari 1954 

1° BEWIJS. - S'J'RAFZAKEN. - BEWIJS
KRACHT DER AKTEN. - MID DEL AANVOEREND 
DAT EEN REOORDELING VAN DE RES'l'REDEN BE
BUSSING NIET MET DE REWIJSKRACHT VAN 
VERSCHEIDENE PROCESSEN-VEJREAAL VF.RENIG-

(1) Zie ARCQ, Cammentaire de la loi diu 
15 jttin 1951 stw la milice, n" 117, 158, 159 en 
267. 
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BAAR IS. - n'EOORDELING WELKE OP ANDERE 
ELEMENTEN HEEFT KIJNNEN STEUNEN. - GEEN 
SCHENDING VAN DE AAN DIE PROOESSEN-VER
BAAL, VIDRISCHULDIGDE EJ<;WIJSKRACHT. 

2o BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
S•rRAFZAKEN. - 0VERMACH'l'. - FEI'l'E
LIJKE VAS'l'STELLING. - SOUVEREINE VAS'l'

STELLING. 

1 o Gaat in jeUe niet op het middel wctar
bij aangevoerd wordt dat een beoo·rde
ling van de l!estreden beslissing n,iet 
vereni,qbactt' is met de bewijsluracht rUe 
versch~tlrli(Jd is aan een pToces-verbaal 
·van de t·ijlcswaoht, aan een proces-vm·
baal van rle onderzoelcscornmissie en aan 
het proces-tJet·/Jaal van de tet·echtzitting 
van het miUtair uet·echtshoj, tlan. wan
neer uit het atTest niet blijkt llat die 
beoordelinu op evengemelde processen
verbaa/, ste1mt en dan wanneet· z·ij 011 

aan d·ie tJroeessen-verbaal vreemlle ele
menten lean steunen. 

2o De rechtet· over de grand /Jeoordeelt 
souverein in jeite het /Jestaan van een 
geval van overrnacht waardoor een 
straf/Jaat' rnisdrijf !tituesloten wordt (1). 

(EAGLE S1'AR INSURANCE COMPANY, 
1'. VAN UFFEL.) 

ARRES'l'. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden ar
rest, op 3 juni 1953 gewezen door het mi
litair gerechtshof; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, 41 en 42 van 
het koninklijk besluit dd. 1 februari 1934, 
1382 van het Burgerlijk Wetboek, doordat 
het bestreden arrest de door aanlegster 
genomen conclusies niet heeft beantwoord 
waar zij er op wezen dat de gevaarlijke 
en overdreven snelheid van de verdachte 
uit de door hem uitgevoerde bewegingen 
moest afgeleid worden en dat deze be
wegingen insgelijks bewezen dat de ver
dachte niet meester van zijn snelheid ge
bleven was : 

Overwegende dat aanlegster in haar 
voor het militair gerechtshof genomen 
conclusies er op wees dat « indien be
tichte uitslipte, zulks blijkbaar het ge
volg is van de faut die hij he~ft begaan, 
namelijk met zijn snelheid niet te hebben 
geregeld in verhoucling met de gladderige 

(1) Verbr., 9 ap1·il 1951 (ti?·r. Ve•·b,·., 1951, 
biz. 443; Bull. en PAsrc., 1951, I, 524) ; 23 juni 
1952 (An·. Ve1·br., 1952, biz. 601; Bull. en 
PAsrc., 1952, I, 685, met de nota 2); 5 januari 
1953 (A•·•·. Verb1'., 1953, biz. 264; Bull. en 
PAsrc., 1953, I, 297) en 5 october 1953, (s11pra, 
biz. 68; Bull. en PASIC., 1954, I, 80). 

VERBR., 1954. - 21 

toestan<l van de baan en van ueze niet 
meester gebleven te zijn » ; 

Overwegende dat waar het arrest aan
stipt dat << nit geen enkel element der zaak 
kan afgeleid worden dat, gelet op de toe
stand van de baan, betichte met een ge
vaarlijke snelheid of te snel reed » en 
dat <<de burgerlijke partij te vergeefs 
artikel 42 van de Wegcode inroept ll, het 

' een afdoende antwoord op de door aai1c 
legster genomen conclusies heeft verc 
strekt; 

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

artikelen 1316, 1317, 1319 en 1322 van het 
Burgerlijk \Vetboek en 97 van de Grand
wet, doordat, eerste onderdeel, het mili· 
tair gerechtshof het geloof geschonden 
lleeft dat dient gehecht te worden aan 
het proces-verbaal van de zitting dd. 
27 mei 1S53, aan het proces-verbaal van de 
Rijkswacht van Harelbeke (stuk 1/2) en 
aan het proces-verbaal van de onderzoeks
commissie waar het aanvoert << dat vol
doende is uitgemaakt door het << onderzoek 
ter terechtzitting van het hof, dat de 
aanrijding gebeurde dadelijk nadat be
tichtes wagen van het met beton gedekte 
gedeelte van de rijweg op het gekasseide 
vak van diezelfde baan gekomen was » 
en dat (( de laag bevroren sneeuw betichte 
niet toeliet die verandering te voorzien 
of waar te nemen ll dan wanneer voor
noemde bescheide':l. op geen omvorming 
van de rijweg wijzen en de schets opge
maakt door de rijkswacht uitdrukkelijk 
aile omvorming uitsluit en, tweede onder
dee!, doordat de beschouwingen van het 
militair gerechtshof het bestaan niet vast~ 
stellen van een geval van overmacht, dat 
door aanlegster uitdTukkelijk was be
twist : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegencle dat, zo het militair ge

rechtshof verklaart naar bescheiden te 
beslissen, het nachtans blijkt uit de vast· 
stellingen van het proces-verbaal der te
rechtzitting en van het arrest zelf dat de 
betichte << in zijn verlwor en verweermid
delen gehoord werd ll en de burgerlijke 
partij, vertegenwoordigd door haar raads
man, in haar middelen; 

Overwegende derhalve dat, waar het be
streden arrest aanvoert dat de in het mid
del aangehaalde omstandigheden vol
doende door het onderzoek teT terecht
zitting van het hof uitgemaakt werden, 
het deze beoordeling op andere elementen 
heeft kunnen steunen dan op de door 
eiseres bedoelde bescheiden ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestaan van een 

geval van overmacht aan de souvereine 
beoordeling van de rechter over de grond 
overgelaten wordt ~ dat deze laatste duide-
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lijk er op wijst dat de omstandigheden 
waarin het ongeval zich heeft voorgedaan, 
de toerekenbaarheid van de telastlegging 
uitsluiten; 

Dat geen enkel der onderdelen van 
het mid del kan . aangenomen worden ; 

En overwegende dat de voorziening v66r 
15 september 1953 betekend werd; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten 
en tot een vergoeding· van150 frank jegens 
verweerder. 

11 januari 1954. - 2• kamer. - VoM
zitte?·, H. Wouters, voorzitter.- VersZag
gever, H. C. Louveaux. - GelijlcZuidende 
concZusie, H. Mahaux, advocaat-gene
raal. - PZeitm·, H. Smetryns (van de Ba
lie van beroep te Gent). 

2e KAMER.- 12 januari 1954 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERBETERING DOOR DE ADMINISTRA'.rlE VAN 
DE AANGIFTE VAN EEN BELASTINGPLICH'J'IGE. -
AANSLAG IN EEN AANVULLENDE BELASTING. -
AANVULLENDE AANSLAG NIET BEPERK'J' TOT 
RET DOOR DE EXTRABELAS'J'ING NIE'J' OETROF· 
FEN DEEL VAN DE WINS'l'. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
EXTRABELASTING OP DE IN OORLOGS'l'lJD BE· 
HAALDE EXCEPTIONELE BATEN. - ARTlKEL 7 
VAN DE WET VAN 16 OCJ'OBER 1945. - DOEL 
EN DRAAGWIJDTE. 

~ INKOMSTENBELASTINGER 
BUITENGEWONE TERMIJN TOT RET NAVORDE· 
REN VAN ON'l'DOKEN RECH'l'EN. - SCHOR
SING VAN DE 'l'ERMI.JNEN lliJ ARTIKEL 74 VAN 
DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN BEPAALD. -
VERLENGING VAN DIE TERMIJNEN 'l'OT 31 DE· 
CEMBER 1954 IN ZOVER ZIJ BETREKKING 
HEBBEN OP BIJ ARTIKEL 25, PARAGRAAF 1, 
DER SAMENGESOHAKELDE WE'l'TEN BEPAALDE 
INKOMSTEN. 

;to Geen bepaZing, noch van de sarnenge
schalceZde wetten, noch van de wet van 
16 october 1945 beperlct het vestigen van 
aanvullende aansZagen in cZe gewone 
beZastingen tot het niet onder de emtra
belasUng vallende deel van de winst (1). 

2° ArtilceZ 7 van de wet van 16 october 
1945 had tot enig floeZ in het gebeurlijk 
verstrijlcen van de bij artilceZ 74 der 
sarnengeschakeZde wetten gesteZde btti
tengewone terrni_inen te voorzien, in ge
val van te?"ttgbrenging van het legm· op 
·vredesvoet, en in dit gevaZ het inlcohie-

(1) en (2} Verbr., 21 december 1953, twee 
arresten (sup1·a, blz. 271 en 274; Bull. en 
PASIC, 1954, I, 322 en 323). 

ren van aanvu!Zende gewone belastingen 
-mogelijk te malcen; zolang de emtrabe
lasting kon gevest(qd tom·de11 onder het 
enig voo1·1Jehoud dat noch vm·hogingen, 
nooh boeten mogen 1vorden toegepa.st (2). 

3° De bij art-ilcel 7 4, eeTste licl, va;n, ae 
swmengesohaJcelcle wetten tot het navm·
cleren vU!It ae ontdoken ·reehten bepaalde 
termijnen, na door ae besZ!titwet van 
17 clecernbm· 1942 geschm·st te zijn ge
weest tot ae dahtrn van het koninlclijk 
beslttit die het Zeger teru.g 01J ·vreclesvoet 
lwengt, zijn bij artilcel 1 van de wet van 
30 juli 1947 tot 31 aecenlbe1· 1954 ver
lengcl, in zovm· zij bet1·elclcing hebben op 
bij artilcel 25, pa1·agra-at 1, van de sa~ 
mengeschakelde wetten bepaalde inlcom
sten (3). 

(llETRIXHE, 'l'. BELGISOHE S'J'AA'l', 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

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

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 25, 26, 
35 en 74 van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
bij besluit van de Regent van 15 januari 
1948, 2, 7, 10, 13 en 19 van tle wet van 
16 october 1945 tot invoering van een 
extrabelasting, 2 en 5 van de wet van 
14 october 1945 betreffende de vastgezette 
monetaire activa, 1 van het besluit van 
17 december 1942 ; eerste omlerdeel, door
dat het bestreden arrest ten onrechte het 
vestigen, na op 1 januari 1946, wettelijk 
heeft verklaard van aanvullende aansla
gen in de gewone belasting·en en van ver
hogingen bij wijze van straf (welke van 
de extrabelasting niet in mindering kun
nen komen) op het deel van de door aan
legster tijclens het belastbaar tijdvak 
verwezenlijkte winst welk door de extra
belasting is getroffen geweest, dan wan
neer de· wet en de voorbereidende werk
zaamhe{len van de wet van 16 october 
1945 het vestigen van aanvullende aan
slagen in de gewone belastingen tot het 
niet aangegeven en door de extrabelasting 
niet getroffen deel van de winst beperken, 
en de bijzondere wet ten deze van de 
g·ewone wetten afwijkt, dan wanneer de 
door het arrest verstrekte oplossing lijn
recht indruist tegen het doel van de uit
zonderingswetten van 1945 hetwelk was, 
enkel ten behoeve van de Staat, een door 
cle uitzonderlijke winst opgeleverde nieuwe 

(3) Zie de conclusie van het openbaar minis
terie v66r verbr., 21 december 1953 (supra, 
blz. 271; Bull. en PASIC., 1954, I, 322). 
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belastbare stof tot stand te brengen, die 
enkel kan worden getroffen door de extra-

, belasting, waarvan de opbrengst geheel 
tot het aflossen van de lening tot muntsa
nering moet worden gebruikt, hetgeen 
elke, trouwemi niet terugvorderbare toe
wijzing aan de provincien en gemeenten 
uitsluit; tweede onderdeel, doordat het 
bestreden arrest, ten aanzien van de aan
vullende aanslageri in de gewone belastin
gen welke in 1948 en 1949 werden geves
tigd bij navordering van rechten van de 
dienstjaren 1941 tot :1.944, ten onrechte 
verklaard heeft, dat deze aanslagen te
recht met 10 t. h. waren verhoogd ge
weest bij wijze van straf, dan wanneer 
artikel 7 van de wet van 16 october 1945 
het heffen van zodanige verhogingen ver
biedt wanneer de in artikel 74 van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen gestelde normale 
termijnen van drie ~n vijf jaar verstreken 
zijn, wat ten deze het geval was : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat geen enkele be paling, 

noch van de samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, noch 
van de wet van 16 october 1945, het ves
tigen vari aanvullende aanslagen in de 
gewone belastingen tot het door de extra
belasting niet getroffen deel van de winst 
beperken; 

Dat, inzonderheid, de wetgever, door 
in artikel 7 van de wet van 16 october 
1945 de uitdrukking « wanneer » te bezi
gen zich erbij bepaalt de toepassing van 
die belasting in een bepaald geval te om
schrijven, doch de maat niet begrenst 
waarin de aanvullende aanslagen worden 
gevestigd; 

Dat, door het vestigen van aanvullende 
aanslagen in de gewone inkomstenbelas
tingen en in de nationale crisisbelasting 
« Dver de dienstjaren 1940 tot 1945 >> vDor 
te schrijven, voormeld artikel 7 bedoeld 
heeft de gedurende de oorlogsperiode be
haalde winsten niet aan het regime van 
de gewone inkomstenbelastingen te ont
trekken, zelfs ingeval zij onder de extra
belasting vallen; dat het enig voorwerp 
dezer bepaling geweest is te voDrkomen 
dat de gewone inkomstenbelastingen niet 
meer zouden kunnen geheven worden op 
de uit kracht van de samengeschakelde 
wetten belastbare inkomsten, welke echter 
slechts naar aanleiding van het vestigen 
van de aanslag in de extrabelasting aan 
het Iicht zijn gekomen, om reden van het 
verstrijken van de bij artikel 74 gestelde 
termljnen welke het toepassen van bepa
lingen van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen moge
lijk maken; dat de wetgever van 1945, 
in de onwetendheid verkerende van de 
datum waarop het koninklijk besluit tot 
terugbrenging van het Ieger op voet van 

vrede zou worden genomen, hetwelk de 
bij de besluitwet van 17 december 1942 
geschorste termijnen van artikel 74 van 
de samengeschakelde wetten opnieuw zou 
doen !open, wettig de gebeurlijkheid in 
aanmerking kon nemen van een aan de 
toepassing van de samengeschakelde wet
ten in de weg staande verjaring; 

Dat claaruit volgt dat voormeld arti
kel 7, verre van de toepassing van het re
gime der gewone belastingen te beperken, 
in het daarin omschreven bijzonder geval 
clit regime bij uitzondering heeft uitge
breid, niettegenstaande het verstrijken 
van de termijnen waarin de samengescha
kelde wetten mochten worden toegepast, 

, onder het enig voorbehoud dat geen verho-
gingen of boeten mogen geheven worden ; 

Dat het mid del naar recht faalt; 
Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, naar Iuid van arti

kel 7 van de wet van 16 october 1945, de 
aanvullende aanslagen, gevestigd krach
tens deze wetsbepaling doch na het ver
strijken van de bij artikel 74 van de sa
mengeschakelde wetten gestelde termij
nen, geen grand tot toepassing van ver
hogingen of van boeten kunnen opleveren; 

Overwegende dat de aan de administra
tie tot het vorderen of het na vorderen van 
de ontdoken rechten verleende termijnen, 
omschreven in artikel 74, lid 1, van de 
samengeschakelde wetten en opgeschorst 
bij de besluitwet van 17 december 1945 tDt 
31 december 1954 zijn verlengd geweest 
bij artikel 1 van de wet van 30 juli 1947 
in zover zij op de in artikel 25 para
graaf 1, van de samengeschakelde 'wetten 
bedoelcle inkomsten betrekking hebben; 

Dat het middel in elk zijner onderdelen 
naar recht faalt ; 

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

12 januari 1954. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bareel. -
Gelijkl~tidende ooncl~tsie, H. Ganshof van 
der lVIeersch, advocaat-generaal. - Plei
ters, rrH. de JVIey (van de Balie van be
roep van Brussel) en Van Leynseele. 

2" KAMER. - 12 januari 1954 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
IllX'J'RABELAS1'ING OP DE IN OORLOGSTIJD BE· 
HAALDE EXOEP1'IONELE BATEN. - VERMOE
DENS BIJ ARTIKEL 2, PARAGRAAF 3, VAN DE 
WE'J' VAN 16 OCTOBER 1945 OMSOHREVEN. -
VERMOEDENS DIE ENKEL '1'01' HE'!' VESTIGEN 
VAN DE AANSLAG MOGEN WORDEN AANGE
WEND NADAl' DE HOEDANIGHEID VAN BELASTING
SOHULDIGE GEBLEKEN IS. 
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2~ INKOlVIS'l'FJNBELASTINGEN. -
EX'l'RABELAS'l'ING OP DE IN OORLOGS'l'IJD. BE
HAALDE EXCEP'l'lONELE BA'l'EN. - HOEDANIG
HEID VAN BEJ.AS'l'INGSCHULDIGE VAN DE EX· 
TRABELAS'J'ING. - BEWIJSJI;IIDDELEN Ol\11'REN'l' ' 
DIE HOEDANIGHEID. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. - . 
FJXTRABELAS'l'ING. - VERJI;IOEDENS BIJ AR
'flKEL 2, PAE.AGRAAF 3, VAN DE 'VE'l' VAN 

16 OC'l'OBER 1945 OMSCHREI'EN. - FJLE
l\lENTEN DOOH DE IJELAS'J'INGSCHULDIGE INGE· 
ROEPEN OJI;I DIE VERMOEDENS TE NIET TE 
DOEN. - BEWIJSKRACHT. - SouvEREINE 
HEOORiDELING DOO_G. DE RECH'fl~R OVER DE 

GROND. 

4° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- VOR~L - NEDERLEGGING VAN MEMORIES. 
- TERJI;IIJNEN. - ZAKEN VAN DIREC'!'E BE-
LASTINGEN. - NOTA NEDERGELEGD NADA'l' HE'l' 
OPENBAAR ~IINISTERIE ZIJN CONCLUSIE HEEF'f 
UI'l'GEBRACHT. - NOTA WAAROP Hlc'l' HOF 
NIET VERMAG ACH'l' 'l'E SLAAN. 

1 o De b·ij ct1'tikeL 2, 1Ja1·agraaf 3, vwn de 
wet van 16 october 1945 omsch1·even 
ve·rmoeclens, mogen. enlceL i.nge1·oepen. 
worden tot het vest'igen van een aim
slag in de extrabelastin,q 01J de ·in oor
Logstijcl beha(blcle exceptionele baten, 
naaat het gel!Leken is aat ae l!elasting
plichtige ae hoeclanigheicl van belnsting
schttldige heeft (1). 

2° Om te bevinden dat de belastingpUch
tige de hoed(migheid heeft van belas
tingschtt.Ldiae •in de ea;ka l!elastin,q op de 
in oorloast'ijcl behaalde exceptionele ba
ten, volstaat het dat hij gecltt.1·encle het 
belastbaa1· ti.iclperlc; baten /weft be
haald, aie in art'ilcel 2, paragraaf 1, 
van ae wet van .16 october 1945 bedoeld 
zijn, en (lie wegens hwn belangrijlc be
drag of ellce anclere omstanai,qheia een 
ttitzoncle'I'Li.jk lcaralcter ver.tonen (2). 
(Wet van 16 october 1945, art. 11, para
graaf 1.) 

3o De rechte1· over cle g1·oncl beom·aeeU 
sotwM·e·in cle bmvi.,islwacht V(£n de ele
menten (lie aoor de aan de extrabelas
ting onrlerhevige pcrsoo'!l wo1·den inae
roepen tot het te niet doen vcm hot bi:i 
.artilcel 2, pnrag1·aa,f 3, van cle wet van 
.16 octo·be1· 1945 ingevoercle vennoeden. 

4° In zalce clirecte belastingen slaat het 
Hot van Verbrelcing geen acht op een 
nota aie cloor een cle1· 1Jet1·ti.ien wor(U 
neergelega, naclat het openbaar minis
terie zi.in oonclttsie heeft ttitgebracht (3). 
(Besluit van de Prins Souverein van 
15 maart 1815, art. 38.) 

(1). en (2) Verbr., 1 december 1953 (BuU. en 
PAsiC., 1954, I, 268); 5 januari 1954 (ibid., 
1954, I, 381). 

(3) Zie nota in Bull. en PAsrc., 1954, 1, 397. 

(VERENIGING ZONDER WINS'J'OOGMERK « ~'EDE
RATIM )) T. BELGISCHE S'rAA'r, MINISTER VAN 
FINANCIEN • .) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 mei 1951 gewezen door het 
Hof van bero~p te Brussel; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 1, paragrafen 1 en 3, 2, para
grafen 1 en 3, 19 van de wet van 16 octo
ber 1945 en 97 van de Grondwet, eerste 
onderdeel, doordat het bestreden arrest 
beslist heeft dat de activa, welke aanleg
ster in 1H44 bezat, geacht worden van aan 
de extrabe1asting onderhevige inkomsten 
voort te komen, dan wanneer zodanig 
vermoeclen enkel toepasselijk was nadat 
de administratie er vooraf van had doen 
blijken dat aanlegster belastingplichtige 
van voormelde belasting was, wijl de ex
ceptionele baten die zij van 1940 tot 1944 
had behaald van een cler in artikel 2, 
paragraaf 1, van de wet van 16 october 
19!5 omschreven verrichtingen voortkwa
men; tweede onderdeel, doordat het be
streclen arrest de reclenen niet heeft op
gegeven welke het toepasflen, op aanleg
ster, van artikel 2, 11aragraaf 3, van de 
wet van 16 october 19!5 rechtvaardigden, 
en haar conclusies niet heeft beantwoord 
waarin zij de voorbereidende wer:kzaam
heclen van voormelde wet inriep om tegen 
de door het bestreden arrest aangenomen 
interpretatie van artikel 2, paragraaf 3, 
op te komen : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat uit de tekst van arti

kel 2, paragraaf 3, van de wet van 16 octo
ber 1945 blijkt dat de administratie de in 
cleze wetsbepaling omschreven vermoedens 
enkel vermag in te roepen na vooraf ervan 
te hebben doen blijken dat de hoedanig
heicl van belastingplichtige van de extra
belasting in hoofde van de schatplichtige 
aanwezig is ; 

Overwegende evenwel dat, om te bevin
den dat hij zodanige hoedanigheid heeft, 
het volstaat dat voormelde schatplichtige 
gedurende het belastbaar tijdperk, in
komsten, winsten of baten heeft behaald 
welke, bedoeld in artikel 2, paragraaf 1, 
van de wet van 16 october 1945, wegens 
hun belangrijkheid, hun aard of elke 
andere omstandigheid een uitzonderlijk 
karakter vertonen; 

Dat, naar luid van de artikelen 16 en 19 
van voormelde wet en 55 van de samen
geschakelde wetten, dit bewijs door mid
del van vermoedens mag worden bijge"
bracht; 

Overwegende dat, al heeft het arrest 
verkeerdelijk verklaard dat de in arti
kel 2, paragraaf 3, van de wet van 16 oc
tober 1945 omschreven wettelijke vermoe
dens toepasselijk zijn op elke persoon 
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'Welke door artikel 1, paragraaf 1, aan de 
·BXtrabelasting· onderworpen wordt, het 
desniettemin vastgesteld heeft dat de liti
gieuze activa voortkwamen, hetzij van 
·een buiten de statuten uitgeoefende werk
zaamheid, hetzij van giften, en dat het 
daaruit heeft afgeleid dat aanlegster om 
een tweevoudige reden « belastingplich
tige bleek ll ; 
· ;• Dat, waar het aldus op de hoedanigheid 
van belastingplichtige van aanlegster 
heeft gewezen, het bestreden arrest wet
telijk toepassing heeft kunnen maken van 
de in artikel 2,. paragraaf 3, van voor
melde wet omschreven wettelijke vermoe
dens· 

'Dat mitsdien de bestreden lleslissing 
wettelijk met redenen is omkleed en dat 
derhalve het middel, hetwelk tegen een 
overtollige reden van het arrest opkomt, 
niet ontvankelijk is; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat op het rechtsmiddel, 

waarbij aanlegster staande hield dat de in 
artikel 2, paragraaf 3, van de wet van 
16 october 1945 omschreven wettelijke ver
moedens slechts op een belastingplichtige 
vim toepassing zijn en niet op aile in ar
tikel 1, paragraaf 2, van voormelde wet 
opgesomde natuurlijke of techtspersonen, 
het bestreden arrest, enerzijds, antwoordt 
dat die vermoedens van toepassing zijn 
ten aanzien van alle rechtspersonen die, 
gedurende geheel het belastbare tijdperk 
of een deel ervan, hun voornaamste in
richting binnenslands hebben gehad, en, 
anderzijds, er op wijst dat aanlegster op 
een tweevoudige grond belastingplichtige 
hlijkt; 

Dat het arrest aldus de redenen heeft 
opgegeven welke, volgens hetzelve, de toe
passing op aanlegster rechtvaardigen van 
de wettelijke vermoedens omschreven in 
artikel 2, paragraaf 3, van voormelde wet, 
·en, bijgevolg, het door aanlegster opge
worpen rechtsmiddel beantwoord heeft; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
·geen verplichting had antwoord te ver
strekken op de beschouwingen welke door 
aanlegster bij conclusies werden inge
bracht met hetrekking tot de voorberei
dende werkzaamheden van de wet van 
i6 october 19'15, of tot rechtspraak die-. 
nende beslissingen, naardien die beschou- · 

· wingen ten deze slechts ingeroepen argu
m·enten tot staving van haar beweringen 
waren; 

Dat het middel niet kan worden aange- · 
nomen; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 1317, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 2, paragraaf 3, van 
de wet van 16 october 1945, 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
-verklaart dat aanlegster de bewijsmidde
len noch geleverd, noch aangeboden heeft 

te leveren, welke van aard waren om het 
zogenaamde vermoeden omver te werpen 
dat de effecten welke zij in haar hezit had 
van belastbare inkomsten .voo~tkwamen, 
dan wanneer uit artikel 2, paragraaf 3, 
van de wet van 16 october 1945 hlijkt dat 
aanlegster clit bewijs door aile rechtsmid
delen rnoet leveren, en dan wanneer aan
legster haar hoedanigheid van belasting
plichtige in de extrabelastin~ heeft be
twist en verklaard heeft dat haar vermo
gensaccressen hun oorsprong hadden in 
beursverriclltingen, welker echtheid door 
het bestnur van registratie en domeinen 
en cloor een attest van een expertboekhou
der is erkend geweest : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond souverein de bewijskracht beom:
cleelt van de elementen welke ter omver
werping van het bij artikel 2, paragraaf 3, 
van de wet van 16 october 1945 ingevoerde 
vermoeden door aanlegster worden . inge
roepen; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het derde mi\idel : schending van 
de artikelen 1317, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre
den arrest verklaart dat aanlegster zich 
op de hoedanigheid van vereniging zonder 
winstoogmerk zou beroepen hebhen tot 
staving van haar stelling dat zij geen voor 
de extrabelasting· in aanmerking komende 
belastingplichtige was, dan wanneer zij 
staande heeft gehouden dat zij niet onder 
die belasting viel omdat de door haar 
ondernomen verrichtingen van ieder 
winsthejag vrij waren : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond niet enkel lleslist heeft dat, of
schoon zij een vereniging zonder winst
oogmerk was, aanlegster, uit kracht van 
de wet van 16 october 1945, voor de extra
belasting in aanmerking kwam, maar bo
vendien het verweermiddel heeft onder
zocht lletwelk tiit het ontbreken van ieder 
winstbejag afgeleid was ; dat hij te clien 
opzicllte de aangevoerde bewijselementen. 
uitdrukkelijk verwerpt; 

Dat dienvolgens de rechter over de 
grond het aan de conclusies te hechten ge
loof niet geschonden heeft; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het v.ierde middel : schending van 
de artikelen 13 van de wet van 27 juni 
1921, en 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest verklaart dat aanlegster 
zeker geen gronden heeft om zich op de 
hoedanigheid van vereniging zonder 
winstoogmerk te beroepen, omdat zij de 
haar bij de wet opgelegde jaarlijkse· reke
ningen niet overlegt, dan wanneer het ar
rest de conclusies van aanlegstei· niet 
beantwoordt waar zij te kennen gaf dat 
haar verzetswerkzaamheid haar belet 
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· heeft _een regelmatige boekhouding te 
voeren : 

Overwegende dat het middel slechts te
gen een overtollige reden opkomt en mits
(lien niet ontvankelijk is; 

Over het vijfde middel : schending van 
de artikelen 1317, 1319, 13~0, 1322 van het 
Bili·gerlijk Wetboek, en 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest niet 
nader bepaalt waarom het ontbreken van 
boekhouding, gepaard aan het bezit van 
de litigieuze effecten, een genoegzaam be
wijs oplevert van een buiten haar statuten 
uitgeoefencle winstgevencle bedrijvigheid 
van aanlegster of van giften welke zij 
zou ontvangen hebben : 

Overwegencle clat d~ rechter er niet toe 
is gehouden de motieven van zijn motie
ven op te geven; 

Dat het middel niet gegrond is; 
Over het zesde middel : schending van 

de artikelen 1349 en 1353 van het Burger
lijk Wetboek, en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest de vermoe
dens afwijst welke bi.i conclusies door 
aanlegster ten bewijze van het ontbreken 
van winstbejag in haren hoofde werden 
ingeroepen, om reden dat zij van afdoend 
karakter ontbloot zijn ten aanzien van 
het bezit op 9 october 1944, van een effec
tenbezit van tien millioen, om niet te ge
wagen van een ander effectenbezit van na
genoeg dezelfde waarde, dan wanneer de 
door aanlegster aangevoerde feiten een 
onbetwistbaar vermoeden van het ontbre
ken van winstbejag uitmaken, en dan 
wanneer een belangrijk effectenbezit en 
het weigeren er een andere van nagenoeg 
dezelfde waarde te ontvangen, op zich 
zelf geen bewijs van winstbejag opleve
ren: 

Overwegende dat de rechter over de 
grond souverein de bewijswaarde beoor
deelt van de feiten welke aanlegster als 
vermoedens laat gelden ten bewijze ervan 
dat ieder winstbejag aan de door haar 
ondernomen verrichtingen vreemd is ge
weest; 

Dat het hof, door de omstandigheden 
te vermelden welke, volgens hetzelve, aan 
die feiten het nodige afdoend karakter 
ontnemen om aanlegsters stelling te sta
ven, zijn beslissing wettelijk met redenen 
heeft omkleed ; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

Over het zevende middel : schending 
van de artikelen 2, paragraaf 5, van de 
wet van 16 october 1945, 894 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet 
doordat het bestreden arrest de conclu
sies van aanlegster niet heeft beantwoord 
welke het bestaan van schenkingen be
twistte en deed gelden dat haar activa 
van meerwaarden van effecten voortkwa
men, dat van generhande schenking was 

gebleken en dat trouwens de beweerde 
terugga ve van die schenkingen door aan-· 
legster hun bestaan deed wegvallen . : 

Overwegende dat het arrest wettelijk 
kon vermoeden dat de litigieuze effecten 
hun oorsprong in winstgevende bedrijvig
heden of in giften hadden; 

Dat de bestreden beslissing de in de 
beslissing van de directeur naar voren ge
brachte onderstelling niet overneemt, dat 
de schenkingen welke aan aanlegster zou
den worden gedaan door lmar zouden te
ruggegeven geweest zijn; 

Dat het middel niet gegrond is; 
Over het achtste middel : schending vau· 

de artikelen 26, paragrafen 1, 2, 3; 30, 
lid 1, van de samengeschakelde wetten, 
b.etreffende de inkomstenbelastingen, 19· 
van de wet van 16 october 1945, 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
beslist dat aanlegster geen gronden heeft 
om te beweren dat de uitgaven ten be
hoeve van de verzetsorganismen van de 
belastbare gTondslag zouden dienen te· 
worden afgetrokken, omdat zij niet opge
nomen zijn in artikel 26 van de samenge
schakelde wetten, dan wanneer het arrest 
erkent dat die uitgaven ten behoeve van 
het verzet zijn gedaan geweest, en dan 
wanneer, subsidiair, aanlegster krachtens·. 
artikel 30 van de samengeschakelde wet
ten, de uitgaven die aan het uitoefenen 
van het bedrijf eigen zijn van haar ont
vangsten vermocht af te trekken : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 26, paragraaf 1, van de sameng'escha
kelde wetten, de inkomsten belastbaar· 
zijn, onder aftrek van de bedrijfsuitgaven 
aileen welke gedaan werden om die in-· 
komsten te verkrijgen of te behoudcm; 

Dat, vermits aanleg·ster, volgens de 
vaststellingen van de rechter over de 
grond, er niet van deed blijken dat de uit-
gaven welke zij zou gedaan hebben om 
het verzet te ondersteunen, dergelijk doel 
zouden gehad hebben, de bestreden be
slissing met reden de verzochte aftrek 
heeft kunnen afwijzen; 

Dat het middel niet gegrond is; 
Over het negende middel : schending 

van artikelen 1317, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk WetlJOek, doordat het bestre
den arrest verklaart dat er geen sprake 
van zijn kan een meerwaarde vrij te stel
len ten behoeve van een partij die weigert 
nader te bepalen uit welke elementen 
die meerwaarde is ontsproten, dan wan
neer in de beslissing van de directeur 
geen weigering van de vereniging wordt 
in aanmerking genomen, doch alleen 
verklaard wordt dat, bij ontstentenis van 
door de vereniging overgelegde bewijs
stukken, het onmog·elijk is het cijfer der 
verwezenlijkte meerwaarden juist te be
rekenen, en dan wanneer het dispositief 
van de beslissing van de directeur zich 
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-ertoe beperkt een gemiddelde meer
waarde van 250 t. h., namelijk het in de 
regeringsverklaring van 7 october 1944 
.aangenomen minimumcijfer, aan te ne
men: 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
iloor ter goedk(mring van de beslissing 
van de directeur der belastingen andere, 
doch niet met die van deze beslissing strij
dende gronden op te geven, deze niet mis
kent, cloch a an vult; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tiende middel : schending van 
.artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
arrest generlei rechtvaardiging behelst 
van zijn verzuim de << coefficient )) van de 
meerwaarden op ten minste 500 t. h. te 
brengen, en geenszins het afwijzen moti
yeert van de desaangaande door de vere
niging voorgebrachte middelen en docu
menten, behalve de grond afgeleid uit 
-een beweerde weigering van de vereniging 
nuder aan te duiden uit welke elementen 
de meerwaarde · is ontstaan : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door het niet verhogen van de meerwaar
·decoefficient van de effecten welke aan
legster bezat, hierdoor te motiveren dat 
deze niet nader aanduidt nit welke ele
menten de bewuste meerwaarde is o:rit
staan, vaststelt dat aanlegster het be
wijs van het door llaar aangevoerde niet 
beeft geleverd; 

Dat het alclus zijn beslissing naar het 
bij artikel 97 van de Grondwet vereiste 
met redenen heeft omkleed; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Aangaande de nota welke op 5 januari 
1954 ter griffie van het hof werd neder
gelegd : 

Overwegende dat die nota werd neder
gelegd door Mr Goedseels, advocaat bij 
het Hof van beroep te Brussel, in zijn 
hoedanigheid van voorzitter van de aan
leggende vereniging zonder winstoogmerk 
<< Federatim )) ; 

Overwegende dat artikel 38 van het be
sluit van de Souvereine Vorst van 
15 maart 1815 onder meer bepaalt dat 
geen geclrukte of geschreven nota zal 
worden opgenomen nadat het openbaar 
ministerie zijn conclusies gegeven heeft; 

Overwegende dat ter terechtzitting van 
1 december 1953 de heer Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal, zijn conclu
sie heeft uitgebracht; 

Om die redenen, zonder acht te slaan 
op de nota welke op 5 januari 1954 door 
.de heer Goedseels, in zijn hoedanigheid 
vm{ voorzitter van de aanleggende vereni
ging, ter griffie van het hof werd nederge
legd; verwerpt de voorziening; veroor
deelt aanlegster tot de kosten. 

12 januari 1954. - 2" kamer. ·_..: Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslag,qever·, H. De Ber;
saques. Gelijklu·illende aonal·usies 
H. Ganshof ,van der Meersch, advocaat~ 
generaal. - PleUer·s, HH. Goedseels (van 
de Balie van beroep van Brussel) en Van 
Leynseele. ' 

2e KAMER. - 12 januari 1954 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
ElXTRABELASTING. - AF'.rREKBARE LASTEN. 
- BEDRIJFSBELASTING BUITEN RET BELAST
BAAR TIJDPERLK GEKWETEN. - NIET AFTREK
BARE LAST. 

2° VENNOOTSCHAP. - VERENIGINGSCON
TRACT MET HET OOG OP HANDELS- OF LAND
BOUWEXPLOITATIE. - CONTRACT DA'J', IN 
HOOFDE VAN ELKEEN DER MEDECONTRACTAN
TEN) EEN RECHT VAN INMENGING EN EEN RECHT 
VAN TOEZICHT ,VEREIST. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN.' 
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMS1'EN. 
HANDELS- OF LANDBOUWEXPLOITATIE. 
EliGENAAR DIE ZIJN FRUI'J'BOOMGAARDEN l'ER 
BESCHIKKING STELl' VAN EEN DERDE, DIE AL
LEEN EN OP EIGEN RISICO DE VRUCHTEN ZAL 
DOEN VOORTBRENGEN. - EIGENAAR NIE'l' AAN 
DE BEDRIJFSBELASTING OP DIE INKOMS1'EN 
ONDERWORPEN. 

1 o H et bedr·ag van cle b·uiten het bela-st
baa1· tijclperlc gekweten bedrijfsbela-s
t·ing, mag niet worclen af{!etr·oklcen van 
de emaeptionele baten van hetzelfde tijd
pe1·k die in de extrabelasting · belast
baar· zijn (1). (Samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 26; wet van 16 october 1945, 
art. 19.) 

2° Het contract dat aan ellceen der mede
aontraatanten noch recht van in.menging, 
noah r·eaht van toeziaht verleent is niet 
een vereni{!ingscontraat met het oog op 
han.dels- of landbOltwexploitaUe (2). 

3° De ei{!enaar zoncler reaht van inmen
gin,q, noch reaht van toeziaht in de ex
ploit(ttie V(tn zijn eigenclom bestaancle 
·ttit fntitboom,qaa1·den die ter besahilc
lcing worden gesteld van een clerde die 
alleen en op eigen risico ze vntchten zal 
doen voortbr·engen, is geen hanclels- of 
landbomvexploitant, en is der·halve ten 
opz'iahte va.n die inlcomsten niet aa.n de 

(1) Verbr., 22 december 1953 (-sup1·a, biz. 293; 
Bnll. en PASIC., 1954, I, 355). 

(2} Zie nota 2 in Bull. en PASIC., 1954, I, 
400. 
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bedrijfsbelastinu onderwo·rpen (1). (Sa
mengeschakelde wetten betreffeil{le de 
inkomstenbelastingen, art. 25, par.1, 1°.) 

(SNYERS, •r. BELGISCHE STAAT,. :MINISTER VAN 
FINANCIEN, EN BELGISCHE STAAT, MINIS'l'ER 
VAN FINANCIEN, 'l'. SNYERS.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
-arrest op 30 april 1951 gewezen door 
het H~f van beroep te Luik; 

I. Ten aanzien van de voorziening van 
Louis Snyers : , 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 1, 2, 13, paragraaf 2, 19 van 
de wet van 16 october 1945, doordat het 
bestreden arrest de conclusie van aanleg
ger in verbreking afwijst welke ertoe 
strekte voor het tijdperk van 1 januari 
1940 tot 31 december 1944 van de belast
bare winst te doen aftrekken : 1 o de som 
van 51.202 frank, bedrag van de . beclrijfs
belasting en van de aanvullende perso
nele belasting over het dienstjaar 1944 
(inkomsten van 1943); 2° de so111 van 
61.716 frank, bedrag van de bedrijfsbe
lasting en van de aanvullende personele 
belasting over het dienstjaar 1945 (in
komsten van 1944), volgens het aanslag
biljet van 30 october 1946; dan wanneer 
de wetgever, zoals uit het geheel van ~e 
wet van 16 october 1945 en inzonderheid 
uit de artikelen 1, 2 en 13, paragraaf 2, 
blijkt hoofdzakelijk bedoeld heeft dat de 
werk~lijke exceptio:~+ele winst van de vijf 
oorlogsjaren door de extrabelasting zou 
worden getroffen en dat, 0111 die werke
lijke winst te bepalen, noodzakelijk daar
vim de inkomstenbelastingen dienen te 
worden afgetrokken d~e voor elk van de 
jaren van het in aan111erking genomen 
tijdperk worden geheven; en dan wanneer 
de ad111inistratie tot plicht had de ge
wone belastingen over het dienstjaar 
1944 (inkomsten van 1943) in 1944 in te 
vorderen, en in 1945 de gewone belastingen 
over het dienstjaar 1945 (inkomsten van 
1944); dan wanneer het door de admi
nistratie aangewende stelsel ertoe strekt 
de bij artikel 13 van de wet van 16 octo
ber l945 voorgeschreven aftrek te ontdui
ken : 

Overwegende dat artikel 19 van de wet 
van 16 october 1945 tot invoering van een 
extrabelasting op de in oorlogstijd be
haalde exceptionele inkomsten, winsten 

(1) Zie verbr., 7 october 1946 (A•·"· Ye•·b!"., 
1946, blz. 322; Bull. en PASIC., 1946, I, 350) ; 
31 mei 1949 (Arr. Ye•·b•·., 1949, blz. 364; B1tll. 
en PASIC., 1949, I, 407); 26 mei 1953 (Arr. 
Verb•·., 1953, blz. 656; B1tll. en PASIC., 1953, I, 
744). 

en baten het volgende bepaalt : «in 
zover er door deze wet niet wordt van 
afgeweken, zijn de bepalingen van de sa~ 
mengeschakelcle wetten betreffende de in
ko111stenbelastingen . die op de bedrijfsbe
lasting betrekking hebben van tpepassing· 
op de extrabelasting )) ; 

Overwegende dat artikel 26·. van de sa
mengeschakelde wetten betreffende de 
inko111stenbelastingen, alleen het in min
dering brengen op de bruto-inkomsten, 
van de gedurende de belastbare tijd ge
dane bedrijfsuitgaven toelaat; 

Overwegende dat daaruit blijkt dat, bij 
ontstentenis van bij de wet van 16 octo
ber 1945 voorziene afwijking, het bedrag 
van de buiten het belastbaar tijdperk 
gekweten bedrijfsbelasting, niet mag 
worden afgetrokken van de exceptionele 
inlwmsten, winsten en baten welke ge
clurende (lit tijdperk geind werden; 

Overwegende dat het middel zich tever
geefs beroept op de bepalingen van arti
kel 13 van de wet van 16 october 1945 het
welk bepaalt dat zekere daarin nader 
omschreven belastingen gebeurlijk zullen 
worden terugbetaald of van de extrabe
lasting afgetrokken, doch geenszins het 
in mindering brengen toestaat, van de 
buiten het belastbaar tijdperk gekweten 
bedrijfsbelasting, op cle inkomsten, win
sten en baten die tijdelis dat tijdperk 
werden behaald; 

Overwegende dat aanlegger geen grief· 
heeft in verband met de inkohi!)ring van 
de gewone belastingen op de••'inkomsten 
voor de dienstjaren 1944 en 19"15, aange
zien die inkohiering voor het ·dienstjaar 
1944 overeenkomstig de besluitwet van 
12 maart 1945 is geschied, en voor het 
dienstjaar 1946, bij navordering van rech
ten over 1945, overeenkomstig de wet van 
8 juli 1946; 

Dat het middel in elk zijner onderde
len naar recht faalt; 

Over het tweede middel : schending 
van artikel 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest geen genoegzaam ant
woord op aanleggers conclusies heeft ver
strekt : 

Overwegende dat het middel, terwijl hef: 
niet bepaalt in welk opzicht het bestre 
den arrest aanleggers conclusies.•niet zou 
hebben behandeld, niet ontvankelijll: is ; 

II. Ten aanzien van de voorziening yan 
de Staat : 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
25, paragraaf 1, 1°, 27, paragrafen 1 en 
2, 31, paragraaf 1, littera a, en 42, para
graaf 1, van de wetten betreffende de in
komstenbelastingen, samengeschakeld bij 
de besluiten van 3 juni 1941 en van 31 juli 
1943, 3 van de wet van 17 juni 1938 tot 
weclerinvoering van de nationale crisis
belasting, hetwelk artikel 1 uitmaakt 
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van het samengeschakeld !Jesluit van 
1.6 jtnii 1941 en vervolgens artikel 1 ·van 
net samengeschakeld besluit van 31 juli 
i943, en 2, paragraaf 1, litteru a, van de 
wet van 16 october 1945, doordat het be
streden arrest beslist dat, ten onrechte, 
op de opbrengst van de verkoop van de 
vruchten uit verweerders boorngaarden, 
de bedrijfsbelasting, de nationale crisisbe
,lasting, de aanvullende personele belas
ting en de extrabelasting in diens hoofde 
is geheven geweest, clan wanneer de be
langhebbencle met l1et oog op het exploi
teren van zijn boorngaarden een vereni
gingscontract met een derde persoon heeft 
gesloten; dan wanneer dergelijke vereni
ging, welke geen eigen rechtspersoonlijk
heid bezit, een handels- en lanclbouwbe
drijf uitmaakt zoals bedoeld in de arti
kelen 25, paragraaf 1, 1 o, en 27, para
graaf 1, van de sarnengeschakelcle wetten 
betreffencle de inkomstenbelastingen; clan 
wanneer claaruit volgt dat de in voorko
mehd geVal door dergelijk beclrijf opge
leverde wii1st client te worden beschouwd 
als een bedrijfsinkomen hetwelk aan ieder 
der verenigingsgenoten naar verhoucling 
met zijn rechten volleclig toekomt, en 
lletwelk in hunnen hoofde onder de be
drljfsbelasting valt (artikel 31, para
graaf 1, littera a, der samengeschakelde 
wetten), onder de nationale crisisbelas
ting (artikel 1 van de wet van 17 juni 
1938), onder de aanvullende personele be
lasting (artikel 42, paragraaf 1, van de 
samengeschakelde wetten) en onder de 
extrabelasting op de in oorlogstijd be
haalde exceptionele inkomsten, winsten en 
baten (artikel 2, paragraaf 1, littera a, 
van de wet van 16 october 1945) : 

Overwegende dat het middel enkel 
hierop steunt dat het tussen verweerder 
en een persoon genaamd Thieris op 5 no
vember 1942 tot stand gekomen contract 
een verenigingscontract uitmaakt met het 
oog op de handels- en landbouwexploita
tie van -i•erweerders boomgaarden, en dat 
dienvolgens, de uit deze vereniging voort
kornende winst dient beschouwd te wor
den als een beclrijfsinkomst, zoals bedoeld 
in de artikelen 25, paragraaf 1, 1°, en 27, 
paragraaf 1, van de samengeschakelcle 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen; 

Overwegende dat noch uit de overeen
Iwmst van 5 november 1942, getiteld 
<< contract tot besproeiing en onderhoud 
van fruitboomgaarden Jl, noch uit de vast
stellingen van het bestreden arrest, noch 
uit enig ander stuk der procedure blijkt 
dat de voorwaarden tot het bestaan van 
een verenigingscontract, met het oog op 
de handels- en Iandbouwexploitatie van 
de boomgaarden door verweerder en dooi· 
Thieris zouden verenigd zijn; 

Dat inderdaad het bestaan van derge-

lijke veremgmg, onder meer in hoofde 
van verweerder, een recht van inmenging 
in de door Thieris verrichte daden en 
een recht van toezicht van die daden zou 
onderstellen, dan wanneer, volgens de 
termen van de overeenkomst. Thieris de 
werken tot onderhoud van de boomgaar
den vrijelijk tegen betalmg in natura 
moest uitvoeren, en dan wanneer, volgens 
de vaststellingen van het arrest, verweer
cler niet als exploite1·ende lanclbouwer ge
handeld heeft, doch als eigenaar die 
zijn goed ter beschikking· stelt van een 
derde, welke het aileen en op eigen risico 
vruchten zal doen voortbrengen; 

Dat eruit volgt dat het bestaan van 
een contract van hanclels- of Iandbouw
vereniging niet uit de stukken cler proce
dure kan worden afgeleid; 

Dat clerhalve het middel dat op het be
staan van zodanig contract is gesteund, 
gegrondheid mist en mitsdien niet kan 
worden aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt aanlegger· Louis 
Snyers tot de kosten van zijn . voorzie
ning; veroordeelt de Belgische Staat tot 
de kosten van zijn voorziening. 

12 januari 1953. - 26 kamer. - Voor
zitte1·, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Anciaux 
Henry de Faveaux. - Gelijlcluidende 
concl·usie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Her
mans en Van Leynseele. 

le KAMER. - 14 januari 1954 

1° HUUROVEREENKOMST. - LAND
PACH'l'. - WET VAN 7 MAART 1929, ARTI
KEL 6, PARAGRAAF 3, LAA'fS'l'E LID. - EINDE 
MAKEN AAN DE PACHT BIJ AUTHEN'flEKE 
AKTE OF VERKLARING V66R DE VREDERECH
'fER. - WETSBEPALING DIE ALLEEN OP LO
PENDE PACHTEN TOEPASSELIJK IS. 

2° HUUROVEREENKOl\IIST. - LAND
PACHT. - vVET VAN 7 MAART 1929, ARTI
KEL 7, LEDEN 1 EN 4. - NIE1'IGHEID VAN DE 
OVEREENKOMS'fEN WAARBIJ VAN BECHTSWEGE 
EEN EINDE AAN DE HUUR GES'l'ELD WORDT NA 
HET VEHS'l'lUJKEN VAN DE BIJ OVEREEN
KOMS'L' BEPAALDE TEHMIJN. - NIETIGHEID. 
MET PBIVAAT KARAK'.rER. 

3° HUUROVEREENKOlVIST. - LAND
PAcn·.r. - WET VAN 7 MAART 1929, ARTI
KEL 7. - CLA USULE WAABBIJ BEDONGEN 
WORD1' DAT VAN 'RECHTSWEGE EEN EINDE AAN 
DE HUUR ZAL GESTELD WOR.OEN NA HET VER· 
STRIJKEN VAN DE BI,J OVEREENKOMS'l' BE
I'AALDE 'l'ERMIJN. - NIETIGE CLAUSULE. -
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VRIJWILLIGE EN ME'r KENNIS VAN ZAKEN 
DOOR DE PACHTER GEDANE UITVOERING BI.J 
HET VERS'l'RIJKEN YAN DIE TERMI.JN. - BE· 
VESTIGING DIE HE'!' EINDE VAN DE LANDPACH'£ 
MEDEBRENG'£. 

4° HUUROVEREENKOMST. - LAND· 
PACH'f. - WE•r VAN 7 MAART 1929, ARTI
KEL 8. - HUURDER DIE NA HE'l' VERS'l'RI.J
KEN VAN DE BIJ OVEREENKOMS'f BEPAALDE 
TERMIJN HE'l' VERPACHTE GOED VRIJWILLIG 
VERLAAT. - VERLA'riNG DIE HET 'fO'£ STAND 
KOMEN VAN EEN NIEUWE HUUROVEREEN
KOMS'£ BELE'l' EN DE BIJ DIE WE'l'SBEPALING 
VASTGESTELDE l<'ORMALITEI'l'EN UI'l'SLUI'l'. 

5° LASTGEVING. DRAAGWIJD'fE. -
' BINDENDE BEOORDELING VAN DE RECH'fER 
OVER DE GROND. 

6° BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
0VEREENKOMS'f. - lNTERPRE'l'A'l'IE VERENIG· 
BAAR ME'£ DE BEWOORDINGEN VAN DE OVEB
EENKOMST. - GEEN SCHENDING VAN HE'f AAN 
DE AKTEN YERSCHULDIGD GELOOF. 

7° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - :MID DEL DA'f EEN 
BEWIJS UI'l' EEN YOORI HET Hm' INGEROEPEN 
FElT 13EWEEH'f AF TE LloiDEN. -· MIDDEL 
DAT AAN DE RECHTER OVER DE GROND NIET 
WERD OVERGELEGD. - NIET-ON'fVANKELI.JK
HEID. 

1° De bepaling van art·ilcel 6, pam.
graaf 3, laatste lid, van de wet V(~n 
7 maart 1929 (Burgerlijk Wetboek, ar
tikel 1774), volgens dewellce fle pa1·
tijen aan de paeht een eimle 7Mmnen 
malcen op voonvaa1·de rlat h!tn Mclcoorrl 
bij een a!tthentieke ftkte of bij een ver
lcla.ring v66·1· (le vreaerechter· wonlt 
·vastgestelfl, befloelt sleohts het geval 
·waarin de pa·rtijen een e·inae stellen 
aan een lopenae landpaeht, en niet het 
geval waar··in aan een landpaeht een 
einde wonlt gestelfl bij het ver·strijlcen 
van zijn bi:i ovm·ecnlcomst bepaalrle 
termijn (1). 

2° De bepaUngen van art-ikel 7, leden 1 
en 4, van fle wet van 7 maart 1929 (Bur
gerlijk Wetboek, art. 1775), vol_qens fle
wellce, niettegenstaanfle ellc st~·-ijflig be
fling of gebn~ik, fle paeht van lanfleigen
aommen ·waaPvan de tl!t!W bepaald is, 
sleehts een eincle neemt mUs opzegging 
ten minste twee jaa1· v661' het verstrij
lcen er·van, en ellce st·rijfl·ige overeen
lcomst niet-ig is, tenz,ij na. rle opzegging 
aangegaan en vom·tvloeiencle 1tit een 
authentfelce aJcte of uit een verlcla~·ing 
v66r· tle vr·eaer·eehter·, vaar·fl·igen een 

(1) Zie verbr., 16 januari 1947 (Ar1·. Ve1·b1·., 
1947, blz. 12; Bttll. en PAsrc., 1947, I, 18); 
16 juni 1950 (Arr. Verbr., 1950, blz. 649; 
Bttll. en PAsrc., 1950, I, 741, met de nota). 

nietiuheid ·uit die e1· enlcel toe s'treTct 
pri-vate belangen te · vrijwaren (2). 

3° Al is de elaus1~le nietig waarbij bedon
gen wordt dat de h!tur van een lanfl
eigenflom van t•eehtswege bij het ver
sf1•ijlr.en v~~ ae doo1· de overeenko1nst 
be11aalde termijn eirule Z(~l nerne·n, geldt 
de bij het vm·st·ri:iken v~1 die termijr~r 
vt'ijwillige en met volle lcennis vam zar 
Teen floor de paehter· geflane !titvoerinu· 
van fle verplicht-ing het ver·paohte goed 
te ver·lc~ten als be·vestiging va.n die ver·
pliehtin,q en bren_qt het eincle van fle
lctnflpacht rnede (3). (Burg. Wetb., arti
kel 1775; wet van 7 maart 1929, art. 7.) 

4° De v1·ij·willige ·uei'lating floor de pach
te1· van het ver·hum·fle goea bi.j het ver
strijlcen VfWt de bi.i de 1Jaehtovereem-
7c,ornst bepnalde tennijn belet het to,t 
stanrl lwrnen van een nieuwe paeht voo1 .. 
een. onbepaalde tennijn, zonls flom· arti
lcel 8 van de wet van 7 rnaart 1929 be
pnaltl wonlt (Burg. Wetb., art. 1776) 
en sl!tit de bi.i tlie wetsbe11aUnu vastge
stelde for"m.aliteiten nit (4). 

5o De r·echter over fle umnfl beoordeelt 
so1wer·ein tle flraag·wij flte ·w.n een last
geving (5). 

6° Sehen(lt niet het a.arn een ov-ereenlcomst 
te hechten geloof rle beslissing tlie aa,n 
fleze een inte1·pretatie geeft tlie verenig
bfutr is nwt de be?,{)OOrflingen van (lC' 
akten waar·bij ze wonlt va.stgeste/.d (6). 
(Burg. Wetb., art. 1319 en 1322.) 

(2) en (3) Verbr., 9 december 1948 (Arr. 
J!erb1•., 1948, blz. 615; B·u.ll. en PASIC., 1948, 
I, 699). Zie oak verbr., 29 april 1943 (Arr. 
Ve1·b1·., 1943, blz. 93; Bull. en PASIC., 1943, I, 
147) ; 16 juni '1950, in voorgaande nota ver-
meld. 

(4) Zie verbr., 29 april 1943 (Ar1·. Verbr., 
1943, blz. 93; BttU. en PAsrc., 1943, I, 147); 
20 juni 1946 (An·. Verb1·., 1946, blz. 231; BulL 
en PASIC., 1946, I, 251). 

(5) Verbr., 21 mei 1874 (Bull. en PAsrc., 
1874, I, 220); 4 december 1890 (ibid., 1891, I, 
22); 1 mei, 12 juni, 10 juli en 17 juli 1924 
(ibid., 1924, I, 317, 391, 469 en 489); 20 ja
nuar:i 1944 (ibia.; 1944, I, 160); 8 februari 
1945 (A1'1·. Jle1'b1·., 1945, blz. 101; Bull. en 
PAsrc., 1945, I, 111). Zie ook DE PAGE, b. V, 
n'" 396 en 396bis; PLANIOI. et RIPER'!', b. XI, 
n'" 1453 en 1464; BAUDRY-LACANTINERIE, 
b. XXIV, n' 508; GurLLOUARD, Le nwm.tla.t,, 
n' 67. 

(6) Verbr., 8 november, 22 november en 
20 december 1951, 28 maart 1952 (A1T. Verbr., 
1952, blz. 113, 138, 194 en 418; Bull. en PAsrc., 
1952,. I, 123, 152, 211 en 484) ; 22 mei 1953, 
twee arresten (Arr. Jle1·br., 1953, blz. 649 en 
650; Bull. en PAsrc., 1953, I, 733 en 734). Zie, 
oak het volgend arrest ·en de nota in Bull. en 
PASIC., 1953, I, 406. 
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7o Is niet o·ntvanlcelijk, omdat het als 
nie·u'I.V voorkomt, het middel ·waarbij 
aanleg,r;e1· ·voor de eerste maal v66r het 
Hot van VerbrelG'i·ng, uit het feit dat 
hem door de notaris vcm verweerders 
o'[JZeg wm·d gegeven, het bewijs beweet·t 
af te leiden dat hij na het verst1'ij7cen 
-vwn de dom· de paohtovereenlcomst be
paalde terwi.fn pachtm· zo1t gebleven 
zijn of debt he·m nadm·hand een nienwe 
tJacht door die nota1'is zou toegestaan 
zij1~ (1). 

·(BELLEBUCK, '1'. BANSSENS EN CONSOR'l'EN.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op llet bestreden 
vonnis, op 4 juli 1952 in lloger beroep ge
wezen door de Rechtbank van eerste ann
leg te Gent; 

Over het eerste middel : schending van 
-de artikelen 1134, U35, 1338, 1715, 1716, 
1774 (wet van 7 maart 1929, art. 6) en 
in het bijzonder 1774, laatste alinea, 1775 
(wet van 7 maart 1929, art. 7) en in het 
bijzonder 1775, alinea's 1, 2, 3, 4 en 6, 
1776 (wet van 7 maart 1929, art. 8) van het 
Burgerlijk Wetboek, en, voor zoveel als 
nodig, van de artikelen 1716bis (wet van 
7 juli 1951, art. 1), 1775 (wet van 7 juli 
1951, art. 14), en in het bijzonder i 775, ali
nea's l, 2, 16 (waarbij de vormen gere
geld worden van de overeenkomsten na de 
opzegging) en laatste alinea, 1776 (wet 
van 7 juli 1951, art. 15) van het Burger
lijk Wetboek, doordat het bestreden von
nis, om te beslissen dat eiser geen enkel 
pachtrecht op de kwestienze goederen 
bezit hierop steunt.dat de landpacht van 
J.l september 1925 werd aangegaan « voor 
een termijn .van negen achtereenvolgende 
jaren welke aanvang zullen nemen op 
25 december 1H25 om van rechtswege een 
einde te nemen na 24 december 1934, zon
der dat de stilzwijgende wederinhuring 
zou kunnen ingeroepen worden)), dat 
eiser, alhoewel hem geen regelmatig·e op
zeg tegen 24 december 1\.134 werd gegeven 
·en geen overeenkomst in authentieke 
vorm of v66r de vrederechter werd afge
.sloten, zich toch niet Ianger als pachter 
heeft gehandhaafd en als loutere beheer
der van die goederen terug is gaan op
treden, dat, zo de verplichting van de 
pachter het goed v66r 25 december 1934 
te verlaten, met een nietigheid behept 
was, deze nochtans slechts betrekkelijk 
was, zodat aanlegger, die als beheerder 

(1) Zie onder meer verbr., 23 november 
1950 (A•~·. Verb1·., 1951, biz. 132; Bttll. en 
PASIC., 1951, I, 169, met de nota 2); 24 sep
tember 1953 (sutn•a, biz. 28; Bull. en PAsrc., 
1954, I, 36, met de conclusie van het open
ibaar mmisterie). 

van landelijke eigendommen best op de 
lwogte was van de wetsbepalingen om
trent de landpachten, met kennis van 
zaken die nietigheid duidelijk verzaakt 
heeft door de verbintenis na te leven en 
de kwestieuze goederen niet !anger als 
pacllter te betrekken, en ze eenvo)ldig in 
opdracllt van de erflaatster van de con
sorten Hanssens verder te beheren, dan 
wanneer, lnidens de hierboven bedoelde 
wetsbepalingen en inzonderheid artike
len 1774, 1775 en 1776 van het Burgerlijk 
Wetboek, een nieuwe pacht bij de afloop 
van de in 1925 aangegane pacht is inge
gaan, dat, niettegenstaande elk strijdig 
becling of gebrnik, er slechts aan de 
nieuwe pacht een einde is •kunnen ge
maakt worden door een behoorlijk vast
gesteld akkoord of door een behoorlijk 
gegeven opzegging in de vormen welke 
op straffe van volstrekte nietigheid door 
cUe _ wetsbepalingen worden voorgeschre
ven en dat eiser van het voordeel van 
deze wetsbepalingen hoegenaamd niet af
gezien heeft en ervan overigens niet geldig 
zou kunnen hebben afgezien : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat de erflaatster van verweer
ders op 3 september 1925 aan aanlegger, 
haar beheerder van goederen, een deel 
van haar eigendommen in pacht he!o'ft 
gegeven voor een termijn van negen ach
tereenvolgende jaren, aanvang' nemende 
op 25 december 1925 en einde nemende na 
24 december 1934, « zonder dat de stilzwij
gende wederinhuring zal kunnen worden 
ingeroepen )), en dat aanlegger, << alhoewel 
hem geen regelmatige opzeg tegen 24 de
cember 1934 werd gegeven en geen over
eenkomst in authentieke vorm of v66r de 
vrederechter werd afgesloten, zich toch 
niet !anger als pachter heeft gehandhaafd 
en terug als loutere beheerder van die goe
deren is gaan optreden )) ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
op grond van die vaststelling, oordeelt 
dat <( zo de verplichting van de pachter 
het goed voor 25 december 1934 te verlaten 
met nietigheid behept was, deze noch
tans slechts betrekkelijk was, zodat aan
legger, die als beheerder van landelijke 
eigendommen best op de hoogte was van 
tle wetsbepalingen omtrent de landpach
ten, met kennis van zaken duidelijk die 
nietigheid verzaakt heeft, door de verbin
tenis na te leven en de kwestieuze goede
ren niet langer als pachter te betrekken, 
doch ze eenvoudig in opdracht van de 
erflaatster van verweerders verder te be
heren )) ; dat het vonnis dienvolgens beslist 
dat aanlegger « vanaf 25 december 1934 
geen pachtrecht meer op de kwestieuze 
goederen bezat )) ; 

Overwegende dat, noch het laatste lid 
van het artil;:el 1774, noch de bepalingen 
van de artikelen 1775 en 1776 van het 
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Burgerlijk Wetboek, gewijzig·d door de 
artikelen 6, 7 en 8 der wet van 7 maart 
l!J-2.9, door cleze beslissing worden geschon
den· 
O~erwegencle immers dat het laatste 

lid van het artikel 1774 slechts het geval 
bedoelt waarin de partijen een einde aan 
een lopende landpacht stellen; dat deze 
wetsbepaling niet van toepassing is, wan
neer, zoals in onclerhavig geval, aan een 
landpacht een einde wordt gesteld bij het 
verstrijken van zijn bij overeenkomst be
paalde termijn; 

Overwegende, anderzijcls, dat, inclien 
artikel1775 beschikt dat, niettegenstaande 
ellt strijdig beding of gebruik, cle pacht 
van lancleigendommen met bepaalde duur 
slechts einde neemt mits opzegging ten 
minste twee jaar voor het verstrijken van 
de pacht gedaan wordt, en clat elke strij
dige overeenkomst nietig is, tenzij zij na 
cle opzegging aangegaan werd en voort
vloeit uit een authentieke akte of nit een 
v66r cle vrederechter afgelegde verklaring, 
de aldus uitgevaardig·de nietigheid noch
tans er enkel toe strekt private belangen 
te vrijwaren ; 

Overwegende derhalve dat aanleggers 
met nietigheicl behepte verbintenis van, 
na verstrijking van de bij overeenkomst 
bepaalde termijn, de in pacht genomen 
goederen te verlaten, krachtens arti
kel 1338 van het Burgerlijk Wetboek vat
baar was voor gelclige bevestiging door de 
uitvoering welke aanlegger er van bij het 
verstrijken van voormelde termijn vrij
willig en met volle kennis van zaken 
heeft gedaan ; 

Overwegende ten slotte dat, door zich 
te onthouden na verstrijking van de bij 
overeenkomst bepaalde termijn zich als 
pachter in het genot der verpachte goe
deren te handhaven, aanlegger niet aileen 
de door hem aangegane verbintenis de 
verpachte goederen bij het verstrijken 
van voormelde termijn te verlaten, heeft 
bevestigcl, en de nietigheid heeft gedekt 
waarmede zij behept was, maar dat hij 
daarbij ook nog het ontstaan heeft ver
hinderd van de nieuwe pacht van onbe
paalcle duur voorzien bij artikel 1776 van 
het Burgerlijk vVetboek, en vervolgens 
cle verdere toepassing heeft uitg·esloten 
van de formaliteiten waarvan clit artikel 
het geWig ten einde brengen van een 
nieuwe pacht afhankelijk maakt: 

Overwegemle dat het middel clerhalve 
niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel : schencling van 
de artikelen 1319, 1320, 1322, 1985 en 1994 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden vonnis, om te beslissen dat eiser 
geen enkel pachtrecht op de kwestieuze 
goederen heeft, hierop steunt dat noch 
de notaris van verweerders S1tb 1 tot 5, 
noch een genaamde de Francquen hem 

een pachtrecht konden toestaan, dan wan
neer : a) de op 3 september 1925 tussen 
de eiser en de rechtsvoorganger der · con
sorten Hanssens aangegane pacht bei:lingt 
dat Jl.lrer De Doncker de lallthebber·van de 
verpachtster is ; b) bij brief van 31 de
cember 1945, waarnaar het inleidei:ld ex- _ 
ploot van aanleg verwijst, gezegde notaris 
of zijn plaatsvervanger aan eiser opzeg
ging gaf; o) bij brief van 13 november 
1948, gezegde notaris of zijn plaatsvervan
ger eiser uitnocligde het << pachtgeld )) 
voortaan aan verweerster Baar te beta
len ; d) bij brief van 7 maart 1fl45, ge
naamde de Francquen aan eiser schreef 
om de rekening van zijn « pachtgeld )) 1_943 
en van zijn « pachtgeld )) 1944 in orde tp 
hrengen; waaruit volgt clat, door te be
slissen dat de notaris van verweerde1·s 
sub 1 tot 5 en genaamde de FI'ancquen 
niet konclen beschouwd worden als last- -
hebbers die de macht lmdden een pacht
recht aan eiser toe te staan, de rechters 
over de grond het geloof hel1ben geschon
den dat aan hierboven bedoelde bescl:lei
den client gehecht : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door v'erweerders opg·eworpen en 
hieruit afgeleid dat het micldel niet wercl 
ingeroepen voor de rechter over de grond 
en derhalve nieuw is, en dat de in het 
middel bedoelde bescheiclen niet behoor
lijk overgelegd werden : 

Overweg·ende dat uit de stukken der 
procedure blijkt dat de in het middel 
vermekle bescheiden behoorlijk voor .de 
eerste rechter werden overgelegcl en door 
deze werden ingeroepen tot staving van 
de beslissing waarbij hij geoordeeld heeft 
tlat aanlegger thans nog over de betwiste 
goecleren pachtrecht bezit; dat aanlegger 
voor de rechter in hoger beroep de beves
tiging van deze beslissing heeft gevor
derd· 
Ov~rwegende, anderzijds, dat voormelde 

bc"scheiden worden vermeld onder num
mers 5, 6, 7 en 8 in de inventaris van de 
bij de voorziening gevoegde stukken, en 
dat zij de stukken 5, 6, 7 en 8 van de v66r 
het hof overgelegde bundel uitmaken; 

Overwegende dat de groncl van n,iet
ontvankelijkheid dus niet gegrond is; 

Over de grond : 
Overwegende dat het aan de rechters 

over de grond behoort souverein de draag
wijdte ener lastgeving te beoordelen; · -

Overwegende clat, waar, in het bestre
den vonnis, de rechters over de grond, 
steunencl op ene interpretatie van de in 
het middel vermelde akte en geschriften, 
welke met hunne bewoordingen verenig
baar is, oordelen dat. de door de verweer, 
ders aan cle notaris en aan zekere de 
Francquen gegeven opdracht de macht 
niet omvatten om een pachtrecht toe te 
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staan, zij slechts gebruik hebben gemaakt 
van hun souvereine beoordelingsmacht en 
het aan deze akte en aan deze geschriften 
verschuldigd geloof niet geschonden heb
ben; 

Over het derde middel : schending van 
de artikelen 1317, 1319, 1320, 1322, 1354, 
1355, 1985, 1994 van het Burgerlijk Wet
hoek, en 97 van de Grondwet, doordat, 
om te beslissen dat eiser geen enkel pacbt
recht op de kwestieuze goederen bezit, 
het bestreden vonnis hierop steunt dat de 
notaris van verweerders s1tb 1 tot 5 hem 
geen pachtrecht kon' toestaan daar ge
zegde notaris enkel belast was met het 
nazicht der rekeningen en met de ont
vangst van het batig saldo, dan wanneer 
de verweerders s1tb 1 tot 5, in het inlei
dend exploot van aanleg, erkend hebben 
dat gezegcle notaris op einde 1!}45 aan 
eiser opzegging had gegeven, dat zij eiser, 
krachtens hetzelfde exploot, gedagvaard 
hebben tot geldigverklaring van de opzeg
ging en dat zij in deze aanvraag hebben 
volhard bij hun in aanleg van beroep ge
nomen conclusies, wat insloot dat zij aan 
hun notaris meer uitgebreide machten 
hadden toevertrouwd dan de macht om de 
rekeningen na te zien of een << batig 
saldo >> te ontvangen en dat gezegde nota
ris bevoegd was gemaakt om aan eiser 
de hoedanigheid van huurder der goede
ren toe te kennen, 'waaruit blijkt dat de 
rechters over de grond het geloof hebben 
geschonden dat client gehecht aan de 
vermelclingen van het inleidend exploot 
van aanleg welke cle hierboven gezegde 
opzegging en de eis tot geldigverklaring 
dezer laatste bedoelen alsook aan de in 
aanleg van beroep genomen conclusies 
waarbij verweerders s·ub 1 tot 5 in hun 
aanvraag volhard hebben (schending van 
de artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek) ; dat zij, daaren
boven de gerechtelijke bekentenis en al
thans de buitengerechtelijke bekentenis 
welke door deze rechtsplegingsakten wor
den vastgesteld, evenals het bewijs van 
de Iastgeving, hebben miskeml (schending 
van de artikelen 1354, 1355, 1356, 1985 en 
1994 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat nit geen enkel stuk 
van de procedure blijkt dat aanlegger, 
v66r de eerste rechter of in zijn v66r de 
rechters in hoger beroep genomen beslui
ten, uit het .feit dat hem door de nota
ris van verweerders opzeg werd gegeven, 
zou hebben beweerd het bewijs af te lei
den dat hij na 24 december 1934, hetzij 
na verstrijking· van de termijn bepaald 
bij de pachtovereenkomst welke hij op 
3 september 1925 met de rechtsvoorganger 
van verweerders had gesloten, pachter 
van de betwiste goederen zou gebleven 
zijn, of dat hem na voormelde datum 
door de notaris van verweerders hande-

lend in opdracht van deze een nieuwe 
pacht zou toegestaan geweest zijn; 

Overwegende dat het middel dus als 
nieuw voortkomt, zodat het niet voor de 
eerste maal v66r het Hof yan verbreking 
kan worden ingeroepen en het dienvolgens 
niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat, vermits de voorzie
ning v66r 15 september 1953 is betekend 
geweest, er grond is tot het toekennen 
van vergoeding; 

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

14 januari 1954. - 1e kamer. - Voo·r
zUte1· en verslaggever, H. Vandermersch, 
raadsheer -waarnemend voorzitter. - Ge
lijkl-uidende eoncl-lts·ie, H. Mahaux, advo
caat-generaal.- Pleite·rs, HH. Simont en 
della Faille d'Huysse. 

1 e KAMER. - 16 januari 1954 

HANDELSHUUROVEREENKOJ\IISTEN. 
- 0NROEREND GOED DAT NIET IN HOm'D
ZAA.K TOT HE1' DRIJVEN VAN EEN KLEINHANDEL 
BESTEUD IS. - BEGRIP. 

Uit de omstandigheid dat een verh1t'is
ondernemer, welke ee·n o·itroerend goed 
·in hmtr heeft genomen, b-ijna, geheel 
z-ijn bedr-ijv'igheid bnUen lmis 1t.itoefent, 
heett de rechteT ove1· de g1·ond wette
lijk k1tnnen afleiden dat het geh·n-uTde 
onToe1·end goed niet ·in hoofclzaa,lc tot 
het d1·ijven vctn lcleinhandel bestemd 
was. (Wet van 30 april1951, art. 1.) 

(AS'l'EUR, '1'. VAN BUG(J[GNHOUT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 februari 1952 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1, 2 en 
20 van de wet van 30 april 1951 011 de 
handelsovereenkomsten, doordat het be
streden vonnis beslist heeft dat de wet 
van 30 april 1951 op de handelshuurover
eenkomsten niet toepasselijk is op aan
legger in verbreking·, vervoer- en ver
huisondernemer, onder het voorwendsel 
dat voormelde wet de handelaar slechts 
beschermt in cle mate waarin llet in hunr 
genomen onroerend goed hoofdzakelijk 
tot het drijven van een kleinhandel wordt 
gebruikt, en dat zulke handel een recht
streekse betrekking tussen de handeldrij
vende huurder en de verbruiker onderstelt 
voor gewone hoeveelheden of prestatien 
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welke voor diens eigen behoeften zijn be
stemd, dan wanneer aanlegger enkel ver
voer verricht voor rekening van degenen 
die zich in de gehuurde lokalen tot hem 
wenden, dan wanneer het vaststaat dat 
aanlegger een cleel van zijn klanten in de 
gehuurde lokalen ontvangt, dan wanneer 
geenszins bewezen is cla t het algemeen be
kend is dat verhuizers meestal telefonisch 
of door brieven met hun klanten onder
handelen, en clan wanneer de wet ook 
op de garagehouder die automobj.elen ver
huurt, op de effectemakelaar en op de 
radio-electrieker toepasselijk is : 

Overwegende clat, voor zoveel het de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 2 en 20 van de wet van 
30 april 1951 laat gelden, het middel niet 
ontvankelijk is, wijl het niet nader be
paalt waarin cleze schending bestaat; 

Overwegende ten aanzien van artikel 1 
van voormelde wet, dat het vonnis feite
lijk vaststelt dat aanlegger, verhuison
dernemer, « bijna guns zijn bedrijvigheid 
buiten huis uitoefent ''; dat het daaruit 
wettelijk heeft kunnen afleiden dat het 
door aanlegger in gebruik genomen onroe
rencl goecl niet in hoofdzaak tot llet drij
ven van een kleinh::mdel bestemd was; 

Overwegende, weliswaar, dat het middel 
deze vaststelling critiseert, doch dat zo
danige vaststelling buiten de beoordeling
bevoegdheid van het hOf valt, waaruit 
volgt dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten, en, vermits de voorziening v66r 
15 september 1953 betekend werd, tot de 
vergoecling van 150 frank jegens verweer
der. 

16 januari 1953. - 16 kamer. - Vom·
zitte·r, H. Louveanx, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. Danbresse. - Gelijklni
dende conclnsie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. 
Pleiters, HH. della Faille d'Huysse (loco 
H. Resteau) en H. De Wimle. 

l" KAMER. - 16 januari 1954 

1° NA'.riONALITEIT. -VAN RECRTSWElGE 
VERWERVEN VAN DE BELGISCHE NA1'IONALI
TEIT. - BEWONERS VAN DE HERWONNEN 
KANTONS. - VERDRAG VAN VERSAILLES, AR
•riKEL 36. - VOORWAARDEN. 

2°. BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
GETUIGENVERROOR. - RECR'l'ER OVJilRt DE 
GROND VAS1'STELLENDE DAT RET NIET MOGE
LIJK SCRIJNT DOOR EEN GETUIGENVERROOR I 
l'EITEN TE BEWIJZEN WELKE TE LANG GELEDEN 
zl,J!'i'. - VA(3TSTELLING WAA!BtUIT BLIJKT DAT, 

VOI.GENS DE RECRTER, RET BEWIJS DOOR GE
'l'UIGENVERROOR ONMOGELI.JK IS. 

1 o Orn van rechtswege de Belg·ische natio
naliteit te verwe1·ven kraohtens arti
Tcel 36 van het V erd1·ag van Versailles 
van 28 juni 1919, goedgelceurd door de 
wet van 15 september· 1919, moeste·n de 
D1titse onder·ho1'igen op 1 a!ltgust7ts 1914 
r:n ae kan.tons Eupen, Malmed1J of Sint
Vith gevest-igc~ z·ijn en e1· 01J· vaste en 
1Jestenclige wijze • tot 01J 20 september 
1920 uevestigd Z'ijn ge1Jleven (1). 

2° Doo1· vast te stellen dat het niet rnoge
Ujlc schijnt thcms cloo1· een getuigenver
hoor gestelde feiten te bewijzen welke 
1Jijna vem·tiu .ia.ar geleaen zijn, beslist 
de 1·echter ove1· fle gmnfl dut, wegens d,e 
sedert de feiten ftfgelOJJen ti.fd, het be
wijs e1· van cloo·1· tlehtigenve·rhom· onm.o
geUjlc geworden is (2). 

(SCRUJIJ:ACRER, 'T. DE DIENS'l' 
VAN HE'l' SEQUES'fER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, up 28 januari 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Overwegende dat nit de aan het hof 
voorgelegde stukken blijkt dat de door 
aanlegger ingestelde vordering ertoe 
strekt ophefling te doen gelasten van het 
sequester hetwelk bij toepassing van de 
besluitwet van 23 augustus 1944 op zijn 
goederen werd gelegd ; 

Overwegende dat aanlegger staande 
houclt dat, te Raeren (Kreis Eupen) gebo
ren zijncle en aldaar zowel op :t augustus 
1!ll4 als op 20 september 1.920, datum van 
de definitieve overdracht aan Belgie van 
cle souvereiniteit over de herwonnen kan
tons zijnde gehuisvest geweest, hij van 
Belgische nationaliteit is en dat dienvol
gens zijn goederen niet als vijandelijke 
goederen onder sequester zijn kunnen ge
steld worden; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond deze stelling heeft afgewezen om 
de reden dat aanlegger niet in de voor
waanlen verkeerde welke omschreven zijn 
in artikel 36 van het Verdrag van Versail
les, goeclgekeurd bij de wet van 15 sep
tember 1919, dat hij derhalve geen Bel
gisch maar wel een Duits onderdaan 
"ras; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 36 van het op 28 juni 1919 
te Versailles ondertekend verdrag, 1, 2 
en 3 van de wet van 15 september 1919 

(1) Verbr., 9 maart 1936 (B-nll. en PASIC., 
1936, I, 185, met de vermelde verwijzingen). 

(2) Zie verbr., 23 october 1952 (Arr. Verbr,, 
1953, blz. 89; Bull. en PASIC., 1953, I, 94). 
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waarbij dat verdrag werd goedgekeurd 
en ervan 'in Belgie wetskracht werd toe
gekend, 1 van de besluitwet van 23 au
gustus 1944 betreffende het sequester van 
vijandelijke goederen, rechten en belan
gen, 97 van de Grondwet, cloordat het be
streden arrest, na op niet dnbbelzinnige 
wijze te hebben vastgesteld dat aanleg
ger zowel op 1 augustus 1914 als op 
20 september 1920 op het in artikel 36 van 
het Verdrag van Versailles aangeduide 
grondgebied gevestigd was geweest, en 
zonder te betwisten dat, zoals aanlegger 
het in zijn conclusies staande hield, hij 
tussen die twee data, zijn gezinshaard en 
het middelpunt van zijn zaken of zijn 
genegenheden op clat gronclgebiecl had be
houclen, zoncler te hebben blijk gegeven 
van het voornemen het te verlaten om 
zich elclers te vestigen, eerste onderdeel, 
beslist heeft clat aanlegger niet had be
wezen dat hij de vestigingsvereisten ver
vulde waarvan voormeld artikel het rech
tens verkrijgen van de Belgische natio
naliteit afhankelijk stelt, om de reclen 
dat hij er niet van liet blijken clat hij 
ononderbroken op het becloelcle gronclge
bied was gevestigd gebleven, en dienvol
gens aan aanlegger zijn vorclering tot op
heffing van het sequester waaronder zijn 
goederen, als vijanclelijke goederen, wa
ren gesteld geweest, heeft ontzegd, clan 
wanneer de bewoner van becloelcle gebie
den rechtens <le Belgische nationaliteit 
heeft verkregen zo hij op 1 augustus 1914 
en 20 september 1920 in die gebieden was 
gevestigd en aldaar zijn gezinshaard en 
het micldelpunt van zijn zaken of genegen
heclen heeft behouden, en clan wanneer 
artikel 36 van het verclrag niet vereist 
dat hij gedurencle geheel het in aanmer
king genomen tijdperk ononclerbroken al
claar is gehuisvest geweest; tweecle oncler
deel, althans, doordat het bestreden ar
rest onzeker heeft gelaten of het becloeld 
heeft feitelijk te beslissen clat aanlegger 
tussen 1 augustus 1914 en 20 september 
1920 het voornemen had gehad cle vlaats 
te Raeren, waar hij woonde, te verlaten 
om zich elders te vestigen, of naar recht 
te beslissen clat het materieel feit van 
zijn tijdelijke verwijdering, zoncler voor
nemen de gezinshaard te verlaten, vol
stond om hem buiten de bepaling van het 
artikel 36 van het verdrag met betrekking 
tot het verkrijgen van cle Belgische natio
naliteit te doen vallen; dan wanneer deze 
dubbelzinnigheid in cle motieven van het 
arrest aan het Hof van verbreking geen 
mogelijkheicl laat om zijn toezicht over de 
wettelijkheicl van de bestreden beslissing 
uit te oefenen en met het ontbreken van 
de bij artikel 97 van de Grondwet vereiste 
gronden gelijkstaat : 

Overwegende, ten aanzien van het eer
ste ondenleel van het middel, dat nit het 

in verband brengen van het 1e lid van 
voormeld artikel 36 met het tweede blijkt 
dat, ten gevolge van de overdracht aan 
Belgie van de souvereiniteit over de her

, wonnen gebieden, alleen de voorheen 
Duitse onclerdanen welke op 1 augustus 
1914 in die gebieden gevestigd waren en 
aldaar tot op 20 september 1920 gevestigd 
gebleven zijn de Belgische nationaliteit 
hebben verkregen; 

Overwegende dat, hoewel het feit dat 
een op 1 augustus 1914 in die kantons ge
vestigd. Dnits onderdaan zich uit die ge
bieden heeft verwijderd om tijdelijk el
ders te verblijven, met het voornemen 
om terug te komen, niet volstaat om hem 
het bij voormeld artikel 36 verleende voor
cleel te doen verliezen ook ingeval hij 
niet cloor overmacht tot die reis geclwon
gen werd, hij die zich ov de aange
cluicle bepaling beroept niettemin tussen 
beide voormelde data op vaste, voortclu
rende en bestenclige wijze in de kantons 
client gevestigcl te zijn geweest; 

Overwegende dat, waar het clebat voor 
de rechter over de grond gelopen had 
over het vervullen, door aanlegger van 
de vereisten van vastheid en bestenclig
heid van zijn vestiging in de herwonnen 
kantons gedurencle het in aanmerking ge
nomen tijclperk, het bestreden arrest, zo 
0111 eigen redenen als 0111 die van de 
eerste rechter, door een souvereine beoor
cleling erop wijst dat bedoelde vereisten 
niet zijn vervuld geweest; 

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

Overwegende wat het tweede onderdeel 
betreft, dat 0111 zijn beslissing te recht
vaardigen dat aanlegger niet op vaste, 
voortdurende en bestenclige wijze gecln
rende het in overweging genomen tijclperk 
in de herwonnen kantons was gevestigcl 
geweest, de recllter over de grond ge
steund heeft op door hem bepaalde 
feitelijke vaststellingen, welke hij souve
rein beoordeeld heeft ; 

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

Over het tweede middel : schending 
van artikel 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest op het door aanleg
ger ingecliencle verzoek 0111 een getuigen
verhoor afwijzend heeft beschikt, door 
hierop te steunen dat het niet mogelijk 
<< schijnt ll feiten te bewijzen welke van 
bijna veertig jaar geleclen dagtekenen, en 
waarvan << het merencleel ll op zich zelve 
niet in staat zijn om bewijs van llet wer
kelijk voornemen van aanlegger op te 
leveren, dan wanneer, enerzijds, twijfel
achtige gronden ongenoegza111e gronden 
zijn, en, anderzijds, het feit dat sommige 
cler aangevoerde feiten niet afcloende zou
den zijn, het verwerpen van het aanbod 
om de andere feiten te bewijzen niet 
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rechtvaardigt, dan wanneer het arrest 
dus niet met redenen is omkleed zoals 
vereist bij artikel 97 van de Grondwet : 

Overw'egende dat door te verklaren dat 
het niet mogelijk schijnt thans door een 
getuigenverhoor feiten te bewijzen welke 
van bijna veertig jaar geleden dagteke
nen, het hof van beroep klaarblijkelijk 
bedoelt te zeggen clat de verwijdering· in 
de tijd van de ingebrachte feiten het be
wijs ervan door een getuigenverhoor on
mogelijk maakt ; 

Overwegende (lat het arrest, door vast 
te stellen dat het merendeel der feiten 
bovendien niet afdoende zijn, een over
tollige overweging vcrstrekt; 

Dat eruit volgt clat de eerste grief van 
het middel in feite niet opgaat, en dat de 
tweede bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten, en, vermits de voorziening v66r 
15 september 1953 werd betekend, tot een 
vergoeding van 150 frank jegens verweer
der. 

16 januari 1854. - 1e kamer. - Voot·
zUter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslagge-vet·, H. Piret. - Geli.ilcluidende 
concl1tBie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
tet·, H. Struye. 

le KAMER. - 16 janu.ari 1954 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- llJCH'l'SOHEIDING DOOR ONDERLINGE 'fOE
RTEMMING. - ARRES'f DAT DE VORDEHING 
Al~'\VIJST. - VoonziENING. - ~ron:MEN. 

2° EOHTSOHEIDING. - EOH'fSOHEIDING 
DOOR ONDERLINGE 'l'OES'.l'EMMJNG. - GEEN 
MACH'l'IGING VAN GROO'l'VADEHS EN GROOT
l<!OEDERS. BEWI.TS VAN OVERLIJDEN 
SLEOH'fS BI.T DE TWEEDE VERSOHIJNING VAN 
DE ECH'l'GENO'l'EN OVERGELEGD. - TE LAA'l' 
OVERGELEGD BEWIJS. 

1 o De voorziening tegen een M'res·t waf.W
bij vet·klaat·d 1vonlt dat et· geen aanlei
ding bestnat om de eahtscheicling doo1· 
onderlinge toeste·mminrt toe te stnan 
client door ellc cle-1· echt'genoten en M.i af
zondet·lijlce alcten ingesteld, aoch ma.alct 
slechts een enlceL voorziening uit. (Bur
gerlijk Wetboek, art. 291.) 

2° Wanneet· de eehtuenoten di.e de echt-
8ChC'iding floor onflerlinge toestemming 
vorde·ren bij h1tn eerste versch'i,ining 
v66r de voot·zitter vnn cle 1·echtbnnlc van 
eerste nnnlert noah fle machtiging vnn 
hun gt·ootvnders en grootmoeders, noah 
het bewi.fs van clezer ove1·lijclen overlert
yen, is de procedure nietig en lean deze 

nietigheid niet worden gedelct flam· dP. 
ove1·legging bi.i de tweede ve1·schijning 
vnn het bewijs vnn het ovet'lijden (1). 

(HANSSENS EN GILO'l'EAUX, '1'. PROOUREUH-
GENERAAL TE BRUSSEL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 21 maart 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat, wegens hun onscheid
baarheicl er gTond voorhanden is om de 
sub mtmeTis 1381 en 1382 op de algemene 
rol ingeschreven zaken samen te voegen; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 233, 278, 281 en 283 tot 290 
van bet Burgerlijk Wetboek, eerste onder
cleel, doorclat het bestreden arrest bij 
bevestiging van bet beroepen vonnis ver
klaart dat er geen aanleicling bestaat om 
de echtscheicling door onderlinge toestem
ming toe te staan om d2 enige reden dat, 
bij de eerste verschijning voor de voor
zitter cler rechtbank, de echtgenoten de 
uittreksels nit (le akten van overlijclen 
van de grootouders van vaclers- en van 
moederszijcle van de echtgenote niet bad
den neergelegd, samen met cle verklaring 
dat deze overlegging bij de tweecle ver
schijning zou geschieden, clan wanneer de 
wet niet vereist dat het bewijs van llet 
overlijden der ouders op dat ogenblik 
reeds worcle bijgebracllt, en dan wanneer 
in elk geval bet eenvoudig verwijl van het 
bijbrengen van dat bewijs het verwerpen 
van de eis cloor de rechtbank niet recht
vaarcligt; tweede onclerdeel, doordat, in 
de in llet eerste onclerdeel . aangewezen 
omstamliglleclen, het bestreclen arrest de 
rechtspleging als nietig heeft beschouwd, 
clan wanneer in elk geval cleze nietigheid 
zou geclekt worden door de processen-ver
baal van de latere verschijningen, inzon
derheid. door dat van de tweede verschij
ning waarop alle bewijzen werden bijg·e
bracht : 

Overwegende clat door te bepalen dat 
(( in geen geval de onclerlinge toestemming 
van de echtgenoten volstaat, inclien daar
toe geen machtiging door hun vaders en 
moeders of door hun andere nog levende 
bloedverwanten in de opgaancle linie ver
leend werd >>, artikel 278 van het Burger
lijk Wetboek deze machtiging· tot een sub
stantieel vereiste voor echtscheiding door 
onderling·e toestemming maakt; 

Overwegende dat naar luicl van de arti
kelen 283 en 284 van voormelcl wetboek, 

(1) DE PAGE, b. I, n' 1022; Repel't. prat. dr. 
belye, v' D-ivm·ce et sepru·ation de corps, 
n' 408; LES NoVELLES, D1·oit civil, b. II, 
v' Divorce et sepa1·ation de cm-ps, n' 1212. 
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1le echtgenoten, clie de echtscbeiding door 
-onderlinge toestemming vorderen, bij hun 
eerste verscbijning voor de voorzitter van 
de rechtbank van eerste aanleg en, clien
volgens vooraleer door de aanwezige no
tarissen een proces-verbaal van die ver
schijning wordt opgemaakt, ondermeer de 
autbentieke verklaring van machtiging 
van hun Ievende grootvaders en groot
moeders dienen over te leggen en aan die 
notarissen ter hand te stellen, dat arti
kel 283 bepaalt dat de grootvaders en 
grootmoeders worden geacht in Ieven te 
zijn tot dat de akten waaruit bun over
lijden blijkt, worden overgelegd; dat 
mitsdien, behoudens de, ten deze vreemcle, 
uitzonderingsgevallen waarin de wet toe
staat het overlijden anders te bewijzen 
1:lan dDor een aide waaruit dat overlijden 
blijkt, de echtgenoot clie bij de eerste ver
schijning voor de voorzitter noch de 
authentieke verklaring van macbtiging 
van zijn grootvaders en grootmoeders, 
noch de akten waaruit hun overlijden 
blijkt, overlegt, niet reg'elmatig ver
schijnt en dienvolgens de bij voormeld 
artikel 283 voorgeschreven fQl'maliteiten 
niet vervult; 

Overwegende dat deze nietigheid niet 
kan gedekt worden door de overlegging 
uaderhand, van de akten van overlijden 
'Van de grootvaders en grootmoeders; dat 
immers de wet enkel de echtscheicling toe
staat indien de echtgenoten bij hun vijfde 
verschijning voor de voorzitter van de 
rechtbank, hem de in behoorlijke vorm 
gestelde uitgiften overhandigen van de 
vier processen-verbaal houdende hun on
derlinge toestemming en van al de akten 
die eraan moesten gehecht worden (arti
kelen 286, 289 en 290 van bet Burgerlijk 
Wetboek); 

Dat beide onderclelen van het middel 
~mar recht falen; 

Om die redenen, de sub numeris 1381 en 
1382 ingeschreven zaken smnenvoegend; 
verwerpt de voorzieningen en veroordeelt 
elk der aanleggers tot de helft der kos
ten. 

16 januari 1954. - 1° kamer. - Vo01·
zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Anciaux Henry de Fa
veaux. Gelijlcluidencle conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Demeur. 

le KAMEH.. - 16 januari 1954 

~o MAATSCHAPPEJLIJKEJ ZEJKEJR-
HEJID. - BESLUITWET VAN 6 SEPTEMBER 
1946, ARTillEL 2. - VORDERINGEN VAN DE 
IUJKSDIENS1' VOOR lll:AATSCHAPPELIJKE ZE-

VERRR., 1954. - 22 

KERHEID VOOR DE RURGERLIJKE HECHT
RANKj!:N. - VER,JARING NA. DRTE JAAR. -
VERJARINGSTERMI.JN EN NIET VIDllJVALTERMIJN. 

2° VEJR.JARING IN BURGEJRLIJKEJ 
ZAKEJN. - lHAATSCHAPPELIJKE ZEKER
HEID DEH ARREIDEHS. - BESLUI'l'WET 'VAN 
6 SEPTEMBER 1946, AHTIKEL 2. - VORDE
RINGEN VAN DE RIJKSDIENST VOOH MAA'J'
SCHAPPELI,JKE ZEKEHHEID VOOR DE BUH
GERLIJKE RECHTRANKEN. - VERJARING NA 
DillE ,JAAR. - VERJARING DIE DOOR DE 
SCHULDREKENTENIS VAN DE WERTWEVEH !CAN 
GESTUIT WORDEN. 

1° Door te bepalen, clat cle vorcleringen 
waa1·over de Rijksclienst voor maat
schappelijke zeke1·heicl v661" cle burger
li.ike 1·echtbanken tegen cle oncle1"W01"pen 
werk,qevers beschikt, na clTie jaar ver
jal·en, heett artikel 2 van cle besluitwet 
·~:an 6 septembe1· 1946 tot wijzigi.ng van 
cle besl1titwet van 28 clecember 1944 be
tl·etfencle de maatschappelijke zeker
heicl cle1· arbeicle1·s voor clie vorcleringen 
een ve1·}aringstennijn yesteld en niet 
een veTvalterm-ijn waarvan het verstrij
ken verval van het ·recht van de Rijlcs
clienst met zich bTengt. 

2° De ve1·ja1·ing 1!ctn clrie jnnr, bij a1·ti-
7cel 2 van cle besluitwet van 6 septem
beT 1946 tot wijziging van de besluit-
1vet van 28 december 1944 bet?·etfende 
rle mantschnppelijlce zekerheid der nr" 
beicle1·s, gestelcl voo1· de vorderingen 
wanmver cle Rijksclienst voor mnat
schappelijke zelcerheid, v66r de b1wger
Ujke rechtbanken beschilct, lean over
eenk01nsti,q a1·tilcel 2248 van het Bnrger
lijk TVetboek cloo1· de sch1t/.dbekentcnis 
van de we1·kgever gestuit wo1·clen. 

(RIJKSDIENS1' VOOR MAAl'SCHAPPELI.mE 
ZEKERHEID, T. SCHOUREN [1] .) 

ARREST. 

Ee1·ste arrest. 

HEJT HOF; - Gelet op llet bestreden 
vonnis, op 14 januari 1952 in hoger beroep 
gewezen door· de Recht bank van eerste 
aanleg te Luik ; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 12, en inzonderheid 12, para
graaf 1, van de besluitwet van 28 decem
ber 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders, gewijzigd bij 
artikel 2 van de besluitwet van 6 septem
ber 1946, tot wijziging van de besluitwet 
van 28 december 1944, van artikel 9 van 
het besluit van de Regent van 16 januari 
1945 betreffende de werking van de Rijks
dienst voor maatscllappelijke zekerheid, 

(1) Zie de conclusie van het openbaar minis
terie in Bull. en PAsrc., 1954, I, 413. 
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gewijzigd bij artikel 1 van het besiuit van 
de Regent van 7 september 1946, van de 
artikelen 2219, 222:7, 2244, 2248 en 2264 
van het Burgerlijk Wetboek, en van ar
tikel 97 van de Grondwet, doorclat het 
bestreden vonnis de conclusies van aan
legger in verbreking l1eeft afgewezen 
welke strekten tot toekenning van de bij
dragen, bijslagen en nalatigheidsinteres
ten voor het tweede, het derde, het 
vierde kwartaal van 1945 en bet eer
ste kwartaal van 1946, om cle enige 
reclen aat de bij cle burgerlijke rechtban
ken aanhangig gemaakte vordering tot 
aanzuivering van die bijdragen, bijslagen 
en nalatigheiasinteresten na een tijdsver
loop van drie jaar verjaart, en dat cleze 
termijn, die. als een rechtsplegingstermijn 
voorkomt, slechts gelclig kan worden ge
stuit door een van de sehuldenaar uit
gaande schuldbekentenis, dan wanneer 
deze driejarige termijn klaarblijkelijk een 
werkelijke verjaringstermijn uitmaakt die 
omler meer door een van de scbuldenaar 
uitgaande schuldbekentenis kan worden 
gestuit, zodat het bestreden vonnis, door 
uitspraak te cloen zoals bet beeft gedaan, 
cle in bet middel vermelcle wetsbepalingen 
beeft gescbonden : 

Overwegende dat uit bet in verband 
brengen van lid 3 van paragrarf 1 van 
artikel 2 van de besluitwet van 6 septem
ber 1946, tot wijziging van de besluit'Yet 
van 28 december 1944, met paragraaf 2 
van betzelfcle artikel blijkt dat de auteurs 
van die besluitwet, door te bepalen dat 
« de vorderingen waarover de Rijksdienst 
voor maatscbappelijke zekerheid voor cle 
burgerlijke rechtbnnl;:en beschikt tegen de 
aan deze besluitwet onderworpen werk
gevers, uit hoofde van niet betaling der 
bijdragen binnen de voorgescbreven ter
mijn, na drie jaar verjaren ll, de verja
ring van die vorderingen onafbankelijk 
hebben willen maken van die van de pu
blieke vordering welke op dezelfde tekort
koming van de bijdrageplichtige werk
gever was gegrond, hebben willen ver
mijden dat de verjaring van de publieke 
vordering de verj aring van de vordering 
voor de burgerlijke rechtbank met zich 
zou brengen en derhalve laatstvermelcle 
vordering aan de in burgerlijke zaken gel
clende verjaringsregelen hebben willen 
onderwerpen ; 

Dnt noch de tekst van de besluitwet, 
noch het 'cloel dat de auteurs ervan heb
ben willen bereiken de beslissing van bet 
bestreden vonnis recbtvaardigen volgens 
welke de aldns gestelde termijn van drie 
jaar geen verjaringstermijn is, waarop cle 
oncler cle in het Burgerlijk Wetboek, en 
onder meer in artikel 2248 van dit Wet
bock omscbreven verjaringstuitende oor
zaken toepasselijk zijn doch een verval-

termijn, welks verstrijken verval van het 
recbt van de dienst met zicb brengt; d'at 
het midclel gegrond is ; 

Om die redenen, verbreekt bet bestrl.~ 
den vonnis, behalve voor zoveel het uit
spraak heeft gedaan over aanleggers vor
dering, welke de bijdragen over de jaren 
1H47 en 1948, alsmede de bijslagen en 
nalatigheidsinteresten voor die bijdragen 
tot voorwerp had; beveelt dat melding 
van onderhavig arrest zal gemaakt wor
den op de kant van qe gedeeltelijk ver
nietigcle beslissing ; veroordeelt verweer
ster tot de kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Rechtbank van eerste 
aanleg te Hoei, zetelende in hog·er be
roep. 

16 januari 1954. - 1e kamer. - Voo-r
zitte?·, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Bayot.- Geliflclnidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Ple,i
ter, H. Defacroix. 

(RT.JKSDIENST VOOl~ J.IAATSCHAPPELLH!:.E 
ZEKERHEI!J, T. HORION.) 

T'weede anest. 
HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

vonnis, op 5 april 1952 in hoger beroep 
g·ewezen door de Rechtbank van eerste 
nanleg te Luik; 

Ovet• het enig middel : schending vnn 
artikel 12, en inzonderheid 12, para
graaf 1 van de besluitwet van 28 decem
ber 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheicl der arbeiders, gewijzigd bij 
artikel 2 van de besluitwet van 6 septem
ber 1946, tot wijziging van de besluitwet 
van 28 clecember 1944, van artikel 9 van 
de besluitwet van de Hegent van 16 ja
nuari 1945 betreffende de werking van 
de Rijksdienst voor maatschappelijke ze
kerheid, gewijzigd bi.i artikel 1 van het 
besluit van de Regent van 7 september 
1946, van de artikelen 2219, 2227, 2244 en 
2248 van het Burgerlijk Wetboek, en 
van artikel 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden vonnis de conclusies van 
aanlegger in verbreking heeft afgewezen 
welke strekten tot toekenning van de bij
dragen, bijslagen en nalatigbeiclsinteres
ten voor de vier kwartalen van het jaaJ" 
19"17", om de reden dat de bij de burger
lijke rechtbanken nanhangig gemaakte 
vonlering· tot, aanzuivering van die bij
drag·en, bijslagen en nalatigheidsinteres
ten verjaart na een tijdsverloop van drie 
jaar, hetwelk een rechtsplegingstermijn. 
uitmaakt, zodat het niet valt onder de 
verjaringstuitencle en -schorsende oorza
ken omschreven in titel XX van boek III 
van het Burgerlijk Wetboek, en dat de 
zinspreuk Contra non valentem. age-re non 
c~w,rit p·raescri1Jtio er niet voor gelclt, dan 
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wanneer de aan de Rijksclienst voor maat
"chappelijke zekerheid verleende termijn 
van drie jaar tot het dagvaarden, v66r d~ 
burgerlijke rechtbanken van de bijdrage
plichtigen die in bet betalen nalatig ge
weest zijn of in gebreke zijn gebleven 
ze te verrichten, een werkelijke verja
ringstermijn uitmaakt, waarop al de be' 
palingen van het Burgerlijk Wetboek be
treffende de verjaringen toepasselijk 
zijn; c"tat eruit volgt dat het bestreden 
vonnis door uitspraak te doen zoals het 
gedaan heeft zijn clispositief op een naar 
recht verkeerde motivering doet rusten, 
hetgeen bovenclien met het ontbreken van 
motieven gelijkstaat, en aldus de in het 
middel ingeroepen wetsbepalingen heeft 
geschonden : 

Overwegende clat naar luid van lid 3 
van paragraaf 1 van artikel 2 van de be
sluitwet van 6 september 1946, tot wijzi
ging van de besluitwet van 28 december 
1944, de vorcleringen waarover de Rijks
dienst voor maatschappelijke zekerheicl 
v66r de burgerlJjke rechtbank beschikt 
tegen de aan deze besluitwet onclerworpen 
werkgevets, wegens wanbetaling der bij
dragen binnen de voorgeschreven termijn, 
na drie jaar verjaren; 

Overwegende dat wanbetaling van die 
bijdragen binnen de vereiste termijn een 
Btrafrechtelijke in brenk uitmaakt; dat de_ 
nit deze inbreuk ontstane publieke vorde
ring luiclens artikel 2, paragraaf 2, van de 
besluitwet van 6 september 1946 na een 
jaar verjaart; 

Overwegende dat deze bepalingen van 
de besluitwet van {l september 1946, aldus 
{}e verj aring van de door de Rijksdienst 
voor maatschappelijke zekerheid, v66r de 
burgerlijke rechtbanken ingestelde vor
dering onafhankelijk maken van de ver
jaring der publieke vordering, naardien 
de verjaring dezer vordering geen verja
ring van eerstgemelde met zich brengt; 
dat, ten a::mzien van de verjaring van de 
v·Mr de burgerlijke reclltbanken inge
stelde vordering, de in burgerlijke zaken 
geldencle verjaringstuitende oorzaken, en 
onder meer artikel 2248 van llet Burger
lijk Wetboek, van toepassing zijn; 

Overwegencle dat nocll de tekst van de 
besluitwet noell llet doel dat de auteurs 
-ervan hebben willen bereiken de beslissing 
van het bestreden vonnis rechtvaardigen, 
volgens welke de termijn van drie jaar, 
gesteld bij artikel 12 van de besluitwet 
van 28 december 1944, gewijzigd bij arti
kel 2 van de besluitwet van 6 september 
1946, geen verjaringstermijn waarop de in 
het Burgerlijk Wetboek omscllreven ver
jaringstuitende oorzaken toepasselijk zijn 
doch een vervaltermijn welks verstrijken 
verval van het recllt van de dienst met 
zich brengt ; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt clat melding van on" 
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
c1e kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten· 
verwijst de zaak naar de Rechtbank va~ 
eerste aanleg te Hoei, zetelende in lloger 
beroep. 

16 januari 1954. - 1e kamer. - l'oat·
zittm·, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
l'e7·slagyevm·, H. Fettweis. - Gelijlclui
dende conclusie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. 
Pleitm·, H. Delacroix. 

2c KAMER. - 18 januari 1954 

MILITIE. - WETTEN SAMENGEORDEND BIJ 
KONIJNKLI.JIC BESLUI'l' VAN 15 FEBRUARI 
1937. - HOEDANIGHEID VAN MILI'l'AIR. -
VERKRIJGING. - VEREtSTEN. 

Kt·achtens de wetten op de militie samen
geordend bij lconinlclijlc beslnit van 
15 febntari 1937, onrlerstelde de hoeda
nigheid van militai1· als vereiste de in
rlienstt·reding (1). 

(SAUVAGE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 25 september 1953 gewezen 
door de lloge militieraad; 

Over het enig middel : schending van 
urtikel 57 van de wet van 15 juni 1951, 
doordat, vermits aanleggers broeder, 
Bruno Sauvage, op 6 december 1951 door 
het werving·sbureuu te Aarlen geschikt 
voor de dienst verklaard werd, hij thans 
client te worden beschonwd als llebbende 
op die datum de hoedanigheid van mili
tair verkregen, ofschoon llij nadien in 
actieve c1ienst is getreden : 

Overwegende dat de beslissing waarte
gen voorziening vaststelt, zonder dienaan
gaande te worden bestreden, dat Bruno 
Sauvage, aanleggers broeder, op 1 decem
ber 1952 in actieve dienst is getreden en 
dat aanlegger behoorde te laten blijken 
van drie broederdiensten op 31 januari 
1952; 

Dat, om te beslissen dat Bruno Sau
vage erikel ten dage van zijn in actieve 
dienst treden, op 1 december 1952, de hoe
danigheid van militair heeft verkregen, 
de bestreden beslissing, na vastgesteld te 

(1) Vergelijk, voor de aan de wet van 15 juni 
1951 onderworpen dientsplichtigen, artikel 57 
van deze wet. 
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hebben dat het een tot de lichting 1952 
behorencle dienstplichtige geldt, toepas
sing maakt van artikel 66 van de oude 
militiewet, namelijk van de bij het ko
ninklijk besluit van 15 februari 1937 sa
mengevatte wetten; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing wettelijk, aan de ene zijcle, nit 
kracht van artikel 102, paragraaf 1, van 
de wet van 15 juni 1951 voormeld arti
kel 66 toepast en, aan de andere zijde, in 
aanmerking neemt clat luiclens laatstbe
cloelde bepaling, de hoedanigheid van mili
tair inzonclerlleicl als vereiste de indienst
treding· onderi;ltelcle ; 

Overwegende dat, vermits artikel 57 
van de wet van 15 juni 1951, welks schen
ding· worclt aangevoerd, ter zake niet toe
passelijk was, het middel niet kan wor
den aangenomen; 

Om die redcnen, Yerwerpt de voorzie
ning. 

18 januari 1954. - 2" kmner. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Vel·
slaggevel·, H. Gironl. - Gel-ijlclttidenae 
concl·usie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2c KAMER. ___.:__ 18 januari 1954 

1° REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- S'fRAFZAKEN. - HOGER BEROEP VAN RET 
OPENBAAR :/,IINISl'ERIE. - BETICHl'E HIER
DOOR VERWITIIGD DAT HIJ 1'EGEN EEN VER
ZWARING VAN DE DOOR DE EERSTE 'll•ECHTER 
Ull'GESPHOKEN Sl'RAF VERWEER DIENT TE 
VOIDREN. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
HOGER BEROEP VAN HE'l' OPENBAAR MINIS
TERrE. - UI'l'WERKSELS VAN HE'l' HOGERI 
BEROEP NIET BEPERK1' DOOR, DE VORDERING 
OP DE TERECH'l'ZIT'l'ING. 

3° REOHTBANKEN. - Sl'RA~'ZAKEN. -
VORDERING OP DE TEREOH'l'ZITTING. - NIET 
BINDEND VOOR DE REOHTSPREKENDE MACHT. 

Jo Doo·nlat het openbaar rninister·ie hoge•r 
beroep tegen. een vonnis in st-ratzalcen 
heett ·ingesteld, wonlt cle betichte pre
r;i.es llaa·rdoor ve·rwittigd dat h-ij tegen 
een gebettrlijlce verzwctring vctn de door 
ae eerste •·echtm· uitgeszwolcen stntf ver

•weer d·lent te ·Doe1·en. 
2o De vonlering ·Detn het openbaa·r rndnis

terie op de terechtz-itUng ·van de ,-ech
te·r in hogm· bemep bepe·rlct de wit·werlc.-
8els ·van z·ijn hager beroep n·iet (1). 

(1) en (2) Verbr., 14 april 1947 (Ar1·. Ve1·br., 
1947, blz. 113; B1tll. en PAsrc., 1947, I, 149, 
met de nota 3) . 

go De vo1·der·ing 1Jan het open/Jaa1· minis
terie op de terechtzitting is niet bindena 
voor de ,-echts-macht van wijzen (2). 

(OBOHI'f'l'E, 1'. MASSAR'l'.) 

ARRES'J'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 mei 1953 in lloger beroep ge
wezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Namen; 

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

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Gromlwet, 1 van 
de wet van 17 april1878, de voorafgaande
titel bevattende van het vVetboek van 
rechtspleging in strafzaken, van de arti
kelen 22, 153 en 176 van dat Wetboek, en 
scllencling van de rech ten der verdedi -· 
ging, doordat de correctionele rechtbank, 
uitspraak doende in lloger beroep, de door 
de eerste recllter op aanlegger toegepaste 
straf van 10 frank boete verlloogrl met 
19{) decimes, of 200 frank, op 50 frank met 
190 decimes of 1.000 frank gebracht heeft, 
wat llij niet mocllt doen, naardien de 
procureur des konings ter tereclltzitting 
van 15 mei 1953 bevestiging van het be
roepen vonnis llacl gevorderd, en door
dat aanlegger, wegens inachtneming van 
de tot bevestiging van het vonnis strek
kencle vordering van het openbaar minis
terie, niet gemeen{l heeft dat hij verweer 
diencle te voeren ten aanzien· van een ver
zwaring van de straf welke niet gevor
derd was : 

Overwegende dat, doordat llet openbaat 
ministerie hoger ber<iep had ingesteld 
tegen het vonnis van de rechtbank van 
volitie, aanlegger precies daardoor ge
waarschuwd werd dat hij verweer diencle
te voeren tegen llet hem door de aanvan
kelijke dagvaarcling ten laste gelegde en 
tegen cle toepassing van de strafwet ; 

Dat cle vorclering van llet openbaar mi" 
nisterie ter tereclltzitting noel! dezes akte· 
van hoger beroep lleeft kunnen beperken, 
noch de reclltsmacht van wijzen heeft 
kunnen binden; 

Dat het micldel naar recllt fault; 
Over het tweede micldel : scllending 

van de artikelen 97 van de Grondwet, 163 
en 195 van het W etboek van strafvorde
ring, cloordat de bestreden beslissing niet 
naar het vereiste clier wetsbepalingen met 
reclenen is omkleecl, vermits zij, recllt 
sprekende betreffencle de op artikelen 31, 
36 en 42 gegroncle telastleggingeu en op 
de conclusies van de burgerlijke partij, 
zich ertoe beperkt zoncler meer te ver
klaren clat de tegen iVIassart ingebracllte 
telastlegging niet bewezen is en dat de· 
tegen aanlegger ingebrachte telastleggin-' 
gen bewezen zijn, en cle enige oorzaak van 
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het ongeval uitmaken, wat ·eigenlijk een 
ongenoegzame stijlwending en geen aan 
de vereisten van bovenaangehaalde wets
bepalingen beantwoordende motivering 
uitmaakt : 

Overwegende dat, vo_or zoveel het de 
vrijspraak van een medebeklaagde en het 
niet beantwoorden van de conclusies v.a.n 
de burgerlijke partij critiseert, het middel 
zonder belang is en derhalve niet ontvan
kelijk; 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
door aanlegger genomen conclusies, de 
rechter over de grond deze veroordelen 
kon uit hoofde van overtredingen van de 
artikelen 36 en 42 van het koninklijk be
sluit van 1 februari 1934, van welke bepa
lingen de tekst bovenaan het vonnis is 
aangehaald, zonder die beslissing anders 
te motiveren dan door de vaststelling dat 
de telastleggingen bewezen zijn gebleven 
en alleen de oorzaak van het ongeval zijn; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegencle dat de substantH~le of 

op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing (>vereenkomstig de wet is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de burgerlijke vordering 
van l\llassart gewezen beslissing : 

Overwegende dat geen bijzonder middel 
wordt ingeroepen; 

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

18 januari 1954. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Demoulin. - GeUjl,;l~tidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. IS januari 1954 

VERKEER. - WEGCODE. - ARTIREL 31, 
2°. - WEGGEBRUIRER WELKE LINKS AF
DRAAIT. - VERPLTCHTING NA TE GAAN WAT 
LANGS ZIJN LINRERZIJDE OF ACHTER HEM 
AANROMT. - NIET VOORGESCHREVEN DOOR 
ARTIKEL 31, 2°. 

Door arUlcel 31, 2°, van de Wegcode 
wm·dt aan de weggebntilcm· (lie linlcs 
wil afdraaien niet voorgeschreven eerst 
na te gaan. wat langs zijn linlce1·zijde 
of aohter hem aanlcomt (1). 

(1) In een bepaalde feitelijke toestand kan 
dergelijke verplichting wellicht uit een alge
mene voorzichtigheidsplicht voortvloeien, maar 
zulkdanige verplichting steunt niet op arti
kel 31, 2', van de Wegcode. 

(HANCQUIER, T. BOUCQUENEAU.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestred,ell' 
''onnis, DP 26 juni 1953 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Bergen; 

I. Over de voorziening van Gnstave 
Hancquier : 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek, 31, 2°, van het koninklijk besluit 
van 1 februari 1934 betreffende de ver
ke.erspolitie, gewijzigd bij artilrel 3 van 
het besluit van de. Regent van 18 .october 
1946, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, doordat het .bestreden vonnis aan
legger veroordeelt uit hoofde van niet na
koming van het bij voormeld artikel 31, 
2°, voorgeschrevene door, vooraleer oil' 
een aansluiting links af te draaien, niet 
nit te kijken naar wat langs zijn linker
zijde of achter hem aankwam, dan wan-· 
neer die wetsbepaling . dergelijk voor
schrift niet behelst : 

Overwegende dat na te llebben vastge
steld dat de aanrijding zich heeft voorge
daan op een aansluiting, tussen de vracht
wagen van eerste aanlegger, die een zwen
king naar links aanving om de zijweg· 
in te slaan, en de door verweerder be
stuurde personenwagen die het eerstge
noemd voertuig langs de linkerzijde voor
bijstak, het bestreden vonnis erop wijst 
d~t (( zoals de eerste rechter het opmerkt, 
mt de gegevens van het dossier blijkt dat 
aanlegger, vooraleer zijn zwenking naar 
links avJl te vangen, zich niet heeft ge
voegd naar het voorschrift van artikel 31 
2°, van het Algemeen Reglement over het 
verkeer en het vervoer » · 

Dat evenwel, in strijd' met lwtgeen de· 
eerste recllter had beslist het bestreden 
vonnis verklaart dat die font het gebrelc 
>llln vooruitzicht of aan voorzorg uit
maakt dat een element is -van het aanleg
ger ten laste gelegde wanbedrijf van on
vrijwillige toebrenging van verwondin
gen; 

Overwegende dat het bestreden vonnis. 
deze beslissing hierop grondt dat, 1 o arti
kel 31, 2°, van de vVegcode nan de weg
gebruiker die voornemens is op een aan
sluiting links af te draaien, oplegt daar- · 
van aan de ·hem volgende weggebruikers 
kennis te geven; 2° dat, hoewel artikel 31, 
2°, a an de weggebruiker die links wil af
draaien niet oplegt de do01·gang vrij te 
Iaten voor degene die hem langs de linker
zijde voorsteekt, die weggebruiker echter 
moet ~1agaan wat langs zijn linlcerzijde 
of achter hem aankomt; 

Overwegende dat in de eerste reden te
genstrijdigheid gelegen is ; 

Dat immers het bestreden vonnis even-
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eens naur de redenen van de eetste rech
ter verwijst welke, alhoewel hij er op 
wijst dat aunlegger niet voldoende is uit
geweken, zoals hem bij artikel 31, 2°, was 
voorgeschreven, vaststelt « dat niet be
wezen is dat de beklaagde (aanlegger) 
zijn t~ichtingaanwijzer niet zou hebben 
<loen werken, noch zelfs dat hij hem te 
laat in werking zou gesteld hebben )) ; 

Overwegende, ten aanzien van de 
tweede reden, dat het vonnis, door aan
leggers verplichting « vooraleer te zwen
ken, uit, te kijken naar wat er langs zijn 
linkerzijde of achter hem aankomt )), uit 
artikel 31, 2°, van de W egcode af te lei
(}en aan die wetsbepaling een voorschrift 
toevoegt welke zij niet inhoudt; 

Dat het middel gegrond is; 
En overwegenfle dat de verbreking van 

ue over de publieke vordering gewezen 
beslissing ue verbreking met zich brengt 
van de veroordeling uitgesproken op de 
vordering van verweerc1er, burgerlijke 
partij; 

II. Over de voorziening· van de vennoot
schap Vos-Gossuin; 

Overwegencle dat de voorziening niet 
is betekend geweest ann de partijen 
waartegen zij is gericht; 

Om cUe redenen,' verbreekt het bestre
den vonnis, voor zoveel het aanlegger 
Hancquief' op de publieke vordering en 
op cle burgerlijke vordering veroordeelt, 
de beslissing dat de vennootschap Vos
Gossuin burgerlijk verantwooordelijk is 
voor de burgerlijke veroordelingen en 
voor de veroordeling tot de kosten welke 
tegen Hancquier werflen uitgesproken, al
dus haar voorwerp verliezende; veroor
deelt verweerder, burgerlijke partij, tot 
de overige kosten; verwijst de zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Charleroi, 
zetelenc1e in hoger beroep. 

18 januari 1954. - 2" kamer. - Vo01'
z'ittm·, H. Wouters, voorzitter. - Ver
-~laggevwr, H. Demoulin. - GelijkMtiden
de concl·nsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Leynseele. 

2• KAMER. - 18 januari 1954 

HUUR VAN WERK EN VAN DIEN
STEN. - CoNTRACT VAN HUUR VAN DIEN
S'.rEN. - BEG RIP. 

Het lcenm.erlc vcm het cUenstcontract, in
zonderheid van het bij de wet van 
7 augustus 1922 bepaalde contract van 
htttt1' van diensten, is hierin gelegen dat 
een persoon zijn we1·1czaam.heid ten 
dienste stelt van een ancle1·, ten opz·ichte 

•van de·wellce h-ij zich in een. ve·rbwnd va.n 
ondergeschiktheid bevindt (1). 

(BAIX.) 

ARRES'r, 

HN1' HOF; - Gelet op het bestreden 
arerst, op 26 juni 1953 gewezen door het 
Hof van be:roep te Brussel; 

Over het tweec1e middel : afgeleid hier
uit dat het arrest onwettelijk beslist 
heeft dat de personen genaamd Boulez 
en Leenknecht geen concessiehouders doch 
lmntoorbedienclen waren, en tegen aan
legger de op artikelen 1 en 27 van de wet 
van 7 augustus 1922 gesteunde telastleg
ging· laat gelclen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat Boulez en Leenknecht, of
schoon aangeduid als « coricessiehouders )) 
in de tussen hen en aanlegger gesloten 
contructen, in werkelijkheid loontrek
kencle kantoorbec1ienden waren, belast 
met een bepaalcl omschreven werk; 

Overwegencle dat het arrest nader be
paalt dat deze hoedanigheid van kantoor
bec1iende onmiskenbaar blijkt uit hun 
strikte onclergeschiktheid aan aanlegger 
in de hun opgec1rag·en werkzaamheid, uit 
hun verplichting zich te onderwerpen aan 
de onderrichtingen welke zij van hem ont
vingen; 

Overwegende clat het kenmerk van het 
dienstcontract gelegen is in het feit dat 
hij die .zijn werkzaamheid ten dienste 
van een ander stelt zich te diens opzichte 
in een verbancl van ondergeschiktheid 
bevinclt; 

Overwegencle dat door vast te stellen 
clat de medecontractanten van aanlegger 
niet enkel hun werkzaamheicl ten dienste 
van cleze hebben gesteld, cloch zich in de 
uitvoering van die werkzaamheid in een 
strikt verbancl van ondergeschiktheid je
gens aanlegger bevonden, het arrest noch 
artikel 1, noch artikel 27 van de wet van 
7 augustus 1922 geschonden heeft; 

En overwegem1e dat, vermits de uitge
sproken straf wettelijk gerechtvaardigd 
worclt door cle tweec1e vaststaand ver
klaarcle telastlegging, 'het eerste middel, 
hetwelk tegen de ten aanzien van de 
eerste telastlegging gewezen beslissing ge
richt is, niet ontvankelijk wordt; 

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

18 januari 1954. - 2" kamer. - Voor
zittm·, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·-. 

(1) Verbr., 7 juni en 27 september 1943 
(Arr. Ye1·br., 1943, biz. 140 en 192; Bull. en 
PASIC., 1943, I, 241 en 356). 
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slaggeve1·, H. Demoulin. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 18 januari 1954 

NIJVERI-IEIDSTEKENINGEN EN MO
DELLEN. - NAMAKING. - VERKOOP YAN 
NAGEMAAKTE 'l'EKENINGEN EN MODELLEN. -
VEREIS'l'EN VOOR RET MISDRIJF. 

Opdat de namak'ing van een nijver-heirls
telcen·ing of moclel, of de vm·Jcoop van 
een nagernaalcte telcening of model 
stl·afbaar- weze, dient het bewijs te wm·
rZen gelevm·d van een lcwa(l)dWillige of 
bedrieglijlce lc-renlcing va.n het recht van 
de attt'etw, oftbel van de kennis van het 
nagemaa1cte lcaralcter van het ve1·Tcochte 
'Voorwerp. (Wet van 22 maart 1886, ai·
tikel 22; koninklijk besluit nr 91 van 
29 januari 1935, art. l.) 

(DAWAN'l', 'l'. S'l'UFFER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 juni 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat de voorziening van 
de burgerlijke partij tegen de over de 
publieke vordering gewezen beslissing 
slechts ontvankelijk is voor zoveel zij ver
oordeling van die partij tot de op de pu
blieke vordering gevallen kosten inhoudt; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 1, 2, 3 en 4 van het konink
lijk beslnit nr 91 van 29 januari 1935 hou
dende maatregelen betreffende de bescher
ming van de tekeningen en modellen, van 
de wet van 22 maart 188C. op het auteurs
recht, inzonderheid van de artikelen 1, 2, 
22 en 23 van die wet, 1382, 1383 en 1384 
van het Burgerlijk vV etboek en 97 van de 
Grondwet, eerste onclerdeel, doorclat het 
bestreden arrest verweerders vrijspreekt 
van .de tegen hen ingebrachte telastleg
ging het auteursrecht geschonclen te heb
ben van aanlegger op het door hem ont
worpen model van tas, en aan aanleg
ger zijn burgerlijke vordering ontzegt, 
om reden « clat de markt van dit soort 
tassen verzadigd is ll, en dat «de geringe 
oorspronkelijkheid ervan de aandacht 
van het publiek niet bijzonder trekt; dat 
immers in elk type de gemeenschappelijke 
elementen te vinden zijn welke opgele
verd worden door de handvatten, het bo
demplankje, de ritsluiting die in een le
deren tongetje uitloopt ll, en daaruit af
leidt dat « deswege aan het model van 
de burgerlijke partij het karakter kan 
ontzegd worden van een persoonlijk en 

oorspronkelijk werk dat, door de combi
natie van zijn lijnen, zijn kleuren of zijn 
verhoudingen op de markt der tassen een 
vinding zou hebben uitgemaakt >> ; dan 
wanneer het koninklijk besluit van 29 ja
nuari 1935 de bescherming bedoelt van 
« alle tekeningen en modellen, 't is te zeg
gen alle schikkingen van lijnen, van :ti.
guren, van kleuren of van plastische vor
men... welke voor doe! hebben a an een 
product een nieuw voorkomen of een 
eigenaardige vorm te geven ll, en dan wan
neer llet feit dat het product dezelfde 
elementen als andere producten bellelst 
niet belet dat, wegen's hun scllikking, we~ 
gens de combinutie van de lijnen, figuren, 
kleuren of plastisclle vorm~n van llet pro
duct en wegens de bijzondere afmetingen 
en verhouclingen van die elementen, het 
een door de wet beschermd << model >l kan 
uitmaken ll ; tweede onderdeel, doordat 
het arrest verklaart dat, opdat er een 
namaking bestaat, vereist wordt « dat 
verwarring mogelijk is ll, en vervolgens 
verklaart dat zulks niet het geval is wan
neer het denkbaar is « dat de gelijlrenis 
met een in het openbaar domein geval
len model te wijten is aan toeval of aan 
een identieke ingeving l>, en dat het niet 
overbodig is vast te stellen dat de tas van 
verweerders « met gewonere en minder 
dure 8toffen vervaardigd wordt ll, dun 
wanneer het bestreden arrest vaststelt 
anderzijds, dat aanlegger in 1949 zijn mo
del van tas voor badbenodigheden heeft 
verwezenlijkt en dat « de door de eerste 
beklaagde vervaardigde en door de tweede 
beklaagde te koop gestelcle tassen voor
zeker met het door de burgerlijke partij 
ontworpen model gelijkenissen vertonen, 
ofschoon -de stof ervan verschillend is >> 

en dan wunneer het ter zake weinig al 
doet dat het denkbaar is dat de gelijkenis 
te wijten is aan toeval of het gevolg 
is van identieke navorsingen, claar ver
weerder daarvan niet stellig doet blijken. 
en dan wanneer het feit clat de namaking 
met stoffen van geringere waarde en kwa
liteit werd verwezenlijkt haar haar 
schuldig karakter niet doet verliezen : 

Overwegende dat verweerders vervolgtl 
werclen : 1° wegens inbreuk op artikel 22, 
lid 1, van de wet van 22 maart 1886 en 
op artikel 1 van het koninldijk besluit 
nr 91 van 29 januari 1935; 2° wegens in
brenk op artikel 22, lid 2, van de wet van 
22 maart 1886 en op artilrel 1 van voor
meld koninklijk besluit; 

Overwegende dat het eerste misdrijf 
de kwaadwillige of beclrieglijke krenking 
uitmaakt van het recht van de auteur van 
de tekening of van het model; dat het 
tweede de kennis onderst~lt van het nage
maakt karakter van de verkochte, de te 
koop gestelde of in de winkel te lwop gP
houden voorwerpen; 
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Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat niet is bewezen dat de gelijkenis tus
sen de door verweerders vervaardigde en 
verkochte tassen en de door aanlegger 
ontworpen tas niet te wijten is aan toe
val of aan een samenvallen van navor
.singen of van een identieke ingeving ; 

Dat het arrest aldus vaststelt dat het 
bewijs van een kwaaclwillige of bedrieg
lijke krenking van het recht van aanleg
ger of van verweerders kennis van het 
uagemaakt karakter van de verkochte 
tassen niet worclt bijgebracht; 

Overwegende dat deze reden van het 
arrest het bestreden dispositief wettelijk 
r·echtv aardigt; 

Overwegencle, derhalve, dat de andere 
redenen van het arrest welke in het mid
del worden aungehaalcl, zelfs naur recht 
onjuist zijnde, niet tot verbreking van het 
arrest zouclen kunnen leiden; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt aanleggers tot de kos
ten ulsmede, vermits de voorziening v66r 
l5 september 1953 betekend werd, tot een 
vergoeding van 150 frank jegens elkeen 
der verweerders. 

18 januari 1954. - 2° kamer. - Yom·
.'i!'itter, H. Wouters, voorzitter. - Ye·r
slaggever H. Demoulin.- Gelijlcluidende 
conclus·ie: H. Raoul Hayoit de Termi
.court, eerste advocaat-generaal. - Ple·i
ter, H. della Faille cl'Huysse. 

2e KAMER.- 18 januari 1954 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
VoRMEN. - S'l'RAFZAREN. - VooRZIENING 
VAN EEN BE'l'ICHTE DOOR BEMIDDELING VAN EEN 
LASTHEBBER. -· LASTHEBBER. WELKE VAN 
GEEN BIJZONDERIE VOLMACHT LAAT BLIJKEN. 
- VOORZIEN!NG NIET ONTVANKELIJR, 

Is niet ontvCLnkel-ijlc de voorziening in 
naam van een betichte ingesteld doo1· 
een ancle1·e lrtsthebber dan een pleit
bezorge!·, -welke niet van een b'ijzonde!·e 
volmfLcht lant bUjlcen (1). 

(SCHOUFFLER, '1'. WILLEMS.) 

ARR.ES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 juli 1953 in hoger beroep ge
wezen door de Correctionele Rechtbank te 
Verviers, en enkel uitspraak cloende over 
<te door verweerder Willems ing·estelde 
burgerlijke vordering; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
beid, door verweerder hieruit afgeleid dat 

(1) Verbr., 29 april 1940 (B1,ll. en PAsrc., 
194.0, I, 138) . 

de voorziening, met schending van· arti
kel 417 van het Wetboek van strafvorde
ring, is ingesteld geweest door een last
hebber welke niet van een bijzondere Vol
macht daartoe heeft laten blijken : 

Overwegende dat de voorziening na
mens aanlegger is ingestelcl geweest door 
MQr Mariette Moris, aclvocaat te Luik, 
welke verklaarde op te treden << nit kracht 
van een volmacht, haar verleend door 
Marcel Schouffier voormeld op 3 juli l951, 
geregistreerd te Verviers, G. A. op 9 juli 
1953 tegen kwijting van een recht van 
60 frank, en welke bij het dossier gevoegd 
is)); 

Overwegencle clat cle bij het dossier der 
rechtspleging gevoegde volmacht aan 
lifer Charles Moris, en niet aan Mer Ma
riette Moris macht verleent om aanlegger 
te vertegenwoordigen en een voorziening 
in verbreking te onclertekenen; dat mits
clien llfor Mariette Moris niet van een bij
zondere volmacht laat blijken; 

Dat de voorziening clerhalve niet ont
vankelijk is ; 

Om clie reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt aunlegger tot de kosteu. 

18 junuari 1954. - 2" kamer. - Yoo?·
zittm·, H. vVouters, voorzitte~·. - Yer
slCLggeve!·, H. Giroul. - Gelijlcluidende 
conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei.
ter, H. Simont. 

2e KAMER. - 18 januari 1954 

1° OVERSPEL. - MEDEPLICHTIGHEID. 
0N'l'STENTENIS VAN CONCLUSIES. - VEROOR
llELING. - GEEN VERPLICHTING IN RET AR
REST DE WIJZE VAN BEWIJSLEVERING VAN HE'l' 
MISDRIJF AAN 'l'E DUIDEN. 

2° FI-tANSE TAAL-NEDERLANDSE 
TAAL (GEBRUIK DER). - STRAFzA
KEN. - GELIJK GE'l'AL BE'l'ICHTEN WELKE 
VERSCHILLENDE NA'l'IONALE TALEN GEBR.UI
KEN. - GEEN J.IE'l' REDENEN OMKLEDE BE
SLISSING VAN DE EERSTE RECHTER.. - BE
'l'ICHTEN NIET ONTVANKELIJK IN HOGER BE
ROEP DE NIETIGHEID OP TE WER.PEN. 

1 o H et an·est dat ~tit hoofde van rne(le-
1Jlichtigheid aan oveTspel ve1·oordeeU, 
dient niet, bij ontstentenis van concl~t
sies ove1· flat pu.nt, vast te stellen dat 
het bewij s van het miscl1"ijf we1·d yele
venl, overee11lcomstig een rle1· bij a?·ti
lcel 388, lid 2, van het Stra.fwetboelc be
tJaalde wijzen (2). 

\ 

(2) Verbr., 22 april 1940 (Bull. en PAsrc., 
1940, I, 129). 
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:~o wanncer, in het ge·val twee v1l61· de 
cot·rectionele ~·echtbanlc gedaagde be
tichten verschillende nationale talen ge
bruiken., de ~·echtbank de reclenen niet 
heeft. ojJ.gegev.en van de beslissing w.aar
bi} zij de' taal 11an de t·echtspleging IJe
paalt, is de betiohte clie v66t· de ee·rste 
reaMer vet·sohenen is. zonder die nietig
lieid in te roepen, niet meer ontvanlc'e~ 
lijk ze in hager l!eroep op te werpen. 
(Wet van 15 juni 1!l35, art. 21, 24 en 40.) 

(VOLKAERTS, '1'. GEER'J'S.) 

ARREST. 

HEYJ' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 juli 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

I. Ten aanzien van de publieke vorde
ring: 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 388, lid 2, van het Strafwetboek, 
doordat het bestreden arrest aanlegger 
nit hoofde van medeplichtigheid aan over
spel heeft veroordeeld, , zonder dat het 
bewijs van dat wanbedrijf overeenkom
stig het bij die wetsbepaling voorgeschre
vene werd geleverd : 

Overwegende dat aanlegger v66r de 
rechter over de grond geen conclusie heeft 
genomen om staande te bouden dat bet 
bewijs van bet misdrijf niet overeenkom
stig de in artikel 388, lid 2, van bet Straf

. wetboek. vervatte voorscbriften geleverd 
was; 

Dat bet hof van beroep derbalve zijn 
beslissing naar bet vereiste der wet met 
redenen beeft omkleed door de telastleg
ging bewezen te verklaren volgens de 
termen waarin zij in bet Strafwetboek 
omschreven en strafbaar is gesteld ; 

Dat geen wetsbepaling bet bof van be
roep verplicbtte ambtsbalve de wijze van 
bewijslevering aan te duiden welke zijn 
overtuiging had doen tot stand komen; 

Dat bet middel naar recbt faalt; 
Over het tweede middel : schending van 

artikel 21 van de wet van 15 juni 1935, 
doordat het bestreden arrest nagelaten 
heeft bij een met redenen omklede beslis
sing de taal van de rechtspleging v66r 
4et hof te bepalen, dan wanneer aanleg
ger de Franse taal had gekozen en zijn 
medebeschuldigde Elodie Goossens de Ne
derlandse taal, en doordat, althans, de 
correctionele rechtbank het gebruik van 
de Franse taal had dienen te rechtvaar
digen, en doordat het hof van beroep 
geen nietig vonnis mocht bevestigen : 

Overwegende enerzijds, dat artikel 21 
van de wet van 15 juni 1935 vreemd is aan 
het in hager beroep uitspraak doende hof 
van beroep ; 

Overwegende, anderzijds, dat aanlegger 

die v66r de eerste rechter is verschenen 
v66r deze rechter geen uit voormeld arti
kel 21 afgeleide nietigheid lweft ingeroe
pen; 

Dat de medebeklaagde die verstek beeft 
Iaten gaan van· het vonnis ··geen hager be
roep heeft ingesteld; dat llet · hof van be
roep, waarbij enkel de door aanlegger en 
door bet openbaar ministerie tegen · dit 
vonnis ingestelde hogeTe beroepen aanhan
gig waren, naar luid van artikel 24 der
zelfde wet, voor de rechtspleging ge
bruik moest maken van de taal waarin 
het vonnis was gewezen g·eweest; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende dat de substantH!le of 

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

II. Ten aanzien van de vordering der 
burgerlijke partij : 

Overwegende dat aanlegger geen bijzon
der middel inroept ; 

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

18 januari 1954. - 2" kamer. - Vo01-
zittm·, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slagge-vm·, H. De Bersaques. ~ Gelijlc
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit ell~ 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 18 januari 1954 

DRONKENSCHAP. - BESLUITWE1' VAN 
14 NOVEMBER. 1939, ARTIKELEN 1 EN 3. -
BEGRIP. 

Zo in artilcel 1 tLls ·in a1·tilcel 3 van ae· 
beslu.itwet van 14 novembet· 1939 betref
tende de betengeling van de dronlcen
schap, hel!ben de woonlen << staat van. 
rZi·onlcenschap )) htt.n gebntilcelij lee bete
kenis, en bedoelen zij de toestand va~t 
een persoon die niet meer de blijvende 
controle van zijn daden heeft, • zonder 
dat hij noodzalcelijlc de bewustheid er
van veT loren heeft (1). 

(BRUl'ERE, T. BAE'l'ENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 3 juli 1953 gewezen door bet 
Hof van beroep te Brussel; 

I. In zover het arrest, over de publieke 
vordering beslissend, aanlegger wegens in-

(1) Zie nota 1 in Bull. en PAsrc., 1954, I, 
429. 
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brenk op cle artikelen 1 en 3 van de be
sluitwet van 14 november 1939 veroor
deelt : 

Over het ambtshalve opgeworpen mid
del : schending van de artikelen 1, 3 en 
10 van de besluitwet van 14 november 
1939 en 97 van de Grondwet, doordat de 
redenen van het arrest dezes dispositief 
niet rechtvaardigen : 

Overwegende dat het arrest zijn dispo
.sitief steunt op de beschouwingen dat 
« aanlegger op het ogenblik der feiten on
der de gevaarlijke invloed van cle drank 
verkeerde... dat zijn alcoholaemia vol
stond om zijn geschiktheid tot het bestu
ren van een motorvoertuig zeker te ver
minderen >>; dat het er vervolgens op 
wijst dat de besluitwet van 14 november 
1939 g·eldt << niet alleen ten aanzien van 
de in een kennelijke staat van dronken
schap verkerende persoon, doch tevens 
ten aanzien van een ieder die onder in
vloed van de clrank is, dit wil zeggen elke 
persoon die zich, na het gebruiken van 
n.lcoholhoudende dranken, in een toestand 
van euphoria of van opwinding bevindt 
welke zich door abnormale vrolijkheicl 
of spraakzaamheid nit en wijziging van 
de · snelheid en van de nauwkeurigheid 
der reacties tot gevolg heeft alsook vergis
singen in het beoordelen der hindernis
sen, gebrekkige waardering cler risico's 
.en min of meer aanmerkelijke inkrimping 
van het verantwoordelijkheidsgevoel >>; 

Overwegende, gewis, dat naar luid van 
artikel 1, paragraaf 1, van de besluitwet 
van 14 november 1939, om strafbaar te we
:zen clronkenschap niet meer, zoals arti
kel 1 van cle wet van 16 augustus 1887 het 
vereiste, oorzaak behoeft te zijn van 
wanorde, schandaal of gevaar, dat daar
uit nochtans niet volgt dat de nieuwe wet 
becloeld heeft « een ieder, die zich onder 
de invloecl van cle clrank bevindt ll, te 
straffen ; 

Overwegende dat, aang·ezien de wetge
ver geen nadere omschrijving van « de 
staat van dronkenschap >> heeft verstrekt, 
aan deze uitdrukking haar gebruikelijke 
betekenis dient te worden toegekend; dat 
in de omgangstaal, een dronken persoon 
die is welke zich in zodanige mate onder 
invloed van de drank bevindt dat hij de 
blijvende controle van zijn daden niet 
meer heeft, zonder dat hij noodzakelijk 
de bewustheid ervan verloren heeft; 

Overwegende clat de woorden «in staat 
van dronkenschap >> in arti_kel1 en in ar
tikel 3 van de besluitwet van 14 novem
ber 1939 dezelfde betekenis hebben; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, door er ten laste van aanlegger op 
te wijzen dat zijn alcoholaemia volstond 
« om zijn reacties te vertragen en zijn 
geschiktheid tot het besturen van een mo
forvoertnig zeker te verminderen ll, zijn 

beslissing op dubbclzinnige wijze heeft 
gemotiveercl; 

Dat immers de enkele wijziging van de 
snelheid en van de nauwkeurigheid der 
reacties, en een zekere inkrimping van het 
waarneming·svermogen en van het verant
woordelijkheidsgevoel, naar luid van ar
tikel 11 van de Wegcode, ontzegging van 
llet recht een voertuig op de openbare weg 
te hesturen met zich brengen, doch op 
zich zelve geen toepassing reclltvaardigen 
van de bij de artikelen 3 en 10 van de 
besluitwet van 14 november 1939 gestelde 
bestraffing ; dat het arrest derhalve de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
geschonden heeft; 

II. In zover het arrest, over de pu
blieke vordering beslissend, aanlegger 
veroordeelt wegens inbreuk op de artike
len 418 en 420 van het Strafwetboek, met 
de omstandigheid dat aanlegger, die een 
verkeersongeval heeft veroorzaakt, op 
het og·enh]ik van het misdrijf in staat 
van dronkenschap verkeerde : 

Overwegende clat uit de redenen van 
het bestreden arrest hlijkt da t er onaf
scheidbaarheid bestaat tussen de beslis
sing met betrekking tot de verzwarencle 
omstandigheid van deze telastleg·ging en 
de veroordeling wegens inbreuk op de be
sluitwet van 14 november 1939; 

III. In zover het arrest over de vorde
ring der burgerlijke partij uitspraak ge
daan heeft : 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing over de publieke vordering de 
verbreking medebrengt van de over de 
vordering der bu~gerlijke partij gewezen 
beslissing; 

Om die redenen, verbreekt het hestre
den arrest; beveelt dat melcling van Dn
clerhavig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing-; ver
oorcleelt aanlegger tot de helft der kos
ten, terwijl de wederhelft de Staat ten 
laste blijft; verwijst de zaak naar het 
Hof van heroep te Luik. 

18 januari 1954. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggever·, H. C. Louveaux. - Gelif7clui
dende concl~tsie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 18 januari 1954 

VERKEER. - AANRIJDING VAN RIJTUIGEN 
OP EEN AANSLUI'l'ING. - WEGGEJlRUIKER 
WELKE INilREUK OP ARTIKEL 54, 2o, VAN DE 
WEGOODE PLEEGT.- TWEEDE WEGGEBRiUIKER 
WELKE ARTIKEL 42 MISI(ENT. - MISDRIJ~· 
DOOR DE TWEEDE WEG-GEBRUI.:KER GEPLEEGD 
NIET NOODZAKELIJK GEREOHTY AARDIGD DOm:. 
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HET DOOR DE EERSTE WEGGEllRUIKER. GE
PLEEGD 1USDRIJF. 

De omstandigheid dat een gebruikm· ·van 
de openba1·e weu, op een aansluiUny, 
de verplichting mislcent weUce hem. door 
artikel 54, 2°, van de TVegcode is opge
legd, rechtvaardigt de andere wegye
bruileer niet, die artileel 42 van dezelfde 
Oode niet heett nageleefd, dan wanneer 
het 1·ijtttig van de eerste weygebrnilcm· 
geen onvoorziene hindernis heeft uitye
maakt (l). 

(YERNA, '1'. LEJEUNE.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 mei 1953 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
~ Ho~; · 

Over het eerste middel : schencling van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis zich ertoe beperkt, op 
de ten laste van aanleggers ingestelde pu
blieke vordering, te verklaren dat de 
eerste rechter de feiten juist heeft be
oordeeld en, in burgerrechtelijk opzicbt 
de aansprakelijklleden bij helften te ver
delen zonder deze zienswijze nader toe te 
licllten : 

Over llet eerste onderdeel : 
Overwegende dat llet bestreden vonnis, 

bij overneming van de redenen van de 
eerste rechter, de beslissing bevestigt 
waarbij deze, in de termen der wet, het 
bestaan van alle elementen van de aan 
Yerna ten laste gelegde inbreuken heeft 
vastgesteld; dat de eerste rechter er bo
vendien op gewezen lleeft dat verweer
ders voertuig op een voldoende afstand 
ziclltbaar was; dat de recllter in hoger 
beroep, door naar deze redenen te ver
wijzen, dan wanneer aanleggers v66r hem 
geen conclusies lladden genomen, zijn be
slissing naar llet vereiste van het in het 
m~ddel aangeduid artikel 97 van de 
Grondwet met redenen heeft omkleed; 

Over het tweede onderdeel : 
' Overwegende, enerzijds, dat het bestre

den vonnis, na de beslissing van de eerste 
rechter ten aanzien van het op elk van 
beide beklaagden rustende deel van ver
antwoordelijkheid gewijzigd te hebben, 
voor het overige impliciet doch zonder 
dubbelzinnigheid naar het beroepen von
nis verwijst, en inzonclerheid naar de 
daarin vervatte vaststelling dat de be-

(1) Zie verbr., 23 juni 1952 (Ar1·. Fe•·b•·., 
1952, blz. 609; Bull. en PASIC., 1952, I, 692); 
29 september 1952 (Arr. F erb1·., 1953, biz. 18; 
Bull. e~ fAsrc., 1953, I, 20). 

klaagden, door hun wederzijdse fouten, 
aan elkaar een nadeel hebben berokkend 
waarvoor zij herstel verschuldigd zijn; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
naar recht, en het tweede in feite niet 
opgaan; 

Over het tweede middel : schending van 
artlkel 54 van de Wegcode, doordat het 
bestreden vonnis, na, bij overneming van 
de redenen van de eerste rechter, vastge
steld te hebben dat Lejeune een secun
daire weg kwam uitgereden, beslist dat 
Yerna de inbreuk, welke hij ten laste van 
ueze als bewezen aanmerkt, beeft begaan 
omdat de hindernis die Lejeune op de 
hoofdweg opleverde voor Yerna van op 
een voldoende afstand zicbtbaar was : 

Overwegende dat, waar bet beslist dat 
de inbreuk op artikel 54, 2°, van de Weg
code, door verweerder begaan in omstan
cligheden welke zijn voertuig niet tot een 
voor aanlegger Yerna niet te voorziene 
hindernis maakten, deze laatste niet van 
schuld bevrijdt wijl hij, wegens de snel
heicl waarmecle zijn voertuig zicb voort
bewoog, l1et niet v66r de aanrijding tot 
stilstand heeft kunnen brengen, het be
streclen vonnis noch tegenstrijcligheid, 
noch schencling van voormeld artikel 54 
behelst; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

:Overwegencle, voor bet overige, dat de 
substanW~le of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is, en, ten aanzien van de 
vorderingen der burgerlijke partijen en 
ten aanzien van de burgerlijk verant
woordelijke partij, dat aanleggers geen 
ander middel inroepen ; 

Overwegende dat de voorziening van de 
naamloze vennootschap « Noirfalize et 
Cie ll v66r de 15" september 1953 is bete
kend geweest ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen en veroordeelt aanleggers tot de 
kosten; veroordeelt de naamloze vennoot
schap cc Noirfalize et Cie ll tot een vergoe
ding van 150 frank jegens verweerder. 

18 januari 1954. - 2° kamer. - Voo·r
zitter, H. ·wouters, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Giroul. - Gelijlelwidende 
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Dehin (van de Balie van Hoei) 
en Van Leynseele. 

2" KAMER. - 18 januari 1954 

BEVOEGDHEID. - S'l'RA~'ZAKEN. - BE
SCHIKKING WELKE EEN WANllEDRIJF CON'l'RA
VENTIONALISEER'L'. - 0MSTANDIGHEID LA'l'ER 



-348 

AAN HET LIOH'l' GEKOMEN, WELKE DE TOEPA8-
SING MEDEBRENGT VAN EEN STRAF WAARVAN 
HET'MAXUIUM HOGER IS. - 0NBEVOEGDHEID 
VAN DE RECHTBANK VAN POLITIE. 

De rechtbanl;; vnn politic is niet bevoegcl 
om een betichte te beoo!·clelen, die vom· 
haar clam· een beschili;kilng V(~n de 1·aarl~ 
lcame1· met aanrl·ni(ling van verzach
tenae omstamrli(lhe(len ve1·zon(len WC!"(l, 
wwnneer nn (lie beschilclcing een omstan
(lighe-irl a-an het lioht lcomt, war:nloor 
het misrlrijf veranaenl WO!'clt ~n een 
misrlri.if voo1· hetwel7c rle wet een hogeT 
.mawirmtm stelt (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS VAN LUIK, 
T. SCHINDELER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het verzoek tot 
regeling van rechtsgebied, op 23 november 
1953 ingediend c1oor de Procureur des Ko
nings te Luik; 

Overwegende dat de raadkamer van de 
Rechtbunk van eerste aanleg te Luik 
bij beschikking van 20 septelilber 1952, 
onder aunneming van verzachtenc1e om
standigheden, naar de bevoegcle rechtbank 
van politie heeft verwezen Anne-Marie 
'Therese Schindeler, gebore11 te Grivegnee, 
·OP 2 februari 1915, dochter van Jules en 
van Marie Kerstens, echtgenote van Geor
ges Delvaux, wonenc1e te Luik, rue Pu
blemont, 39, en Henri Guillaume Laruelle, 
.geboren te Luik, op 19 augustus 1894, zoon 
van Henri en van :Marie Mourant, kan
toorbediende, wonende te Lnik, rue Her
man Rouleaux, 25, om, te Ch€mee, 
op 26 juni 19fi2, onvrijwillig, bij ge
brek aan vooruitzicht of aan voorzorg, 
·doch zonc1er het inzicht om de persoon van 
.een ander aan te randen, slagen of ver
wondingen te hebben veroorzaakt, allebei
·de aan Georg·es Delvaux, aan Andre Zim
merman en aan Marcel Willemsen, de 
tweede bovendien aan de eerste ; 

Overwegende dat de ambtenaar van het 
.openbaar ministerie Schindeler insgelijks 
wegens inbreuk op artikel 55 van de 
Wegcode dagvuardde; 

Overwegende dat bij vonnis van 7 octo
ber 1953 de Rechtbank van politie te 
Fleron v~stgesteld heeft dat Marcel Wil
lemsen op 20 october 1952 overleden was, 
·en zich onbevoegd heeft verklaard omdat, 
« overeenkomstig de besluiten van de aan
gestelde deskundige, er redenen aanwezig 
zijn om aan te nemen c1at het ongeval 
waarvan Willemsen op 26 juni 1952 een 
·der slachtoffers is geweest, de oorzaak 
is van zijn overlijden, op 20 october 
1952 )) ; 

(1) Verbr., 22 juni 1953 (Bull. en PAsiC., 1953, 
I, 837). 

Overwegende dat de beschikking van 
de raadkamer en het vonnis van de 
rechtbank van politie beide in kracht van 
gewijsde zijn gegaan; 
· Dat de tegenstrijdigheic1 tussen die be

slissingen een geschil van rechtsgebied 
doet ontstaan hetwelk de loop van het 
gerecht belemmert; 

Overwegende dat de rechtbank van po
litie zich onbevoegd dient te verklaren 
wanneer de inbreuk wellre bij beschik
king van verwijzing bij haar aanhangig 
wordt gemaakt, naderhand zodanig komt 
te veranderen dat het maximum van de 
straf gewijzigd is ; 

Dat het wanbedrijf van onvrijwillige 
toebrenging van slagen en verwondingen 
luidens artikel 420 van het Strafwetboek, 
met mincler zware straffen bestraft worat 
clan het wanbec1rijf van onvrijwillige do
cling, omschreven in artikel 419 van het
zelfde wetboek ; 

Overweg-ende dat uit de rechtsplegings
stukken schijnt te blijken clat de ' ten 
luste van de beklaagden als begaan ten 
opzichte van Marcel 'Willemsen vastge
stelde inbreuk een der oorzaken van diens 
dood is, welke dooc1 zich nu de beschik
king van cle raadkamer heeft voorge
daan; 

Dat deze inbreuk en de andere ten laste 
van de beklaagden gelegde feiten van on
vrijwillige toebrenging van slagen en ver
wondingen, onafscheidbaar schijnen; 

Dat ten slotte de inbreuk op de Weg
code welke ten laste van beklaagde Schin
deler wordt gelegd, samenhangend schijnt 
met de andere haar ten laste gelegde in
breuken; 

Om die redenen, het rechtsgebied rege
lende, vernietigt de beschikking van de 
raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik, welke op 20 september 
1952 gewezen wercl; beveelt dat melding 
van onderhavig arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de vernietigde beslis
sing·; verwijst de zaak naur de anders 
samengestelde raadkamer van de Recht
bank van eerste aanleg te Luik. 

18 januari 1954. - 2• kamer. - Vom·
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
sla,q,qeve1·, H. De Bersaques. - Gelijlc
l1ticlenrle conclUsie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, ee1-ste advocaat-generaal. 

2• KAMER.- 19 januari 1954 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - DOUANEN EN ACCIJNZEN. 
- VOEDERING VAN HE'f BEHEER TOT BETA
LING VAN ONTDOKEN RECHTEN.- CoNCLUSIES 
W AARBIJ VERWEERDER VOORHIELD DAT DE 
VORDERING NIE'l' ONTVANKELIJK WAS OMDAT 
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ZlJ OP m; BEDRUlGLI,JKE HANDEL!NGEN VAN DE 
AGENTEN VAN HET BEHEEH GES'l'EUND IS. -
ARRES'l' DAT YASTS'l'EL'r DAT DE \'ORDERING 
GEGROND IS OP HE'r GEBHEK AAN VAS'l'S'l'EL
UNG VAN DE WEDER.UI'l'VOEH VAN IN DOORVOER· 
AANGEGEVgN GOEDEREN. - GEPAS'l' AN1'WOORD. 

2o REDENEN VAN VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- S'l'RA~'ZAKEN.- BURGER
l"IJKE \'ORDERING. - IN CONCLUSIES '!'Ell
LOOPS AANGEHAALDE OVERWEGINGEN, WAAH
UIT DE CONCLUDERENDE GEEN ,TUlUDISCHE GE
VOLGTREKKING AFLElD1'. - GEEN VERPLICH
l'ING VOOR DE RECHTER ER OP ANTWOORD 
TE VER STREKICEN. 

3° DOUANEN EN AOCIJNZEN. - Ko
NINKLIJK BESLUI1' Nr 6 VAN 22 AUGUSTUS 
1934, AR'fiKEL 14. - BEPALil'iG WAARBI.J 
VOORGESCHREVEN WORDT DE GRENSEXPEDITEUR 
VAN DE VER·VOLGING 'l'E ONTSLAAN INDIEN HIJ, 
NA VOOR DE AANGIFTE BIJ DID DOUANICN DE 
ONDERRIOH'l'INGEN VAN ZIJN CLIEN1' GEVOLGD 
'l'E HEBBEN, WEGENS SLUIKERIJ VERVOLGD 
WORD'!'. - BEPALING NIE'l' 'l'OEPASSELIJK OP 
DE GRENSEXPEDITEUR, TEGEN WIE BETALING 
WORDT GEVOHDERD VAN WEGENS HET NIET 
WEDERUI'l'VOEREN VAN IN DOORVOER AANGE
GEVEN GOEDEREN VERSCHULDIGDE RECH'l'EK. 

4o MIDDELEN 'l'OT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - BUIWERLI.TICE VORDERING. 
- MIDDEL WAARBIJ DE SCI-lENDING VAN HET 
AAN DE CONCLlJSIES VERSCHULDIGD GELOOF 
EN HET NIET JIEANTWOORiDEN VAN DIE CONCLU
SIES INGEROEPEN WORDT. - MIDDEL DA'l' 
BETREKKING HEEFT OP EEN IN DE CONCLUSIES 
NIET VOORGEDRAGEN VERWEER. MID
DEL DA'l' FEITELIJKE GRONDSLAG l\IIST. 

5° DOUANEN I<JN AOOIJNZEN. - Doon
voER. - GOEDEREN MET HE1' OOG OP DE 
DOORVOER INGEVOERD EN NIE'l' WEDERUITGE
VOERD.- RECHTEN VERSCHULDIGD.- VRIJ
STELLING. - VOORWAARDEN. 

6o DOUANIJ1N EN AOOIJNZEN. - Doon
voER.- WEDERUITVOER OP VALSELIJK VOOR 
WAAR VERKLAARDE DOCUMENTEN. - VOO'RI 
WAAR VERKLARING DIE GEEN VRIJS'l'ELLING 
VAN RECHTEN l\iEDEBRENGT. 

7° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. 
- l\'[IDDEL W AARBI.J AAN HE'l' ARREST EEN 
BESCHIKKING WORD'!' 'l'OEGESCHREVEN DIE 
ZICH ER NIET IN BEVINDT. - MIDDEL DAT 
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

go HOOFDELIJKHEID. - MIDDEL HIER
UIT AFGELEID DAT GEEN HOOE'DELIJKE VER
OORDELING TOT BE'l'ALING VAN DOUANERECH
TEN VERMOCHT UITGESPROKEN TE WORDEN. -
HOOFDELIJKHEID DIE V66R DE RECHTER 
OVER DE GROND INGEROEPEN EN NIET BET\'VIST 
WERD. - MIDDEL NIET ON'l'I'ANKELlJK. 

})o MIDDELEN TOT VERBREJKING. -
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDEHING. 
- MIDDEL WAARBIJ ENKELE OVERWEGINGEN 
VAN RET ARRES'l' GECRI'l'ISEERD WORDEN. -
DISPOSITIEF BIJ EEN NIET GECRITISEERDE 

HEDEN WE'l'TELIJK GERECHTYAARDIGD. 
l\'liDDEL NIET ON'l'VANKELIJK. 

10° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
ST.RAb'ZAKEN. - BURGEHLI.TKE \'ORDERING. 
- JVIIDDEL WAARBJ,J AAN HE'l' ARRES'l' VER
WE'l'EN WORD'l' EEN YAS'l'S'l'ELLING NIET TE 
HEBBEN GEDAAN. - VAS'l'S'l'ELLING DIE ZlCil: 
IN HID'!' A'IHmST BEVIND'l'. - l\1IDDEL DAT FEI
TELIJXE GHONDSLAG MIS'!'. 

11° FRANSE TAAL-NEDERLANDSE 
TAAL (GEBRUIK). - STRAFZAKEN. -
NIE'l'IGHEID VAN DE DAG\'AAHDING, VOORT
VLOEIEND UI1' EEN SCHENDING VAN DE WET 
VAN 15 JUNI 1935. - NADEHHAND OP 'l'EGEN
SPRAAK GEWEZEN VONNIS \'AN VEROORDE
LING. - GEDEK'l'E NIETIGHEID. 

12° DOUANEN EN AOOIJNZEN.- GoE
DEREN IN DOORVOER AANGEGEVEN. - VALSE
LlJK VOOR WAAR VERKLAARIDE WEDERUJ1L 
I'OER OP DE DOUANEDOCUMEN'l'EN. SLUI!C
INVOEH. 

1° Do01· erop te ·uYtJzen dnt het beheer 
vnn jinnnai!ifn, dctt doufl;nereahten OJJV01'
dart wellve ingevolge de niet wedentit-
1Joer vnn in doorvoer anngegeven. goede
,·en. ve1·sahuldigd zijn, zijn vm·deriniJ 
steimt op het enig feit dnt, ondnnlcs de 
door de tolbean~bten op de doo?·voe?·
doau.menten aangeb?-ctehte meldingen, die 
beambten de ?titvoe·r van de goederen 
niet vnstgesteld hebben, beantwoo1·dt 
het arrest op gepnste wijze de aoncl?t
sies wna1·in ve1·weerder b eweerde dnt de 
vo?'de?·ing niet ontvanlveltijlc was, omdnt 
z·i.i op berl?·ieglijlce handelingen van de 
a,qenten van het behee1· geste?tnd was. 

2° De ,-eahter is niet verpliaht de in aon
alu.sie8 terloops nnngehnnlde overwegin
gen te benntwoorden, wnnnt,it de aon
aluderende geen ,i?trirlisahe gevolgtrek
king njteidt (1) . 

3° Artilcel 14 vnn het lconinlclijlc beslu.it 
w 6 van 22 a'tt{/?tsttts 1934, t6awrbi.j voor
gesahreven wordt de grensewpediteu.r vnn 
de vervolging te ontslann, indien hij, na 
voor de nnngifte bij de dO?tane cle oncler
riahtingen ·vnn zijn client ,qevol,qcl te 
hebben, wegens slttUce?ij vervol,qd worclt, 
is niet toepasselijlc op de g?·ensewpecli
teu.r tegen wie betnling gevorrle?'d worclt 
van wegens het niet tvedentitvoeren van 
in doorvoer anngegeven goede1·en ?!er
sah?tldigde ,-eahten. (Wet van 6 augus
tus 184!J, art. 27, par. 1, en art. 29.) 

4° JJf'ist feitelijlce grondslag het middel 
afgeleid n-it de sahenrling van het aan 
oonolusies versahu/.digd geloot en nit 
het niet bmntwoorrlen vnn die aonalu
sies, in zover z·ij l·ieten gehlen elM het 

(1} Verbr., 8 december 1952 (A1-r. Ve,·br., 
1953, blz. 200; Bull. en PAsiC., 1953, I, 227, 
met de nota). 
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door de vorder·ing bedoeld rn-isdrijf ttU
gelolct was geweest dam· agenten van 
het beheer, dan wanneer der·geUjk ve·r
weer· in de conclttsies niet voorgedragen 
is geweest. 

5° W anneer· in doorvoer vm·zonden goe
aeren niet binnen de bepaalde tennijn 
wederttitgevoercl worden, zijn de in
voer·rechten verschullligcl, wellce oak cle 
oorzaak, weze waarorn de ttitvoer niet 
geschiecl is; de overmacht kan slechts 
.de vrijstelling ·van rechten medebr·engen 
wanneer goederen te niet zijn gegaa.n 
teTwijl zij zich onder· toezicht bevon
flen (1). (Wet van 6 augustus 1849, arti
kel 27 en 29; wet van 27 december 1902, 
art. 6.) 

6° H et op flouctnedocumenten valselij k 
voor waar· verlclaren van fle wefleru-it
·voer va.n in floorvoeT zijnde goecleren 
brengt geen tJTij stellin,q van invoer-

. rechten melle (2). 

7" Mist feitelijlce gronclslag het mifldel 
flat aan het arTest een beschikkin.q toe
schrijft llat zich er niet in bevindt. 

8° Is niet ontvanlcelijlc het mifldel llat 
tegen het ar-rest inbr·engt flat het on
wettelijlc. een hoojflelijlce ver·oonleling 
heeft ttitgespr·olcen, flan wanneer cle 
wet'telij kheifl van dergelij lee tormeel ge
vorderde ve·roonleling v661' de r·echter 
over cle g·roncl niet betwist wenl. 

9" Is niet ontvanlcelijlc, het middel. wanr·
bij enlcele overwegingen van het nrrest 
worflen gecritiseerd, flan wanneer de 
beslissin.rt bij een niet gecritiseer·de re
clen wettelijlc gerechtvaarfligfl is (3). 

10° Mist feiteli:ike m·ondslng het miflflel 
wa4rbij aan het 4n·est ver··weten wordt 
een vaststellino n·iet te hebben rJedaan, 
wannee·r cUe vaststelling z·ich in het a-r
rest bevinflt. 

11" Een nietigheifl van fle clctgvnarfling 
v66r ae correctionele rechtbanlc, we
gens schenlling van fle wet van 15 jnni 
1935 op het gebrttik der tnlen in ge
rechtszctlcen, wordt geflelct floor een nn
fler·hnncl jegens aa.nlegger· op tegen
spraalc gewezen vonnis van veroorde
ling, dat zelf met geen nietigheid we
gens overtredin.q va.n bedoelcle wet be
hept is (4). (Wet van 15 juni 1935, arti
kel 40, lid 2.) 

12" Sl1ti7cinvoer· van onder· delclcing van 
doorvoeTaangifte stannde goederen ge-

(1) en (2) Verbr., 19 october 1944 (A1·r. 
Verb1·., 1945, blz. 15; B1,ll. en PAsic., 1945, I, 
16); 17 september 1953 (swpm, blz. 4; Bull. 
en PASic., 1954, I, 4). 

(3) V aste rechtspraak. Zie onder meer verbr ., 
9 november 1953 (Bull. en PAsiC., 1954, I, 171). 

(4). Verhr., 3 juli 19.50 (Ar·r·. Jlerbr·., 1950, 

scl~ieclt wanneer· hwn. wede·ntitvoer· val
selijlc in de dowtnedocu.menten voor 
waar· ver·lcla.ard wer•d, tennijl zij m:et 
nit het rifle ttitgevoerd zijn geweest (5). 
1.veer in de conclusies niet voorgeclragen. 
wet van 6 augustus 1849.) 

(ZUCKERMAN, FIRMA RUYS EN cie, PLESSERS 
EN DUHEM, T. BELGISCHE S1'AA'r, MINISTERIE 
VAN FJNANCIEN.) 

ARRES1'. 

HET HOJJ'; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 juli 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

I. Aangaande de voorziening van eer
ste aanlegger, Zuckerman : 

In zover de voorziening tegen de tle
slissing over de eis van de Staat gericht 
is : 

Over het eerste middel, afgeleid, eer
ste onclerdeel, uit de schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 
1317 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, in zover het hof van beroep, 
zonder enige reclen op te geven, de con
clusies verworpen lweft waarbij aan
legger onder de titel « onontvankelijk
heicl van de vordering van het beheer der 
douanen >> voorhielcl dat << de vordering 
van het beheer der douanen in deze om
standigheden niet ontvankelijk is >) 

(« aangezien door beroeper, het lVIinisterie 
van financien, niet wordt ontkend, dat 
zijn aangestelden iri deze zaak de beweer
de smokkel in de hand hebben gewerkt; 
dat deze smokkel trouwens onmogelijk 
zou geweest zijn, indien de agenten van 
het beheer der douanen zich erami niet 
medeplichtig hadden gemaakt, dat zulks 
l1lijkt nit de bundel en uit de vervolgin
gen ingespannen tegen de ontvanger Ples
sers en de aangestelde Duhem; dat zulks 
ook nog blijkt uit de zeer eigenaardige 
verklaringen van de verificateur Lafin
neur ») waarbij ook de aanlegger onder 
meer voorhielcl << dat indien het · afge
stempeld en ondertekend doorvoerbewijs 
vals is, het beheer der douanen inderdaad 
niet gerechtigd is, zich op de onwettelijk
heid eigen aan zijn aang·estelden te steu
nen, om thans tegen het door hem, gege
ven kwijtschrift in, boeten en rechten 
ten laste van concluant te vorderen >l, 

waarbij ook de aanlegger als exceptie 
voorhielcl dat de vordering onontvanke
lijk was, omdat zij tegen de openbare 
or de indruiste; in zoverre het hof des te 

blz. 699; Bt,ll. en PASIC., 1950, I, 799); 12 fe
bruari 1951 (Bt,ll. en PASIC., 1951, I, 374), 

(5) Zie verbr., 15 februari 1915 (Bull. en 
PASIC., 1915-1916, I, 192); Gent, 21 februari 
1913 (Pand. per., 1913, 910); Rep. prat. dr. 
belge, v" Douanes et accises, n" 97 en 98. 
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meer de verplichting had hierop te ant
woorden clat het vaststelt clat de cloor
voerdocumenten valselijk waren afge
stempelcl en de genaamden Duhem en 
Plessers zelf claarom straft; en zelfs 
vaststelt dat de waren << clank zij de 
,schuldige medewerking van Duhem >> 
uiet uitgevoerd werden; tweede onder
dee!, nit de schending van de artikelen 6, 
1131, 1134. 1135 en 1382 van het Burger
lijk Wetboek, en 97 van de Grondwet, in 
zover het hof van beroep geen acht heeft 
geslagen op de exceptie waarvan sprake 
in het eerste onclerdeel van het onder
havig middel, dan wanneer de princiepen 
die in de hierboven aangehaalde wette
lijke beschikkingen tegen overtreding 
worden gewaarborgd, en die onder meer 
uitgedrukt worden in de spreuk Nemo 
-ipsius tu.rpitttdinem allegans attdittw, 
beletten dat een rechtsvordering zou ge
steund zijn op de schuld van de aanleg
ger zelf of, wanneer het om een morele 
persoon gaat, op de schulcl van dezes or
ganen, des te meer w~nneer het gaan 
zou om een misclrijf of een bedrog, ten 
deze een valsheicl in geschriften; in zover 
het hof van beroep in het bestreclen ar
rest onder meer verklaart dat zelfs indien 
de doorvoerclocumenten door de douane
agenten valselijk werden afgeleverd, de 
eis van het beheer der douanen nochtans 
zou gegrond zijn; in zover het hof in 
werkelijkheid de vervolgingen heeft aan
genomen, dan wanneer het deze, gelet op 
de omstandigheden die het overigens er
kende, had moeten verwerpen, overeen
komstig het arrest van het hof van cassa
tie van 3 februari 1941 (Pas., 1941, I, 
.'l1), waaraan de aanlegger in zijn beslui
ten herinnerde, dat minstens indien het 
er een andere mening wilde op nahouden, 
het deze mening behoorde te motiveren; 
derde onderdeel, nit de schending van de 
artikelen 97 van de Gronclwet en 1317 tot 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, in zo
ver bet hof van beroep, zonder enige 
reden op te geven, de conclusies verwor
pen heeft, waarbij aanlegger onder de 
titel << onontvankelijkbeicl van de vorde
ring van het beheer der douanen )), voor
hield dat « het beheer zich vergenoegt te 
verklaren dat de aanzuiveringen der do-

·-cumenten vals waren, zonder enig onder
scheid te maken tussen intellectuele vals
beid of materH:'le valsheid >>; waarbij de 
aanlegger vercler nog aanvoerde : <( dat 
bet beheer zelfs niet beweert dat con
eluant medeplichtig was aan cleze vals
heid en ook niet duidelijk zegt of de aan
zuiveringen al clan niet door zijn agenten 
geschiedclen; in zover door op clit miclclel 
niet te antwoorclen het hof van beroep 
tekort gekomen is aan de verplichting die 
op elke rechter rust zijn beslissing: in ver
band met elke exceptie te motiveren; des 
te meer clat inderclaad aanlegger met 

recbt be_weerde dat, afgezieu van zijn ge
grondheicl, de eis van de administratie 
slechts ontvanll:elijk was, indien bet om 
een materiele valsheid ging : 

Over bet eerste onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger de niet-ont

vankelijkheitl van de vordering opwierp 
om redeu dat het beheer niet gerechtigd 
was te weigeren rekening te houden met 
de aanzuivering van de doorvoerbewij
zen en onder voorwendsel dat die be
scheiden valselijk aangezuiverd waren 
geweest, dan wanneer de gepleegde vals
heid het werk van zijn aangestelde was; 

Overwegende clat het arrest die stelling 
op passende wijze beantwoordt waar het 
aanstipt dat de tolbeambten de werke
lijke uitvoer niet vastgesteld hebben en 
dat de valse melding van het vervullen 
dezer formaliteit de aanzuivering van de 
doorvoerbewijzen niet heeft kunnen te
weegbrengen en dat de medeplichtigheicl 
van tolbeambten in de gepleegde valsheid 
het gebrek aan behoorlijke aanzuivering 
niet wegneemt; 

Over het tweede onclerdeel : 
Overwegende dat blijkens de vaststel

lingen van het anest, het beheer zijn eis 
tot betaling van de tolrechten niet op de 
gepleegde valsheden steunde, doch alleen 
op het feit dat de wederuitvoer van de 
voor doorvoer aangegeven koopwaren niet 
vastgesteld werd; 

Waaruit volgt dat de eerste twee on
derdelen feitelijke grondslag missen; 

Over het derde onclerdeel : 
Overwegende dat aanlegger weliswaar 

bij conclusies staaucle hielcl clat het be
heer geen onclerscheicl maakte tussen in
tellectuele en materH:'le valsheid, doch dat 
het uit cleze opmerking geen enkele juri
clische gevolgtrekking afieidde; 

Dat de rechter derhalve op deze ter
loops gedane opmerking Diet moest ant
woorden; 

Dat het dercle onclerdeel van het mid
del niet kan aangenomen worden; 

Over het tweede micldel, afgeleid, eer
ste onclerdeel, uit de schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet en 1317 tot 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, in zo
ver het bestreden arrest niet zegt waar
om l1et de exceptie afgewezen heeft die 
door de aanlegger onder _de titel (( toepas
sing van het koninklijk besluit van 22 au
gustus 1934 >J opgeworpeu werd; de eeu
voudige verklariug dat « geeu enkele 
wetsbepaling aan de aangever ,toelaat de 
door hem aangenomeu aansprakelijkheid 
op een dercle, al ware deze zijn client, te 
ver!'chuiven JJ geen voldoende motivering 
uitmakend in dit opzicht, en aanlegger 
trouwens in de volledige onzekerheid la
tende nopens het verweermicldel waar
op cleze wederantwoorcl slaat; twee-
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de onderdeel, uit de schending van arti
kel 14 van het koninklijk besluit van 
22 augustus 1934, nieuwe maatregelen 
vaststellende met het oog op de beteuge
ling van sluikerij op het stuk van doua
nen en accijnzen · eri schending van arti
kel 67 van de Grondwet, in zover het 
bestreden an·.est de verantwoordelijk
heid van de aanlegger, gewone grensex
pediteur, weerhonden heeft, dan wanneer 
deze laatste zich beriep op het feit clat 
hij slechts de onderrichtingen van zijn 
clH~nten gevolgd had, en dat in dH geval 
het beheer niet gerechtig;d is tegen de 
grensexpediteur op te treden zodra, het-

;~~~ ~: ~~~;.e~~i~~~~~\~~t~;~~te:ecf~: 
vaard werden, of de directeur der doua
nen door de grensexDecliteur aangemaand 
werd deze clienten te dagvaarden : 

Over de twee onderdelen smnen : 
Overwegende dat aanlegger bij wijze 

van verweermiddel aangevoerd had dat 
hij niets anders gedaan had dan de on
derrichtingen te volgen van zijn clienten 
welke ten gevolge van zijn aanmaning 
aan de directeur der douanen insgelijks 
vervolgd waren, en e1· nit afleidde dat hij 
hij toepassing van het koninklijk besluit 
van 22 augustus 1934, artikel 14, buiten 
zaak diende gesteld te worden; 

Overwegende echter dat dit artikel en
kel het geval bedoelt waar de grensexpe
ditel,lr wegens bedrog ·of valsheid in aan
gifte bij de douanen vervolgd wordt; dat 
het vreemd is aan het feit waarop de ver
oordeling van aanlegger is gesteund, zijn
de zijn aansprakelijkheid als grensexpe
diteur wegens het niet wederuitvoeren 
van in doorvoer aangegeven koopwaren 
(wet van 6 augustus 1849, art. 29, par. 1, 
en 27); 

Dat het arrest terecht verklaart dat in 
zulk geval geen enkele wetsbepaling aan 
de aangever toelaat zijn aansprakelijk
heid op een dercle, al ware het zijn client, 
te verschuiven; 

Dat het eerste onclercleel van het mill
del feitelijke grondslag mist, en het twee
de naar recht faalt; 

Over het derde micldel, afgeleid, eerste 
onderdeel, nit de schending van de. arti
kelen 1317 tot 1322 van het Bnrgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, in zover 
het bestreden arrest verklaart dat << er 
ter zake nooit beweerd werd dat de orga
nen of aangestelden van het beheer der 
douanen de kwestieuze slnikinvoer zou
den nitgelokt hebben Jl, dan wanneer in
tegendeel in de conclusies van aanlegger 
nangevoerd wordt dat << de doorvoerbewij
zen ten deze op de uitvoerkantoren Kes
Renich en Qnievrain afgestempeld en 
langs administratieve weg naar het kan
toor van uitgifte werden teruggestuurd )) ; 
dan wanneer in de eerste alinea van zijn 

conclusies aanlegger nog verklaarde dat ~ 
«Door beroeper, het Ministerie van finan
ciiln, niet ontkend wordt dat zijn aange
stelden in deze zaak de beweerde smok
kel in de hand hebben gewerkt, dat deze 
smokkel tronwens onmogelijk zou geweest 
zijn, indien de agenten" van het beheer 
der douanen zich eraan niet ·•'!ll~deplich
tig hadden gemaakt, dat zulks blijkt nit 
de bnndel en nit de tegen de ontvanger 
Plessers en de aang·estelcle Dnhem inge
spannen vervolgingen; dat zulks ook nog 
blijkt nit de zeer eigenaardige verldarin
gen van de verificateur Lafinneur >l, dan 
wanneer aanlegger verder nog aanvoerde 
dat : « In ieder geval, indien er slnikiu
voer voorhanden is, nit de elementen van 
de zaak en nit de vervolgingen van Ples
sers en Dnhem blijkt, dat de oveitreders 
hun drijverijen slechts hebben kunnen 
doorzetten, tengevolge van de hnlp welke 
hun door de aangestelden van beroeper 
zelf geboden werd )) ; dan wanneer het 
door aanlegger opgeworpen middel noch
tans niet gestennd was op een « nitlok
king )) in de ethymologische zin des 
woords, zoals het hof van beroep het 
schijnt te hebben verstaan; dat het in veel 
ruimere zin gesteund was op de onwette
lijkheid die door de aangestelden of orga
nen van het beheer was bedreven ge
weest zonder dat het hier' noodzakelijk 
om een nitlokking-moest ·gaan; <,in .zove1· 
het. arrest bijgevolg de · bewijskracht 
schendt die aan de akten, ten deze de 
bedoelde conclusies, verschuldigd is, door 
de werkelijke draagwijdte er van te heb
ben miskend, en er alzo niet op geant
woord te hebben; tweede onderdeel, nit 
de schending van de artikelen 6, ll31, 
1133, 1134, 1135, 1315, 1317 tot 1322 en 1382 
tot 1384 van het Bnrgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, in zover het arrest' 
geen' acht heeft geslagen op het middel 
dat aanlegger, die zijn verantwoordelijk
heid betwistte, afleidde nit de schuld 
van de administratie, of minstens van de 
organen en aangestelden van deze admi
nistratie (de aanlegger liet onder meer 
gelden dat : « het een inbreuk zou zijn op 
artikel1134 van het Burgerlijk Wetboek, 
inclien de schuldenaar van een verplich
ting tot het uitvoeren er van zou ver
oordeeld worden, wanneer de schuld
eiser zelf tot de wanuitvoering er van bij
gedragen heeft )) ) ; het arrest op dit punt 
uitsluitend antwoordend dat cc opdat de 
door een van zijn organen gepleegde 
schencling· van een burgerlijk recht 'de 
bnrgerlijke verantwoordelijkheid van de 
Staat zou medebrengen, het niet volstaat 
dat het schadeveroorzakend feit in recht
streeks verbancl met de bediening van dit 
orgaan weze, noch dat het ter gelegen
heicl of in de loop van de ambtsverrich
tingen van dit orgaan bedreven werd; dat 
vereist wordt dat dit feit de slechte uit-
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voering zou uitmaken van een daad, wel
ke dit orgaan wegens zijn eigen ambt 
de macht of de plicht had te stellen )) ; 
en « dat de tolbedienden ongetwijfeld 
noch de macht noch de plicht hadden aan 
een sluikinvoer deel te nemen en dat een 
redelijk en voorzichtig mens zulks gewis 
niet heeft kunnen menen; dat die onrecht
matige daad dus door de sluikinvoerders 
niet begaan werd voor de Staat, maar te
gen de belangen van de Staat; dat daar
enboven client aangestipt te worden dat 
het wegens die invoer is dat de tolrech
ten geeist worden en niet wegens een om
koping of valsheid in geschriften )) ; dan 
wanneer het door het arrest, met betrek
king tot de bekwaarnheid van de Staats
agenten, ingeroepen principe, slechts gel
den kan in geval het om een delictuele 
font gaan zou (en het arrest neemt hier 
wel i.ntegendeel de juiste thesis aan van 
een contractueel verband); dan wanneer 
de Staat ten deze de verbintenis had aan
genoinen de doorvoersaangiften door zijn 
organen en aangestelden slechts te doen 
aanzuiveren in geval van werkelijke uit
voer, en bijgevolg aan deze verplichting 
tekort is gekornen, ingevolge de door 
aanlegger aangehaalde omstandigheid 
dat deze organen en aangestelden de 
doorvoersaangiften ten voordele van de 
sluikinvoerders valselijk hebben outlast; 
dan wanneer deze omstandigheid door het 
bestreden arrest noch aangenomen, noch 
betwist wordt; dan wanneer het arrest 
in ieder geval had moeten zeggen dat, in
dien de organen en aangestelden werke
lijk derwijze hadden gehandeld, de 
Staat niet meer ontvankelijk zou zijn de 
aanlegger aansprakelijk te stellen; dan 
~anneer de omstandigheid dat de tolbe
dienden hun bevoegdheid zouden zijn te 
buiten gegaan, hier inzake contractueel 
recht zonder belang is; derde onderdeel, 
uit de schending van de artikelen 1, 10, 
14, 15, 19, 20, 27 en 29 van de wet van 
6 augustus 1849 betreffende het doorvoer
verkeer, 6, 1131, 1133, 1134, 1135, 1315, 
1317 tot 1322 en 1382 tot 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek, en 97 van de Grond
wet, in zover het arrest, om de in 
het tweede onderdeel van dit middel aan
geduide reden, vanzelfsprekend ook geen 
acht heeft geslagen op dit insgelijks in 
het tweede onderdeel aangehaald middel; 
dan wanneer de door het arrest in het 
licht gestelcle omstandigheden, al waren zij 
zelfs juist, zonder invloed op de verant
woordelijkheid van de Staat moeten 
blijven, deze verantwoordelijkheid ont
staande vanaf het ogenblik dat de agen
ten ·die bevoegd zijn om de outlasting toe 
te staan, deze laatste wederrechtelijk en 
te kwader trouw hehben afgeleverd; dan 
wanneer onder meer niet kan worden 
aarigenomen dat het orgaan hetwelk be
''oegd is om een bepaalde daad te stellen, 
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geen aanleiding geeft tot de verantwoor
delijkheid van de Staat wanneer het deze 
daad ten onrechte stelt, onder voorwen!1-
sel dat zijn opdracht er in bestaat die 
daad terecht te stellen; vierde onderdeel, 
uit de schending van de wettelijke voor
schriften bedoeld in het derde onderdeel, 
in zover het bestreden arrest, na souve
rein te hebhen vastgesteld dat de waren 
niet uitgevoerd werden, tengevolge van de 
schuldige medewerking van Duhem en 
Plessers, en alzo erkend te hebben dat de> 
gedragingen van de organen of aangestel
den van de Staat, de oorzaak van de on
regelmatigheid van de outlasting der doua
nendocumenten zijn geweest en bijgevolg 
ook van het verschuldigd zijn van de 
rechten, op grond van een zogezegde al
gemene verantwoordelijkheid van de 
doorvoerclen, voorzien . door artikel 29, 
paragraaf 1, vari cle wet van 6 augustus 
1849, vaststelt (( dat het overigens het 
gebrek aan waakzaamheid van cle aange
vers is dat de slnikinvoer en de mec1e
plichtigheic1 van tle tol!Jeambten mogP
lijk gemaakt heeft; dat de aangevers 
aldus aan de door l1en aangegane ver
bintenis telwrt gebleven zijn, ll en alzo 
in hoofde van de aanlegger de overtre
ding weerhoudt van een .bewakingsver
plichting die het door de eigen agenten 
van de Staat bedreven bedrog zogezegd 
mogelijk zou gemaakt hebben; dan wan
neer luidens de douanewetgeving, en meer 
in 't bijzonder artikel 19, paragrafen 3 
en 4 van de wet van 6 augustus 1849 op 
het doorvoerverkeer, (( wanneer het kan
toor niet aan de uiterste grens gelegen is, 
de bedienden de goederen tot het vreenul 
grondgebied begeleiden zonder kosten 
voor de belanghebbenden ... )) hetgeeri voor 
gevolg heeft de aangestelden van de doua
nen, gelet op hun deelneming aan de open
bare macht, zeer terecht tot bewakers 
en controleurs te maken van de verzen
ders op het ogenblik van de uitvoer 
der goederen, en niet het tegenover
gestelde, zoals het bestreden arrest het 
willekeurigbeslist; dan wanneer artikel29, 
paragraaf 1, waar het bepaalt dat « de 
doorYOel' op risico en gevaar van d~ aan
gever geschiedt )) zeker niet heeft wil
len afwijken van de zeer duidelijke ver
bintenissen die door de wet ten laste van 
de douanebedienden zelf gelegd worden, 
en evenmin heeft gewenst dat de aange
vers de gevolgen zouden dragen van de 
tekortkomingen van de douanebedienden . 
aan hnn ambtelijke en wettelijke ver
plichtingen, die er in llestaan controle nit 
te oefenen over de werkelijke uitvoer van 
de goederen en hun aankomst op het 
vreemd grondgebied; vijfde onderdeel, 
nit de schending van de wettelijke voor
schriften bedoelcl iii het derde onderdeel, 
nogmaals in zover het arrest, om de vol
ledige verantwoordelijkheid van de aan-
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legger verder te moti veren, beweert dat 
« het, overigens, het gebrek aan bewa
king· van de aangever is dat de sluildn
voer en, gebeurlijk, de medei)liehtigheicl 
van tolbedienden, mogelijk gemaakt 
heeft, dat de aangever aldus aan de 
door hem aangegane verbintenis telwrt 
gebleven is; dat, overigens, niet het 
minste bestanddeel van heirkracht, ten 
deze, voorhanden is ll; dan wanneer 
in ieder geval de veronderstelde nalatig
heid waarvan een der partijen in de uit
voering· van haar contractuele verllinte
nis zou hebben blijk gegeven niet voor 
gevolg Iran hebben door deze partij de 
volleclige verantwoordelijkheid voor cle 
wanuitvoering te doen dragen, dan wan
neer deze, al ware het sleehts gedeel
telijk, ook te wijten is aan de andere par
tijen die de uitvoering vorderen; zescle 
onderdeel, uit de sehending van de wet
telijke voorschriften bedoeld in het derde 
onderdeel en vooral van artikel 97 van 
de Grondwet, nogmaals, in zover het 
arrest beweert dat cc het overfgens, het 
gellrek aan bewaking van clc aangevers is, 
dat de sluikinvoer en de medepliehtig
heid van de tolbedienden, mogelijk heeft 
gemaakt, dat. de aangevers aldus aan cle 
door hen aangegane verbintenis tekort 
gebleven zijn ll, in zover het arrest llo
vendien ook nog de schuld van de doua
niers Duhem en Plessers weerhi.eld; dan 
wanneer het hof derwijze de oorzank vnn 
de ingespannen vervolgingen toeschrijft 
dan eens aan het gebrek aan bewaking, 
van de aanlegger, dan eens a an de mede
plichtigheid van de tolbedienden, dan 
zelfs nan de sclmld van de tolbedienden; 
dat de motieven van het arrest dus tegen
strijdig zijn en in ieder geval grote twij
fel laten l)estaan nopens de werkelijke 
redenering van het hof, zodat !le motive
ring onzeker en· onduidelijk wonlt, het
geen aan het Hof ·van verbreking geen 
mogelijkheid van tdezicht biedt over cle 
wettelijkheid van de bestreden beslis
sing· : 

Over het eerste onderdeel : 
0Yerwegende dat aanlegger bij condu

sieo; ODwierp. onder meer dat de aange
stelden van het beheer de bewcerde smok
kel in de hand hadden gewerkt; dat deze 
smokkel trouwens onmogelijk. zou ge
weest zijn indien de agenten van llet be
beer zich . eraan niet medepliehtig had
den gemaakt; 

Dat aanlegger aldus de onwettigheid 
van de eis niet steunde op een uitlokidng 
door de organen of aangestelden van het 
beheer, maar op het louter oorzakelijk 
verband. welk buiten elke uitlokking, zou 
bestaan.tussen het aan het orgaan of aan 
de aangestelden verweten feit, en de in
brenk die tot grondslag client van de Yer
volging; 

Overwegemle derhalve dat,' waar het 
arrest vaststelt tlat niet beweerd wordt 
dat de organen of aangestelden van het 
beheer de kwestieuze sluikinvoer zouden 
uitgelokt hellben, het de llewijskracht of 
de llraagwijdte van de conclusies niet 
miskent; 

Dat het arrest vaststelt dat de eis van 
het beheer strekt tot betaling der in
voerrechten ten laste van aanlegger, als 
aangever van koopwaren tot doorvoer 
waarvan het wederuitvoer llinnen een 
bepaalcle termijn niet door een behoor
lijk aangezuiverd. document bewezen is, 
afgezien van elk misdrijf of bedrog gl~
pleegd door het orgaan of door de aange
stelden van het beheer; 

Dat het aldus een passend antwoord 
op het verweermiddel verstrekt heeft; 

Over llet tweede en het derde onder
deel: 

Overwegende dat, afgezien van de in 
die onderdelen van het middel aangehaal
de beschouwingen, het arrest het ver
weermiddel afgeleid uit de onwettige 
handelingen van organen of aangestelden 
van het beheer beantwoordt en de verwer
ping ervan rechtvaardigt, waar het ver
klaart dat de aansprakelijkheicl van aan
legger voor de betaling der invoerrech
ten voortvloeit uit het enkel feit dat dl• 
wederuitvoer niet vastgesteld werd; 

Over het vierde, vijfcle en zesde onder
deel: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de veroonleling· van aanlegger zonder 
dullllelzinnigheid steunt op zijn algemene 
aans}1rakelijkl.J.eid wegens de aangifte die 
hij bij het opstellen van de doorvoerbrief 
geclaan heeft, ingcval hi.i deze niet be
hoorlijk aangezuiverd zou: terugbezorgen; 

Dat deze motivering volstaat om de be
slissing te rechtvaardigen; 

Waaruit volgt dat g·een enkel onder
deel van het miclclel kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel, afgeleid, ee1·ste 
onderdeel, nit de schending wegens· ver
keercle interpretatie van artikel 29, para
graaf 1, van de wet van 6 augustus 1849 
betreffende het doorvoerverkeer, en scherr
ding van de artikelen 1138 en 1302 van 
het Burgerlijk vVetboek, in zover het lle
streclen arrest de ontstentenis van be~ 
vrijcUng· van cle aanlegger ten opzichte 
van de door hem ingevolge het onder
schrijven van de doorvoersaangifte aan
genomen verpliehtingen, steunde Ol) de 
rechtsregel Cl dat cle doorvoer op risico en 
gevaar van de hangever geschieclt ll; dali. 
wanneer deze uitdrukking slechts op de 
bewaring van cle goederen zelf kan slaan 
en zeker niet op het volllrengen van de 
administratieve formaliteiten die op deze 
goederen btcrt:rekking hebben, in het llij-
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zonder niet op hun uitvoering door de 
agenten zelf van de administratie der 
douanen, daar de bewijsvoering der be
vrijding aan specifieke regelen onderwor
pen is; dan wanneer vooral juist de uit
zondering die door het arrest zelf aange
merkt werd, namelijk het geval van over
macht (gelijk te stellen met de artike
len 1138 en 1302 van het Burgerlijk Wet
hoek) aan het hof moet bewijze:p. dat 
het risico zoals bedoeld in artikel 29 uit
sluitend op het gevaar van verdwij'ning 
der goederen slaat; tweede onderdeel, 
uit de schending en verkeerde interpre
tatie van de artikelen 1, 10, 14, 15, 19, 
20, 27 en 29 van de wet van 6 augustus 
1849 _ betreffende het doorvoerverkeer, 
en de artikelen 6, 1131., 1133, 1134, 1135 
en 1315 van het Burgerlijk Wetboek, en 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, in zover het bestreden ar
rest, na in feite te hebben vastgesteld, 
dat het ontvangstbewijs voorzien door 
artikel 1\}, paragraaf 4, van de wet van 
6 augustus 1849 op het doorvoerverkeer 
aan de belanghebbenden was afgegeven 
geweest, aanlegger nochtans heeft veroor
deeld tot betaling der op de goederen ver
schuldigde invoerrechten, bij toepassing 
van de artikelen 27, paragraaf 1, en 29, 
paragraaf l, van deze wet, om reden : 
<< dat de waren niet uitgevoerd werden »; 
<< dat uit het bestuurlijk onderzoek, en 
uit het onderzoek v66r het hof gedaan 
spruit dat de tolbedienden de werkelijke 
uitvoer der ... goederen ... niet vastgesteld 
hebben JJ; << dat de valselijke melding van 
vervulling op die !1ewijzen ... de aanzuive
ring van die bescheic].en niet heeft kunnen 
teweegbrengen; dat er dus geen sprake 
kan zijn van behoorlijk aangezuiverde 
bewijzen JJ; · dan wanneer, luidens arti
kel 27, paragraaf 1, van de wet van 6 au
gustus 1849, de rechten slechts door de 
aangever verschuldigd zijn wanneer de 
uitvoer van de goederen en de_ outlasting 
van het doorvoerbewijs niet bij middel 
van het ontvangstbewijs voorzien in arti
kel 19 werden verantwoord ((( a moins 
qu'il ne soit justifie de la sortie des mar
chandises et de la decharge de l'acquit 
au moyen du recepisse mentionne a !'ar
ticle 19 JJ) en het afgeven van het ont
vangsthewijs de aanlegger bijgevolg nood
zalrelijk van elke verbintenis bevrijdde, 
en niet toeliet van hem ~'nig ander be
wijs te eisen van de uitvoer der goe
deren en de outlasting van het door
voerbewijs; dan wanneer het de rech
ters ten gronde niet mogelijk was 
de waarde en de draagwijdte van de 
aldus gegeven_ verantwoording te betwis
ten, vermits de wet zelf een volstrekte 
waarde eraan hecht; dan wanneer bo
vendien de vaststellingen van het arrest 
die zich aileen bezighouden met de be
weerde._ v:alshetd van de uitvoerverklaring 

· en van de outlasting in het doorvoer
bewijs, niet voor gevolg konden hebben 
dat ook het ontvangstbewijs voorzien 
bij artikel 19, paragraaf 4, van de 
wet van 6 augustus 1849 met valsheid 
behept werd; dat het bezit van dit ont
vangsthewijs, hetwelk regehnatig werd 
afgeleverd, en door het arrest niet met 
valsheid beticht wonlt, voor de aanlegger 
een geldige verantwoording was, die hem, 
overeenkomstig artikel 27, paragraaf 1, 
voornoemd, van elke betaling van boeten 
of rechten, wegens <le kwestieuze verrich
tingen moest vrijstellen; derde onderdeel, 
nit de schending van de wettelijke voor
schriften bedoeld in het tweede onder
dee! en van artikel 97 · van de Grondc 
wet, in zover het bestreden arrest, na in 
feite te hebben vastgestelcl dat <<de voor 
die goederen afgeleverde, afgestempelde 
en ondertekencle doorvoerbewijzen naar 
het kantoor van uitgifte teruggezonden 
werden JJ, de !Jevrijding van de aanleg
ger ten opzichte van de door hem inge
volge het onclerschrijven van de door
voersaangifte aangegane verbintenissen, 
niet heeft willen aanvaarden, en zelfs ge
weigerd heeft de omstandigheden na te 
vorsen waarin de beweerde valse out
lasting opgesteld werd; dan wanneer de 
betaling van de rechten door het beheer 
gevordercl was op grond van artikel 27, 
paragraaf 1, van de wet van 6 augustus 
1849, dat dit artikel enkel van toepassing 
is wanneer het doorvoerbewijs niet te
ruggebracht wordt; dat, zoals gezegd in 
het tweede onderdeel hierboven, in clit ge
val de aangever niettemin bevrijd is wan
neer hij de uitvoer der goederen en· de 
outlasting van het doorvoerbewijs door 
het in artikel 19 voorzien ontvangstbewijs 
kan bewijzen, clat hij dit ontvangstbe
wijs echter zelfs niet moet voorbrengen 
wanneer, gelijk ten deze, het cloorvoerbe
wijs outlast wordt terugbezorgd; dat hier 
dus door de wet een tweede bewi;jsmidd'el 
van bevrijding werd ingevoerd waaraan 
het beheer zich client te houden; dat zulks 
zelfs het geval is wanneer het doorvoer
bewijs ten onrechte door het beheer werd 
teruggezonden, dat immers hier ook de 
regel geldt van een formele bewijsvoering 
die voor geen tegenbewijs vatbaar is; dan 
wanneer het beheer tevergeefs zou inroe
pen dat cle outlasting die op het doorvoer
bewijs voorkomt vals is, dat de aanleg
ger immers de vraag had gesteld of 
deze valsheicl materieel of intellectueel 
was; dat het hof deze vraag niet heeft be
antwoord, en derwijze twijfel heeft 
gelaten nopens het punt of het gebeurlijk 
zou aangenomen hebben dat een louter 
intellectuele valsheid de bevrijding van 
de aanlegger in de weg had kunnen staan; 
dan wanneer deze intellectuele valsheid 
waarvan erkend wordt dat zij met ae 
medewerking van de agenten of aange-
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stelden van het lleheer werd bedreven, 
uiet aan de aanlegger tegenstelbaar zou 
geweest zijn, waaruit volgt dat het hof 
een verkeerde toepassing heeft gemaakt 
van artikel 27, paragraaf 1, van de wet 
van 6 augustus 1849, en zijn beslissing 
lJOvendien in strijd met artikel 97 van 
de Grondwet niet voldoende gemotiveerd 
lweft : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat artikel 29, para

graaf 1, van de wet van 6 augustus 1849 
luidt dat << de doorvoer geschiedt op risico 
van de aangever, en slechts als voltrok
ken wordt lleschouwd wauneer de koop
waren op het vreemd grondgebiecl zijn 
toegekomen... of wanneer zij de tolliuie 
in zee voorllij zijn »; 

Overwegende dat het uit <leze llepalin
g·eu blijkt dat de invoerrechten in prin
cipe verschuldigd zijn zodrn, en welke 
ook cle oorzaak er van weze, de wecler
uitvoer niet biunen de bepaalde termijn 
geschiedt, daar de doorvoer altijd op ri
sico van de aangever geschiedt; 

Dat artikel 27 van voormehle wet llat 
de wijze bepaalt waarop de wederuitvoei" 
moet bewezen worclen, verwijst naar een 
regelmatige afschrijving van de doorvoer
brief llij middel van het ontvangstlx~wijs 
door lleanibten van het lJeheer; 

Overwegemle !lat de enige mildering 
van de strenge regel van aansprakelijk
heid van de aangever voorkomt in arti
kel 6 van de wet van 27 december 1902, 
:i,nhoudende de rijksmiddelenbegroting 
voor het dienstjaar 1908; <lat deze wetslJe
paling vrijstelling toestaat in geval van 
verlies van goederen door lJehoorlijk vast
gestelde overmacht, maar dat dezc bepa
ling het geval van doorvoer onder toe
zicht bedoelt, geval vrecem!l aan de zaak, 
zoals het arrest het vaststPlt, claar het 
een gewone doorvoer geldt; dat dezP out
lasting· van rechten claarenbovPn niet Yer
plicht is; 

Overwegende ter zake dnt het arrest 
vaststelt dat de uitvoer nict geschiedde; 

w·aaruit volgt dat het E•erste onderdeel 
naar recht faalt; 

Over het tweede en over het clcrclc on
derdeel samen : 

Overwegende dat deze onder<lelen het 
arrest verwijten het bewijs van bevrij
ding door het « ontvangstbewijs Jl voor
zien bij artikel 19, paragraaf 4, van de 
wet van 6 augustus 1849 te hebben mis
kend; 

Overwegende ecl1ter dat <lit milldel niet 
v66r de rechter over de grond opgewor
pen werd; dat aanlegger enkel het gebrek 
aan aanzuivering van de doorvoerbrief 
betwist had; 

Waaruit volgt dat het tweede en clerde 
onderdeel nieuw zijn en llerhalve niet 
ontvank:elijk; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6, 1131, 1133, 
1134, 1135, 1315 en 1317 tot 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 10, 14, 15, 19, 27 
en 29 van de wet van 6 augustus 1849 op 
het doorvoerverkeer, in zover het arrest, 
om de verantwoordelijkheid van aanleg
ger te weerhouden, melding gemaakt 
heeft van een door hem ten opzichte van 
de adp:liuistratie aangenomen contractuele 
verqintenis die voortvloeien zou nit het 
onderschrijven van de doorvoersaangifte, 
verbintenis die er in zou bestaan hebllen 
dat hij de werkelijke uitvoer der aange
geven goederen moet waarborgen; dan 
wanneer gezegcle doorvoersaangifte . opge
steld werd ingevolge de artikelen 10, 14, 
15 en 19 van de wet van 6 augustus 181!J, 
en vanzelfsprekend geen andere verllin
tenis inhourlt dan deze die door de wet 
ingesteld werden : 

Overwegende dat het arrest, in striJd 
met de bewering van het middel, zijn be
slissing niet steunt op een contractm~le 
verbintenis van aanlegger, maar op de 
verplichtingen die krachtens de wet nit 
het onderschrijven van <le doorvoerdocu
menten voortvloeien; 

Waaruit volgt clat het vijfde midllel 
feitelijke grondslag mist; 

Over het zevende middel : eerste onder
dee!, afgeleid nit de schending van de nr
tikelen 1282, 1283 en 1287 van het Burger
lijk "\>Vetboek, in zover het bestreden ar
rest geweigerd heeft het afgeven van het 
in artikel 19 voorzien ontvangstllewijs en 
de outlasting van cle doorvoersaangifte en 
de vrijstelling van de horgsom van de aan
legger als bevrijdencl te beschouwen; dan 
wanneer deze clrie claden, gezamenlijk 
en afzonderlijk, met de teruggave door 
de sclmlcleiser ann de sclmldenanr van tlE' 
titel van de schulclvor<lering overeenstem
men, welke terugg·ave naar de algemene
regel de bcvrijding bewijst; tweede onder
dee!, nit de schencling van <le artikelen 97 
van de Grondwet, en 1317 tot 1322 van hE't 
Burgerlijk "\>Vetboek, in zover llet bestrP
den arrest niet verldaart om welke reden 
het mi.dllel verworpen werd dat door 
aanlegger als volgt onder woorden werd 
gebracht : « aangezien de vrijwillige te
ruggave van de oorsvronkelijke titel door 
de schuldeiser ann de schuldenaar, de he
vrijding van cle sclmhlenaar bewijst (ar
tikel 1282 van het Burgerlijk Wetboek); 
dat het lJeheer zijn titel tegenover con
cludeerder verloren heeft, en het bijge
volg de boeten en rechten enkel en alleen 
kon vorderen ten laste van llegenen diP 
de invoer, hetzij sluiks, hetzij niet sluiks, 
doorgedreven hehben JJ; derde onderdeel, 
nit de schending van lle artikelen 10, 
14, 15, 19, 27 en 29 van de wet van 6 au
gu~;tus 18J9, hetreffemle het doorvoerver
keer, en van de artikelen 1282, 1283 en 
1287 van het Burgerlijk Wetboelt en !17 
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van de Grondwet, in zover het bestre
den arrest verklaart dat de vrijstelling 
van de borgsom onafhankelijk was van 
de verbintenis die door de aanlegger in
gevolge het omlerschrijven van de door-· 
voersaangifte wE>rd aangegaan, en bijge
volg de teruggave van deze borgsom zon
der invloed op deze laatste bleef; dan 
wanneell de mogelijkheid van de door
voer onderworpen wordt aan een enkele 
verbintenis die geregeld is cloor de arti
kelen van de wet van tl augustus 1849 
waarvan hierl!oven sprake en die geen on
!lerscheid maken tussen de verplichting 
een borgsom te storten en de verbintenis 
deze borgsom aan het !Jetalen van de 
l'echten te !Jesteden ingeval van invoer 
<ler goederen; dat trouwens de lloorvoers~ 
aangifte werkelijk door tleze zelfde arti
lu~len geregeld wordt, en de outlasting 
nm deze doorvoersaangifte terzelfdertijd 
tle bevrijding van elke verbintenis en de 
nijstelling van de borgsom medebrengt; 
tlat in het wettelijk stelsel de vrijstelling 
mn de borgsom (subsidiairlijke verbinte
nis) slechts een gevolg is van de outlas
ting van het document; in zover dus het 
hestreden arrest een verkeerde toepas
sing gemaakt heeft van de artikelen van 
rle wet van 6 augustus 1849 betreffende 
het doorvoerverkeer. door te verklaren 
tlat de hoofdverbi.ntfinis steeds nog na cle 
teruggave van de horgsmn kan hlij-ven be
~taan : 

Overwegende dat het l1estreden arrest 
zijn beslissing betreffende de niet bevrij
ding van aanlegger na de teruggave van 
tle borgsom, zonder dubbelzinnigheid 
steunt op de beweegredenen dat de door
voerbewijzen valselijk aangezuiverd wer
tlen, dat het slechts ten gevolge is van 
tleze valsheid dat de borgsom vrijgesteld 
wenl; dat het beheer van zijn schnldvor
tlering zou afgezien hebhen zo de aanzui
vering van de doorvoerbewijzen behoor
lijk zou geschied zijn, maar dat deze 
voorwaarde niet vervuld 'i~'erd; 

Dat het arrest aldus een pussend ant
woord op de conclusiP van aanlegger 
heeft verstrekt en zijn bpslissing gerecht
vaardigd heeft; 

Overwegende verder dat ,het arrest wet
telijk beslist dat, ter oorzaak van de vals
heid waarmede lle aanzuivPring der door
voerbewijzen belwpt was, noch die aan
zuivering, noch de <laden die ten ge
volge dezer onregelmatige aanzuivering 
verricht werden, de bevri.iding van aan
legger hebben kunnen medehrengen, wat 
de invoerrechten betreft; 

'\Vaaruit volgt dat llet tweecle onder
dee! feitelijke grondslag mist en dat het 
eerste en het derde onderdeel ongegrond 
zijn; 
Ow~r het achtste middt~l : schending 

van de artikelen 1, 19, 27, paragraaf 1, 

29 van de wet van 6 augustus 1849 op het 
doorvoerverkeer en 97 van de Grondwet, 
in zover het hof van beroep in het be
schikkend gedeelte van het arrest de 
sluikinvoer als bewezen acht, onder meer 
omdat fle goedPren aan het tegenover de 
Belgische grens gelegen Frans- of Neder
lands kantoor niPt vertold werden; dat, 
wat betreft het Frans douanekantoor, het 
arrest namelijk duidelijk vermeldt dat 
« de goederen niPt 011 het daartegenover 
gelegen Frans kantoor vertold werden ll; 
dat, wat betreft het Nederlands kantoor, 
het hof het bewijs van de sluikinvoer ·na
melijk afleidt nit de niet-overeenstemming 
van de op het Belgisch kantoor aangezui
verde documenten met deze van het Ne
derlands kanto01·; dan wanneer het be
heer onmogelijk kon staande houden 
dat de doorvoer enkel zou voltrokken zijn 
wanneer de goederen op het vreemde 
tolkantoor aangegeven zijn; dat zulke 
stelling inderdaad in tegenstrijd is met 
de formele tekst van artikel29 van de wet 
van 6 augustus 1849 op de doorvoer; dat 
immers nit dit 'artikel blijkt dat de door
voer voltrokken is wanneer de goederen 
op het vreemde grondgebied zijn aangeko
men; dat het hof van beroep alzo een 
vereiste heeft. gesteld namelijk dat de 
goederen op het vreP.mcl tolkantoor zou
den aangegeven zijn, vereiste die niet in 
de wet voorkomt, vermits het volgens de 
wet volstaat dat lle goederen op het 
vreemd grondgebi.ed zouden aangekomen 
zijn : 

Overwegende dat het arrest zijn beslis
sing niet enkel stennt op de vaststelling 
dat de goederen niet op het vreemd kan
toor gelegen tegenover het Belgisch kan
toor zijn toegekomen, maar dat het uit 
deze en andere uitslagen van een hestuur
lijk onderzoek, en van het onderzoek v66r 
het hof van beroep gedaan, afleidt dat de 
werkelijke nitvoer niet vastgesteld werd 
en llat de verklaring van uitvoer valse
lijk op tie !loorvoerhrief werd aange
bracht; 

Waaruit volgt dat clit middel feitelijke 
grondslag mist; 

Over hc)t nPgende middel, afgeleid nit 
de seheruling van de artilwlen 1202 van 
lwt Burgerlijk Wetbopk, 50 van het Straf
wetlloel,, 37 en 88 van lle algemene wet 
van 2tl augustus 1822, betreffende de ont
vangst van dP invoer-, uitvoer- en door
voerrecllten, van de accijnzen zowel als 
het recht van tonnemaat der zeeschepen, 
19 tot 25, 28 en 34 van (fe wet van 6 april 
1843, op de hetengeling van de sluiki.ng 
inzake douanen, van rle artikelen 1 tot 
4 van de wet van 20 december 1897 lle
treffende de beteugeling van de sluiking 
inzake invoer, uitvoer Pn doorvoer van 
verboden goelleren, van de artikelen 27, 
paragraaf 1, 29 en 36 van de wet van 
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6 augustus 1849 op het doorvoerverkeer, 
en van artikel 97 van de Grondwet, in 
zover het bestreden arrest, vonnissende 
over de vordering van de administratie 

_ tegen de aanlegger strekkende tot de be-
taling van de rechten in uitvoering van 
artikel 27, paragraaf 1, vau de wet van 
6 augustus 1819, aanlegger hoofdelijk met 
de veroordeelde sluikinvoerders veroor
deeld heeft tot betaling der invoerrechten 
van de door de doorvoerbewijzen gedekte 
goederen, in zover dus deze hoofdelijk
heid uitgesproken werd; eerste onder
dee! : dan wanneer enerzijds cle overtre
ding die in hoofde van de betichten aan
leiding gaf tot de veroordeling tot het be
talen van de rechten, op voornoemde ar
tikelen van de wet van 26 augustus 1822, 
gewijzigd door de wet van 6 april 1843, 
gesteund is, en anderzijcls het feit flat in 
hoofde van de aanlegger als overtreding 
weerhouden werd, en de grondslag van 
zijn veroordeling tot betaling der rechten 
vormt, door artikel 27, paragraaf 1, van 
de wet van 6 augustus 1849 voorzien is; 
en de hierboven omschreven overtredin
gen dus volledig van elkander · verschil
lend zijn, en de door het arrest uitgespro
ken hoofdelijkheid dus geen grond vin
den kan in artikel 50 van het Sti'afwet
boek, artikel dat bijgevolg, zowel als de 
andere in dit middel bedoelde bt~palin
gen, overtreden werd ; tweede onderdeel : 
dan wanneer het bovendien uit de vast
stellingen van het arrest blijkt dat de 
administratie, in hoger beroep, haar aan
spraak verzaakt had op toepassing ten 
laste van aanlegger van de boete voorzien 
door artikel 27, paragraaf 1, van de 
wet van G augustus 1849, of welkdanige 
andere strafrechterlijke bepaling, en haar 
eis tot betaling van de rechten een zuiver 
burgerlijk karakter had, vreemd aan elk 
strafrechterlijk element; en de door het 
arrest uitgesproken hoofdelijkheicl, bijge
volg op· geen enkele wettelijke tekst rust, 
vermits er -geen enkele overtretling of 
zelfs geen enkele vervolging, alleszins 
geen enkele veroordeling van strafrech
terlijke aard ten laste van de aanvragen 
voorhanden is; dat de in het middel be, 
doelde bepalingen dus geschonden wer
den; 

Overwegende dat het miclclel niet voor 
de rechter over de grond opgeworpen 
werd, hoewel de hoofdelijke veroordeling 
vfin aanlegger met de betichte!l. nitdruk-
kelijk g·evOl;derd was; · 

Waaruit volgt dat het middel nienw is 
en derhalve niet ontvaukelijk; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de tegeneis van 
aanlegger : 

Over het zesde en het tiende middel sa
men, afgeleid, het zesde middel : eerste' 
onclerdeel, nit cle schending van de in het 

vijfde middel bedoelde bepalingen, en van 
: artikel 97 van de Grondwet, in zover het 
! bestreden arrest de mening van de admi
i nistratie betreffende het bestaan van 
een contractuele font, en de hierop g(~-

1 steunde tegeneis verwerpt, om de redt'm 
1 dat « de Staat, zijnde het beheer der 
douanen, zich niet verbonden had de door
voerbewijzen hehoorlijk aan te zuiveren, 
zo de doorvoer, zoals in het huidig geval, 
niet regelmatig geschiedde >>; dan wan
neer het nit cle door de aanlegger gen6-
men conclusies blijkt dat de verbintenis, 

. wier overtreding ten· laste van de Staat 
: gelegd wordt, niet bestond in het aan
; zniveren van doorvoerbewijzen « zo de 
doorvoer . niet regelmatig· geschiedde », 

1 doch wel integendeel in het niet-aanzui
' veren van dergelijke doorvoerbewijzen, 
indien zulks niet met de waarheid over
eenstemde; in zover bijgevolg het hestrt>

! den arrest de bewi.iskracht die verschul-
. digd is aan de akten, ten deze aan de 
conclusies van de aanlegger, geschonden 

I heeft door de vermeldingen van deze con
. clusies, en het verband er van met de ten 
· deze toepasselijke wettelijke beslissingen, 
'miskend te hebben; tweede onderdeel, 
. uit de schending van dezelfde wettelijke 
, bepalingen, in zover het bestreden ar
: rest de verwerping van een contractuele 
· font in hoofde van de administratie en 
van de door de aanlegger hierop gesteun

: de tegeneis motiveert door het feit dat 
« die onregelmatigheid overigens te wijten 
is aan het gebrek aan bewaking eigen ann 

'de aangever, die alzo zelf aan zi.in ver-
: plichtingen tekort is gebleven >>; dan wan
neer de aanlegger zeer duiclelijk had doen 
gelden dat de Staat een font had begaa11, 
door ontlastingen af te leveren die niet 

· met de werkelijkheid overeenstemden, en 
1 de gevolgen van een dergelijke font niet 
konden uitgeschakeld worden door de 
overweging dnt de aanleg·ger zelf ook een 

: font zou hegaan hebben door niet voor 
: de wederuit.voering van de goederen tl' 
: zorgen, des 'te meer wanneer het vast-
• staat, zoals gezegcl in het vierde micldel, 
dat de grensverzenders-aangevers de YPl'
bintenis niet op zich nemen de goederPn 

i weder nit te voeren, doch enkel en allPPn 
: deze het ontvangstbewijs van de ontlaH
i ting· terug te bezorgen : tiende miclclel, 
' nit cle schending van de artikelen (). 
1131, 1133, 1134, 1135, 1315, 1317 tot 

' 1322 en 1382 tot 1384 van het Burger-
lijk Wetboek, in zover het bestreden ar

' rest de door de aanlegger ing·estelde te
' geneis, gesteund op de aunsprakelijkheid 
, van de Staat voor zijn orga11en, of aan
: gestelden, :verworpen heeft om de retlen 
dat de Staat slechts verantwoordelijk is 
wanneer zijn organen bi11nen het kaLler 
van hun bevoegdheid handelen, en tPn 
cleze deze organen niet bevoegd wan•n 
een misdrijf -te plegen, namelijk door 
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het valselijk afstempelen van de door~ 
voerbewijzen; dan wanneer .. aanleg-ger 
Yoorhield dat de ontvang-stbewiJzen voor
zien door artikel 19 afg-eleverd werden en 
de doorvoersaangiften outlast waren ge
weest door de douanebedienden, die daar
toe normalerwijze opdracht hadden, en 
t!e omstandigheid dat deze laatsten hun 
opdracht slecht hebben uitg-evoerd, en 
zelfs een misdrijf gepleeg-d hebben, de 
Ataat niet van zijn aansprakelijkheid kan 
vrijstellen, dat men inderdaad niet kan 
aannemen dat het bevoegd org-aan de ver
:mtwoordelijkheid van de Staat niet zou 
teweegbrengen wanneer het de. daad, 
waarvoor het bevoeg-d is, slecht lntvoert, 
onder voorwendsel dat het enkel be
voegd was om deze daad. g-oed nit te voe
J'Pn; dat inderdaad in dit stelsel de ver
antwoordelijkheid van de Staat ondeuk
baa.r wordt : 

Overweg-ende dat aanlegger su!Jsic1iair-
1ijk tegen de Staat een tegeueis ing-esteld 
had strekkende tot het betalen vm~. een 
sclladeverg-oeding voor het g-eval lHJ tot 
Jwt betalen der invoerrechten zou veroor
deeld worden; 

Dat hij deze tegeneis steunde op de be
wering dat de Staat een font beg-ann had 
onder meer hieriu liestaaude dat de 
rloorvoerdocumenten valselijk door aan
gestelden van het belleer in de uitoefening
van hun taak aang-ezuivercl waren g-e-
1\.,.f:--'est; 

Overwegende dat het arrest de teg-~n
Pis onontvankelijk verklaart om de met 
gecritiseerde beweegredeuen dat << de aan
geweude schade zeker niet zon kunnen 
spruiten nit de feiten waarvan h~t ho~ te 
J;:ennen heeft of nit de weg-ens die .fe1ten 
<loor het beheer ingestel<le vervolgmg-en; 

Overwegende dat deze motivering-. vol
;;taat om de beslissing te reclltvaardJg~n, 
n~rmits een eis tot scbadevergoedmg 
<mkel v66r de strafrecbtsmachten we
gens een misdrijf t'n samen met <le pu
blieke vordering kan ingestelcl worden; 

vVaaruit volgt dat bet zesde en J1et 
tiende middel tegen overbodige bewe~?
redf~nen gericht, van !Jelang ontbloot ZIJn 
<'U derhalve niet ontnmkelijk zijn; 

n. Aangaande de voorziening: van 
twf;ede aanlegger Firma Ruys en Cw 

(De zes door annlegster op{le,worpen m'id
!lelen zi}n soo,rtyeUjlr, als ae Je, 3", 4", 
8c en 9• aom· nwnlerme1· z,ncl,:ennwn opye
u!o1·pen, en wo1·den !loor dezelflle lie,wee{l-
1 'edenen 1!f!1'WO'rJJC'i1 , ) 

III. AangaamlP de voorziening van 
<krde aanlegger, Plessers : 

Overwegende <lat· het liestreden arrest 
nanlegger wegens sluikerij veroordeelt; 

Overwegende dat de substantiic'le of OJ) 
,;traf van nietigheid Yoorgescbreven 

rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

IV. Aangaande de voorziening van 
vierde aanlegger, Dubem : 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat ·de aan aanlegger op 13 october 1951 
betekende dagvaarding luidt als telastleg
ging « ... zich plichtig te hebben gemaakt 
aan invoer ... zonder aan de eerste wacht 
... de vereiste aangifte te bebben gedaan ... 
en de nodige invoervergunning te hebben 
voorgelegd », terwijl de samen betekende 
Franse vertaling luidt : « out evite de faire 
au premier bureau ... ladeclarationreqnise ... 
Les marchandises ont ete importees sans 
declaration», dan wauneer deze verta
ling- onduidelijk en onjuist is, vermits de 
Nederlandse tekst duidelijk de invoer be
paalt, terwijl de F'ranse vertaling twe.e 
afzonderlijke feiten scbijnt aan te elm
den : 1° eviter de faire la declaration 
requise... en 2" les memes marchandises 
out ete importees sans declaration, bet
geeri een tweede feit : de invoer, schijnt 
aan te duiden : 

Overweg-ende dat de beweerde nietig
heid volgende nit het ge!Jrek aan een be
boorlijke vertaling- der dagvaarding, g-e-, 
dekt is door het vonnis van veroordeling 
ge"!ezen op teg-enspraal' door de Correc
tionele Recbtbank te Antwerpen, dd. 
11 januari 1952 (wet van 15 juni 1935, ar
tikelen 38 en 40) ; 
· Waaruit volgt dat llet middel niet ont

vankelijk is; 
Over bet tweede middel : de Nederland

se tekst van de dagvaarding voorziet en
kel de << invoer ll van waren i.n Belgii!, 
dan wanneer het bestreden arrest nergens 
de bestanddelen van _ deze telastlegging 
vaststelt, vermits het enkel crop wijst 
« dat nit deze bestanddelen ten genoege 
van rechte spruit dat die waren niet 
uitgevoerd werden dank zij de scbuldige 
medewerking van Duhem ll, dan wanneer 
de niet-uitvoering niet kan gelijkgesteld 
worden met de onregelmatigheicl van de 
invoer : 

Overwegencle <lat het arrest niet aileen 
steunt op de vaststellingen dat ~~, 
waren niet uitgevoerd werden dank ZlJ 
de scbuldige medewerking van aanlegger, 
maar ook nog op de overwegingen dat de 
doorvoerbewijzen die valselijk de door
voer bevestigen alzo niet behoorlijk kon
<len aangezuiverd worden en dat ten deze 
het niet regelmatig aanzniveren van de 
aangegeven doorvoer « sluikinvoer daar
stelt ll; 

Dat bet arrest ahlus wei op een onre-
gelmatig-e invoer wijst; . . .. 

Waaruit volgt dat bet nnddel feiteliJl'e 
gron<lslag mist; . . . 

Over het derde midllel, lnermt afg-eleHl 
dat volg~ms de rlagvaarding- de telastleg
ging· gesteund is op de volgende wetslie-
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palingen : de artikelen 37 en 38 van de· 
algemene wet van 26 augustus 1822, 19 
tot 25 van de wet van 6 april 1843, 1 en 4 
van de wet van 20 december 1897 en de 
beteugeling voorzien door de artikelen 19 
tot 25 en 28 van de wet van 6 april 1843, 
dan wanneer aanlegger bij conclusies 
v66r het hof van beroep deed gelden da t 
geen enkele dezer wetsbepalingen op zijn 
geval toepasselijk was, terwijl het be
streclen arrest enkel hierop antwoordt dat 
de feiten strafbaar zijn ingevolge de be
palingen van de wet van 6 augustus 1849, 
clan wanneer deze wet tegenover aanleg
ger niet in de dagvaarding ingeroepen 
was en tegen hem niet toepasselijk is, 
doch enkel de artikelen 8 en 9 van de wet 
van 20 juni 1951, die echter van na de te
lastgelegde feiten dagtekent; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanlegger veroordeelt wegens het mis
drijf van : als dueler of mededader, .of 
medeplichtige, sommige koopwaren in 
Belgie te hebben ingevoerd zonder aan de 
eerste wacht de vereiste aangifte te heb
ben gedaan en de nodige invoervergun
ningen te hebben voorgelegd; 

Dat liet arrest deze beslissing niet 
steunt zoals het middel het ten onrechte 
aanvoert, op de redenen dat de feiten 
ingevolg·e de wet van 6 augustus 1849 
strafbaar zijn, doch op de niet gecriti
seerde motieven, << dat het ni.et regel
·matig vervullen van de aangegevene door
voeren, sluikinvoeren daarstelt 11, « dat 
zulks duidelijk spruit uit de bepalingen 
van de wet van 6 augustus 1849, daar een 
niet behoorlijk aangezuiverd doorvoerbe
wijs, ongetwijfeld deze invoer niet kan 
dekken 11; 

Dat het arrest aldus wijst op de be
standdelen, die de strafbepalingen in zake 
sluikerij op aanlegger toepasselijk rna
ken : hetzij de invot~r en het gebrek aan 
aangifte; 

Dat, vermits het arrest aldus de con
clusies beantwoord heeft, het middel fei
telijke grondslag mist; 

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

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

19 januari 1954. - 2° kamer. - Voor
z:Utel·, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaogeve·r, H. de Olippele. - GelijkLui
dende conclusie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, eerste advocaat~generaal. 
Ple'iters, HH. Demeur en Van Ryn. 

2e KAMER. - 19 januari 19 54 

BEVOEGDHEID. - DoUANEN EN ACCl.JN
ZEN. - BURGERLI.TKE VORDERING VAN HEI' 
BEHEER '1'0'1' BE'l'ALING VAN ONTDOKEN RECII
TEN·. - VORDERING INGES'l'ELD TEGEN EEN 
NIE'l' BESCHULDIGDE PAR1'l.T, DOCH. GEZAMEN
LIJK 1\IE'l' EEN S'l'RAFVORDERING Ul'l' HOOFDE 
VAN SLUIKINI'OEl~. - BEVOEGDHElD VAN DE 
STRAFRECHTER. 

De stl·afrechtbanl•;, bi.j wie een stratvor
del·ing 1Jit hoofde van sluikinvoer aan
hang-i,q is gemaakt, ·is bevoegd om ken
n·is te nemen van de burgci"lijlw vordc
l'ing tot betaling van de ontdokcn rech
ten tegen een niet beschuldigde pat·t·ij, 
te·rzclfdel·tijd. als de strafvordering ·in
uesteld (1). 

(ZUCKERMAN EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAI' 
TRANSPORTS INTERNATIONA UX GOTH ET cie 

'l'. BELGISCHE STAA'l', ].'[lNIS'l'ER VAN FINAK
CIEN.) 

AHRES1'. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestredcm 
arrest, op 11 juli Ul52 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

I. Aangaande de voorziening van eerste 
aanlegger, Zuckerman : 

(Zcl/lle telcst als 

II. Aangaande 
tweecle aanlegster 
schap 'l'ransports 
et Oie 11 : 

-in het vorig a·tTest.) 

de voorziening van 
« naamloze vennoot
il'lternationaux Goth 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878 die de voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafrechtspleging vormt. 
246 tot 249 der algemene wet van 26 au
gustus 1822 betreffende de hefling der 
rechten op invoer, uitvoer en doorvoer, 
en betreffende de accijnzen, alsook van 
het recht van tonneJ;naat op de zeesche
pen, gewijzigd door de wet van 6 april 
1843 op de beteugeling van de sluiking in 
zake dounne, 27 en 36 van de wet van 
6 augustus 1849 op cle doorvoer, en arti
kel 97 van <le Grondwet, doorclat de vor
clering tot betaJing der rechten, verschul
digcl ingevolge het zogezegd gebrek aan 
vertoning der <loorvoerbewijzen, in afwe
zigheid van elke vervolging tot betaling 
der boete die dit feit bestraft, een zuiver 
burgerlijke vordering is van het beheer 
tegen aanlegster, en daar cleze vordering 
niet op hetzelfcle feit berust als de g·e
lijklopende vervolgingen van het beheer 
en het openbaar ministerie tegen de be-

(1} Zie verbr., 31 october 1921 (Bull. en 
P ASIC., 1922, l, 38) . 
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tichten rechtvaardigde, noch de boetstraf
felijke rechtbank, noch derhalve het hof 
van beroep zetelende in strafzaken, be
voegd waren ratione materiae om er van 
kennis te nemen, doordat, door de ken
nisneming der alzo beperkte vordeting te 
weerhouden, en er op recht te doen, in 
plaats van de onregelmatigheid van open
bare orde vast te stellen waarmede de 
rechtspleging waarvmi het kennis hail, 
hehept was en in plaats van llijgevolg de 
vervolgende J)artij te verzenden om zich 
tegen aanlegster als naar rechte te voor
zien, het bestreden arrest alzo de in het 
middel aangeduide wetslleschikkingen ge
;;chonden heeft : 

Overwegende dat aanlegster, samen met 
derden door het heheer vervolgd we
gens sluikerij en tegen welke het lle
heer ook lletaling vorderde van gesloken 
rechten, v66r de Oorrectionele Rechtllank 
te Antwerpen gedagvaard werd als houd
ster van de doorvoerllrieven waarmede de 
goederen tersluiks ingevoerd werden en 
.flerhalve als « aan~prakelijk voor de in 
ter sprake zijnde invoerrechten overeen
komstig artikelen 27, paragraaf 1, en 29, 
van de wet van 6 augustus 1849 ll; 

Overwegende derhalve dat de eis tegen 
aanlegster gegrond was op de gevolgen 
van het misdrijf van sluikerij, voorwerp 
van de strafrechterlijke vervolgingen en 
hetwelk ook aanleiding gaf tot betaling 
door de daders van de gesloken rechten, 
voor dewelke aanlegster aansprakelijk 
was· 
O~erwegende dat, luidens artikel 249 

tier algemene wet van 22 augustus 1822, 
wanneer een door deze wet voorzien mis
•tlrijf aanleiding geeft tot 11etaling van 
n~chten en dus tot een burgerlijke eis, 
afgezien van de vervolgingen tot een 
straf, de op strafrechtelijk gellied lle
voegde rechter de ene en de andere zaak 
l1eoordelen zal; 

Waaruit volgt dat het hof van beroep, 
door van de eis van het lleheer tegen aan
legster kennis te nemen, een juiste toe
passing van de wet heeft gemaakt; 

Dat het middel naar recht fault; 

(De zes volg,ende middelen zijn dezelfde 
als de 1a, 3", .qe, se en 9e middelen van 
het vo·rill a'l"'rest doo1· Z·uclcennan opge
worpen en ·wonlen orn dezelfde reclenen 
1.'U1"UJ01"pen : zie het vo1'ill arrest.) 

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

19 januari 1954. ~ 2" kamer. - Voo1·
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slallgeve?", H. de Olippele. - Gelijlclui
tlende conclusie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, eerste advocaat-generaal. 
PleUers, HH. Demeur en Van Ryn. 

2" KAMER. - 25 januari 1954 

1° GENEESKUNDE. - ORDE DEB APO
THEKERS. - DISCIPLINAIRE VORDERING. -
APO'l'HEKER WELKE ZICH GEVES'l'IGD HEEFT 
EN ZIJN BEROEP UITOEFENT IN DE NABIJHEID 
VAN DE OFFICINA WAAR HIJ VIER JAAR YROE
GER ZIJN S'J'AGE HAD GEDAAN EN DIE DOOR DE 
ZOON VAN ZIJN VROEGERE STAGEMEESTER 
WORDT UI'l'GEBAAT. - TOEPASSING YAN EEN 
TUCH'J'MAA'l'REGEL. - WE'l"l'ELIJKHEID. 

2° VERBREKING. - BEVOEGDHEID. -
VOORZIENING 'l'EGEN EEN BESLISSING VAN DE 
GEMENGDE RAAD VAN BEROEP VAN DE 0RDE 
DER APO'l'HEKERS WAARBIJ EEN 'l'UCHTMAAT
REGEL WORD'l' UITGESPROKEN. - BESLIS
SING GES'l'EUND OP EEN INBREUK OP EEN RE
GEL VAN DE PLICHTENLEER. - BEVOEGDHEID 
VAN HET HOF OM NA 'l'E GAAN OF DE INGE
ROEPEN REGEL NIET 'l'EGEN DE WET IN
DRUIST. 

1° Is wetteli.flc de besUss'ing van de ge
mengde raad van bemep van de Orde 
der apothelcet·s, waat·bij een tuchtmaat
rerJel wordt opgelegd aan een apothe
Jcer die zich gevestigd heett en zijn 
beroep ttitoetent in de nabi,iheid van de 
ojficinlt waar hij vier jaar ·vroelJm· zijn 
stage had gedaan en wellw thans door 
de zoon van zijn vroe(lere stagemeester 
wordt uUgebaat (1). (Wet van 19 mei 
19!9, art. 5 en 14.) 

2° Het hof dat lcennis neemt 1Jan de voor
ziening tegen een beslissinl! van de lfe
menlfde raad van be1·oep vrtn de Orde 
der apothelcers, waa1·1Jij een t-zwhtmaat
regel wordt uitgespm)cen ·u;egens in
b1·eu1c op een re{lel van de pharma
ceuf'ische pUchtenlem·, is bevoegd om na, 
te ,qaan of de ingemepen 1·egul niet te
[Jen de wet indruist. (Wet van 19 mei 
1949, art. 5, 12 en 14.) 

(ROGIERS, '1'. ORDE DER APO'l'HEKERS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
lleslissing, op 8 juni 1953 gewezen door 
de Gemengde Raad van beroep van de 
Orde der apothekers; 

I. In zover dp voorziening gericht is 
tegen de beslissing die ten laste van aan
legger een tuchtstraf uitspreekt wegens 
het feit (( dat hij te leper publiciteit voor 
zijn officina heeft gevoerd ll : 

Overwegende dat aanlegger afstand 
heeft gedaan van zijn voorziening; 

(1) V ergel. in zake inschrijving op de lijst 
van de Orde, verbr., 13 mei 1952 (Arr. Verbr., 
1952, blz. 501; B<tll. en PASIC., 1952, I, 577 en 

I 582). 
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II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing die ten laste van aah
legger een tuchtstraf uitspreekt wegens 
het feit « dat hij sinds 19· juni 1952 zijn 
beroep uitoefent te leper, in de onm~ddel
lijke nabijheicl van de officina- waar hij 
zijn stage deed ll : 

Over het eerste micldel : schending ·van 
de artikelen 2 en 5 van de wet van 19 mei 
1949 tot inrichting v'an de orde der apo
thekers cloorclat de bestreden beslissing 
een s·anctie heeft genorneri wegens het ves
tig·en van een apotheek op een bepaalde 
-plaats, clan warineer de raden niet be
·voegcl zijn om vestigingsvormen nit te 
vaardigen : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing in feite vaststelt dat aanlegger << zich 
e_ill{le mei Hl52 te leper is gaan vestig·en 
in de nabijheicl van de officina waar hij, 
zowat vier jaar vroeger, zijn st11ge had 
gedaan en die thans cloor de zoon van zijn 
vroegere stagemeester wordt uitg~baat >>; 

Dat zij beslist « d&t deze handelwijze 
ontegensprekelijk in strijd is met een van 
oudsher . gevestlgde en erkende regel der 
pharmaceutisChe plichtenleer >> ; 

Overwegende dat de raden der Orde, 
gelast met de taak- zorg te dragen voor 
tle naleving van de pharmaceutische plich
tenleer, de eer, de eerlijkheid, cle waar
digheid van en de geheimhouding door 
de leden der orcle in de uitoefening of 
naar aanleicling van de uitoefening van 
hun beroep, de macht bezitten om hande
lingen die daarmede strijdig zijn te be
teugelen door toepassing· van de bij arti
kel 14 van de wet van 19 mei 1949 voor
ziene strafmaa tregelen ; 

Overweg·ende del'halve dat de gemengde 
raad van beroep vermocht te beslissen dat 
aanlegger door- zijn beroep uit te oefenen 
in de voorwaarclen die hij bepaalt, in
brenk op een regel van de pharmaceu
tische plichtenleer heeft gemaakt en clat 
hij bevoegd was om dit vergrijp tegen be
doelde regel te beteugelen die, binnen de 
perken van zijn toepassing in de zaak, 
niet in strijd met de wet blijkt te zijn; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweetle middel : schending 

van nrtikel !}7 van de Grondwet, doordat 
de bestreden beslissing gegrond is op te
genstrijclige beweeg-redenen die met een 
gebrek aan motivering gelijkstaan : 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is, enerzijds, te beslissen dat de hande
lingen van aanlegger v66r 19 juni 1952 
geen aanleiding tot tuchtmaatregel client 
te geven daar « het kan betwijfeld wor
den dat hij met volle bewustheid tegen de 
plichtenleer heeft gehandeld >> en ander
zijds, een tuchtmaatregel ten laste van 
aanlegger uit te spreken wegens feiten die 
na 19 juni 1952 plaats grepen, omdat «bet 

alleszins vaststaat dat hij de regelen- dPr 
plichtenleer met bewustheicl heeft over
treclen ... nadat het ondeontologisch karak
ter ervan op 1!} . juni 1952 in de door cle 
hoge raad vastgelegde regel in het licht 
gesteld werd >> ; 

Dat het midclel in feite niet opgaat; 
En overwegende dat de substantiele of 

·op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefd en d:it de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

Om die redenen, decreteert cle afstand 
van de voorzi~ning in zover zij gericht 
is tegen de beRlissing die wegens het feit 
van publiciteit ten laste van aanlegger 
een tuchtmaatregel uitspreekt; verwerpt 
cle voor>~ienillg voor het overige; veroor
cleelt aanlegger tot de kosten. 

25 januari 1!}54. - 2" kamer. - Voo·r
zitter, H. Wouters, voorzitter. ~ Ve1·
Blct[J{fevm·,.- H. van Beirs. - Gelijlcl·u.i
·(lencle conclns·ie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, - eerste advocaat-generaal. 
-Ple-ite-r, H. Demeur. 

2° KAMER. - 25 januari 1954 

1° GEJVIEJ<JNTEREGLEMEN'l'. - BEp,~
LING VAN EEN GEMEEN'l'EREGLEMENT WAARBJ,J 
AAN DE BURGEMEES'l'ER BEVOEGDHEID WORD'i' 
TOEGEKEND TOT IN'l'REKKING VAN EEN 
DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
SCHEPENEN VERLEENDE VERGUNNING TOT EX
PLOI'l'A'l'IE VAN EEN DANSZAAL. - 0NWE'l"'l'E
LIJKE BEPALING IN ZOVER ZIJ DIE BEVOEGD
HEID AAN DE BURGEMEESTER 'l'OEKEN'l' BUI'l'EN 
DE BIJ HET ALGEMEEN REGLEMENT VOOR llE 
ARBEIDSBESCHERMING GESTELDE VOORWAAH
DEN EN BEPERKINGEN. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE. -
S'L'RA~'ZAKEN. - VONNIS VAN VEROOnm;
LING. - VERBREKING OMDA'l' HE'l' FElT GEEN 
MISDRI,JF KAN UI'l'MAKEN. - VERBREKING 
ZONDER VERWIJZING. 

1 o De (loo·r het colleoe van bu.roemeester 
en schepenen verleencle ver,qu.nning tot 
explo·itnt·ie vnn een clansznnl, inTicht-inrt 
cl·ie oernngsch-ilct is oncler cle t·weecle 
lclnsse vnn cle oe•!Janrlijlce, ongezoncle 
ot hilnderU.ilce inrichtinoen, lean slechts 
cloo1· dat colleoe ;inoetrolclcen worden, be
hml-clens cle door de a.rtilcelen 21 en 22 
van het Algemeen Reglement voor cle 
arbeiclsbescherming bepaalde uitzonde
ringen; cl·ien·voloens is onwettelijlc cle 
l!epaling van een oemeentere,qlement 
welke ann de bur_qemeestm· alleen be
voerJdheid toe/cent tot ·intrelclcing va.n 
clenJelijlce ve1·g·u.nnin_q, in zover zij hem. 
cl·ie bevoe,qdheid toelcent b11.iten de _doo·r 
voonnelcle wrt-ilcelen van het Algemeen 
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Reglement gestelde voorwam·den en be
perkingen (gemeentewet, art. 78 en 
90, 12°, tweede alinea; besluiten van 
de Regent van 11 februari 1946 en 
'Xl september 19!7, houdende goedkeu
ring van . het Algemeen Reglement voor 
arbeidsbescherming, art. 17, 19, 21 en 
22.) 

2° lV anneer een vonnis van veroor·deling 
verbroke·n wordt, om reden dat het feit 
geen misd·r·ijf Tcrin u.itma.Tcen, wordt de 
verbreTC'ing .zonder venJJijzing 'U-Uue
sprolcen (1). 

(VAN OIRBEEK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11 juni 1953 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Brugge; 

Over het middel : ambtshalve afgeleid 
nit de schending van de artikelen 107 van 
-de Grondwet, 76 en 90,. voorlaatste lid 
(wet van 30 december 1887, art. 18) van 
{]e gemeentewet, 2 en 19 van het alge
meen reglement voor de arbeidsbescher
ming, goedgekeurd bij de besluiten van 
cle Regent, dd. 11 februari HJ46 en 27 sep
tember 1947 : 

Overwegende dat aanlegster vervolgd 
•Pn veroordeeld werd uit hoofde van : « te 
Blankenberge, op 21, 22, 23, 26, 27 en 
:!() augustus 1952, een regelmatige clans
·zaal te hebben uitgebaat, zonder vooraf
gaande toelating van het college van bur
gemeester en schepenen (artikelen 139, 
140, 143, 4°, 143, 7°, 143, 8°, 273 van het al
gemeen reglement van ·politie van de stad 
Blankenberge del. 10 maart 1950) >>; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
Yaststelt : « dat beklaagcle bij beslissing 
-ran het college van burgemeester en sche
venen dd. 31 mei 1952, tot wecleropzeggens 
toe, de toelating verkreeg om gedurende 
het seizoen 1952 de dancing « Helios >> uit 
-r-(~ baten, mits de stipte naleving van de 
artikelen 139 tot en met 147 van het poli
tiereglement der stad Blankenberge; dat 
deze machtiging op 20 augustus 1952 inge
trokken werd bij beslissing van de bur
gemeester van Blankenberge, handelend 
krachtens de hem door artikel 143, 4°, 
yan voorzegd reglement toegpkende ma~h
ten; {]at deze beslissing op zelfde dag 
a an belanghebbende betekend werd; clat, 
niettegenstaancle het besluit van de bur-

(1) Verbr., 11 juni 1951 (ATr. Ym·ln·., 1951, 
biz .. 597; Bull. en PASIC., 1951, I, 692); 27 oc
tober, 3 november en 1 december 1952 (Ar~·. 
Ve,·br., 1953, biz. 90, 110 en 18,1; Bull, en 
_p ASIC., 1953, l, 95, 120 en 204), 

gemeester dd. 20 augustus 1952, beklaagde 
niettemin de uitbating van de dancing 
« Helios >> voortzette » ; 

Overwegende dat gemeld politieregle
ment bepaalt : « Artikel 139 : Het is ver
boden regelmatige danszalen uit te baten 
te Blankenberge zonder voorafgaande toe
lating van het college van burgemeester 
en schepenen. De uitbaters zullen zich 
moeten geclragen naar de schikkingen der 
koninklijke besluiten van 30 maart 1905, 
30 april 1920, 9 augustus 1920, 24 januari 
1925, 10 augustus 1933 en de wet van 
6 mei 1888; Artikel 140 : De toelating tot 
het houden van een regelmatige danszaal 
kan alleen ten tijdelijke en altijd herroe
pelijke titel verleend' worden. Zij client 
hernieuwd bij elke verandering van eige
naar of huurder. De toelatingen bedoeld 
bij voorgaand artikel worden gegeven 
voor het lopencl jaar of voor een afzon
derlijk geval. Personen die een toegela
tene inrichting willen behouden, moeten 
er sc.hriftelijke aangifte van doen aan het 
college van burgemeester en sehepenen 
v66r 1 januari van het volgend jaar; 
Artikel 142 : Worden als regelmatig·e 
danszalen aangezlen de lokalen waar het 
publiek toegang heeft en waar men op 
geregelcle dagen en vaste nren te clausen 
geeft, mits inlwmgeld of verplichting 
drank te gebruiken ; Artikel 143 : Alge
mene bepalingen : 1. Het recht in buiten
gewone gevallen bals te geven ... ; 2. De 
toelating tot bestendig inrichten van· dan
sen in kofliehuizen en danszalen moet 
onderworpen worden aan een voorafgaand 
omlerzoek van commodo et incommodo 
(koninklijk besluit van 15 oCtober 1933, 
categ<irie II) en moet verleend worden 
door het college van burgemeester en 
schepenen, clat de bijzondere er aan ver
bonden voorwaarclen be11aalt; 3. De 
vraag om machtiging tot het inricllten 
van dansfeesten, moet zeer omstandige 
inlichtingen bevatten ... ; 4. De toelatingen 
voorzien bij huidig artikel kunnen te al
len tijde door de burgemeester ingetrok
ken worden wegens misbruiken of be
zwaren, of, wanneer al de voorschriften 
van Iwt politiereglement niet stipt nage
leefd worden, zoncler clat er nit dien 
hoofde enige teruggave, vergoecling of 
schadeloosstelling kunne versclmldigd: zijn 
of geeist worden; 5. Ter uitvoering van ... ; 
(i. De toegang tot de danslokalen ... ; 7. De 
uitbaters moeten, op duidelijke en lees
bare wijze, aan de ingang van de dans
zaal of van de lokalen waar men regel
matig dansfeesten pf clanspartijen in
richt, een bericht ulthangen vermeldende 
dut, bij toepassing van artikel 141 van het 
stedelijk politiereglement, de toegang tot 
de zalen en plaatsen waar er gedanst 
wordt na 19 uur. verhoden is aan minder
jarigen, van beiderlei kunne, beneden de 
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leeftijd van voile zestien jaar. De uitba
ters zijn persoonlijk voor de niet nale
ving dezer bepaling verantwoordelijk ; 
8. Alle herberg, alsook alle andere plaats 
waar muziek wordt gehouden of waar 
men danst, mag door de politie gesloten 
worden, v66r het doDr llet politieregle
ment llierouder vastgesteld uur, inclien er 
wanordelijklleden plaats llebben of indien 
er derwijze geraas gemaakt wordt, dat de 
openbare rust of de rust der geburen er 
door kan gestoord worden ll; dat arti
kel 273 straffen stelt op de overtredingen 
van llet reglement; 

Overwegende dat .zo uit de telastlegging 
zelf als uit cle lloger aangellaalde vast
stellingen van llet bestreden vonnis volgt 
dat aanlegster uitsluitencl vervolgd en 
veroorcleelcl wercl uit lloofde van exploi
tatie van een << regelmatige clanszaal ll 
naar de zin van artikel 142 van het poli
tiereglement ; 

Overwegencle dat dergelijke exploitatie 
onder toepassing valt van het algemeen 
reglement voor de arbeiclsbescllerming, 
goeclgekeurd bij de besluiten van de Re
gent del. 11 februari 1946 en 27 september 
1947; 

Dat zij in hoofdstuk II van titel I er 
van ingedeeld is onder de rubriek A 
« Danszalen, met begrip van koffiehuizen 
waqr geclanst worclt Jl en belloort tot de 
klasse II van de gevaarlijke, ongezoncle 
of llinderlijke inrichtingen; 

Overwegencle dat blijkt uit de boger 
aangehaalde bepalingen van het politie
reglement van de stacl Blankenberge del. 
10 maart 1950, die weliswaar verwijzen 
naar de door artikel 2 van een en ander 
van de gemelde besluiten van de Regent 
ingetrokken bepalingen over zaken · welke 
kraclltens die besluiten opnieuw worden 
gereglementeerd, dat, in .zover zij « regel
matige danszalen ll bedoelen, zij betrek
king hebben op de uitvoering van de wet 
van 5 mei 1888 (en niet 6 mei 1888, zoals 
in het politiereglement vermeld worclt) 
betreffende llet toezicht op de gevaarlijke 

·ongezoncle of llinclerlijke inrichtingen, 
alsook op de stoomtuigen en stoomketels 
en op de ter uitvoering van die wet ge
nomen besluiten; 

Overwegende, enerzijds, dat indien, 
naar luid van artikel 19 van llet algemeen 
reglement voor de arbeidsbescllerming, 
de exploitatie van clergelijke inrichting 
slechts mits nauwkeurige naleving van de. 
voorscllriften van dit reglement en van 
de bij het vergunningsbesluit opgelegde 
voorwaarden mag begonnen of voortge
zet worden, de vergunning nochtans 
slechts door de overlleid die llaar ver
leend lleeft kan ingetrokken of geschorst 
worden, zo het bedrijfslloofd bedoelde 
voorscllriften en voorwaarden niet na
komt of wanneer het weigert zich te on-

clerwerpen aan de nieuwe veiTiclltingen, 
welke deze overlleid steeds .llet recllt heeft 
op te leggen; dat ten b~hoeve van de 
belangllebbende tegen de beslissing tot 
intrekking of opschorsing van vergunning 
een beroep openstaat waarvan de moda
liteiten en voorwaarclen overeenkomstig 
urtikel 13 vastgesteld zijn, beroep dat de 
bestreden beslissing kan scllorsen: 

Overwegende anderzijds dat volgens 
artikel 2 van gemeld algemeen reglement, 
bellonclens de bepaling·en van de artike
len 16 en-17, llet college van.bnrgemeester 
en schepenen in eerste aanleg kennis 
neemt van de aanvragen tot vergunning 
met betrekking tot de inricllti'ngen van cle 
tweecle klasse ; 

Overwegende, clienvolgens, clat, in zo
ver llet, buiten de bij de aan het onder
havig geval vreemcle artikelen 21 en 22 
van dit algemeen reglement bepaalde 
voorwaarden en perken, aan de burge
meester aileen bevoegdheid toekent tot 
intrekking van een vergmining tot exploi
tatie van een « regelmatige clanszaal Jl, 

artikel 143, 4°, van het besproken politie
reglement in strijcl is met artikel 19 van 
het algemeen reglement en met arti
kel 90, voorlaatste licl, van cle gemeente
wet (wet van 30 december 1887, art. 18); 

Dat, wat dit betreft, het politieregle
ment dus opgema~c~kt werd in schending 
van artikel 78 van cle gemeentewet ; 

Waaruit volgt dat, overeenkomstig ar
tikel 107 van de Grondwet, de rechter 
over cle grond er toe gehouden was elke 
uitwerking aan artikel 143, 4°, van het 
politiereglement te ontzeggen; 

En overwegende dat, vermits het het 
gevolg is van een onwettelijke intrekking 
van de vergunning tot exploitatie van een 
danszaal, llet aanlegster ten laste gelegde 
feit geen misdrijf uitmaken kan; 

Om cUe reclenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt clat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing ;. 
laat de kosten de Staat ten laste; zegt 
clat er geen aanleiding is tot verwijzing. 

25 januari 1954. - 2e kamer. - Voo'r
z'itte·r, H. Wouters, voorzitter. - Ver
Slaggeve1', H. Belpaire. - Gelijkluidende 
conclusi.e, H. Roger Janssens de Bist
lloven, eerstc advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 25 januari 1954 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
S'l'RAFZAKEN. - BESLISSING VAN VEROORDE
LING. - J\IIELDING VAN DE TER TEREOHTZI'l'
'riNG GEilANE AANDUIDING VA\'f DE 'l'OEGEPAS'l'E 
WETTELIJKE IlEPALINGEN. - NIET OP STRAF 
VAN NIETIGHEID VEREIST. 
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:l 0 REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRA~'ZAKEN.- VEROOR
DELING •WEGENS ONVRIJWILLIGE DODING EN 
VERWONDINGEN. - ARREST WAARBI.J BE
HALVE DE DOOR HE'l' S1'RAFWE'l'BOEK BE
PAALDE S'l'RAFl'EN DE VERVALLENVERKLARING 
VAN RET RECH'l' EEN RIJTUIG TE BES'l'UREN 
WORD'!' UI'l'GESPROKEN. - MELDING IN RET 
ARHEST VAN DE ARTIKELEN 418, 419 EN 420 
VAN HE'l' S'l'RAI•'WE'l'ROEK. - BESLISSING IN 
RECH'l'E MEl' REDENEN OMKLEED, ALHOEWEL 
AR'l'IKEL 2' VAN DE WET VAN 1 AUGUSTUS 
1924 NIE'l' VERMELIJ WEHD. 

lo In de besl-issfngen vnn De·rom·deling is 
de rnelding, 1lat de vom-zUter- ter· te
reohtzitting- de toegepaste wetsbepal-in
gen heeft aan.qed1tid, niet op strat Dan 
nietiuheid voor-_qesohTeven (1). (Wetb. 
van strafv., art. 1G3 en 195.) 

2° Het arr·est van veroor-deUnu wegens on
vr-ijwillige aodin_q en ·venvorulinuen dat 
de ltrtilcelen 118, 119 en 120 Dan het 
St-raj-wetboelo: als toegepuste wetteli_ilce 
bepalingen 't!enneldt, is in r·eohte rnet 
redenen ornlclee1l, zelfs ·indien het arti-' 
kel 2 van rle wet vun 1 IL'Ilf/1tSt-us 1921 
niet ver-rneldt, howwel het op bijlco
rnend e wij ze rle Der·vullenDer-Tclur--in.q 
Dan het ·reoht een 1'ijtniu te Doer-en uit
spr·eelct (2). 

(DELACHOIX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het be~treden 
arrest, op 12 juni 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beschikking waarbij de publieke 
vordering wegens betichting C, inbreuk 
op artikel 42 van de w·egcode, verjaard 
werd verklaarcl : 

Overwegencle dat, in zover de voorzie
ning gericbt is tegen de bescbikking waar
bij de publieke vordering door verjaring 
vervallen werd verklaard, zij, bij gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de bescbikking boudencle veroorcle
ling van aanlegger : 

Over het eerste midclel : schencling van 
artikel 97 van de Gronclwet en van de 
artikelen 195 (meer bepaaldelijk tweede 
alinea) en 211 van bet Wetboek van straf
-vordering, doordat het bestreden arrest 
- dat eiser vervallen verklaar't van bet 

(I) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
8 januari 1940 (B·ull. en PAsrc., 1940, I, 4, 
met de nota) ; 4 januari 1954- (ibid., 1954, I, 
:~69). 

(2) Zie de nota 1 in _Bull. en PASIC., 1954, 
I; 451; 

recbt een autovoertuig te besturen geclu
rende drie maand; - nagelaten heeft on
der de wetsbepalingen waarvan bet ver
klaart toepassing te maken het artikel 2 
van de wet van 1 augustus 1924 op de 
politie van bet verkeer te vermelden, hoe
wei die wetsbepaling de enige is die het 
verlies voorziet van het recbt een voer
tuig te besturen en de gevallen bepaalt, 
waarin de rechtbanken die maatregel 
moeten of mogen toepassen, en boewel 
het verlies van dat recbt (buiten het geval 
waarin de physieke onbekwaambeid van 
r1e bestuurder ze veq1licbtend maakt) een 
straf uitmaakt, en, hoewel de vonnissen 
en arresten van veroordeling in straf
zaken de wetsbepalingen moeten aandui
den die l1et te beteugelen feit strafbaar 
maken en de straf bepalen, en dat bij 
ontstentenis claarvan zij niet overeenkom
stig artikel !J7 van de Grondwet gemo
tiveerd zijn : 

Overwegende dat de melding, in de be
slissing, van de aanduiding door de voor
zitter van de toegepaste wetsbepallngen 
niet op straf van nietigheid wordt voor
geschreven noch een substantH!le recbts
vorm uitmaakt; dat de enige sanctie we
gens het gebrek ervan een geldboete is 
ten laste van de grittier ; 

Overwegende dat aanlegger veroordeeld 
wenl wegens onvrijwillige clodingen en 
onvrijwillige verwondingen; dat het be
streden arrest, bij verwijzing naar de 
door het beroepen vonnis vermelde wets
bepalingen, melding maakt van de artike
Jen 418, 419 en 420 van het Strafwetboek ; 

Overwegende dat deze wetsbepalingen 
de feiten omschrijven welke de bedoelde 
misdrijven uitmaken en de straffen aan
duiden waarmede deze misdrijven worden 
gestraft; 

Dat, dienvolgens, bet arrest in rechte 
_gemotiveerd is; 

Overwegende dat, anderzijds, de uitge
sproken straffen deze zijnde welke door 
de wet voor de vaststaand verklaarde 
feiten voorzien zijn, niemand, naar luid 
van artikel 411 van het Wetboek van 
strafvordering, de vernietiging van het 
arrest kan eisen onder voorwendsel dat 
er bij de aanbaling van de tekst van de 
wet een vergissing werd begaan; 

Dat het middel naar recbt faalt; 
Over het tweede midclel : schending van 

de artikelen 13Ul, 1320, 1322 van bet Bur
gerlijk vVetboek en van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
lwewel bet toegeeft dat de voetganger 
Buyl een onvoorzichtlgbeid heeft begaan 
met cloorbeen de drukbereden steenweg 
Gent-Brussel over te steken zonder er 
zich van te vergewissen of bij bet kon 
doen zonder het verkeer te binderen. 
nochtans, om eisers verantwoordelijkheid 
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te weerhouden, beslist dat de aanwe
zigheid van dien voetganger middenop de 
baan geen onvoorziene hindernis voor ver
dachte heeft kunnen uitmaken omdat hij 
het siachtoffer op een afstand van 200 me
ter heeft kunnen of moeten zien en 
moest vermoeden dat de persoon die v66r 
hem de steenweg overstak onoplettend 
zou zijn en bewegingen kon uitvoeren die 
hem in gevaar zouden brengen, dan wan
neer : 1 o een zichtbare hindernis onvoor
zienbaar kan zijn; 2° eiser in regelmatige 
conclusies deed gelden dat hij niet ver
onderstellen kon dat het slachtoffer (vol
wassene, van wien men een minimum van 
voorzichtigheid kon verwachten en die, 
op het ogenblik dat eiser hem zag, mid
denop de steenweg stilstond) plots al lo
pende zijn weg zou vervolgen zonder naar 
rechts of naar links uit te kijken, zo
doende handeleml in strijd met de voor
schriften van de vVegcocle, en dat, toen 
eiser zich van de onbewustheid van het 
slachtoffer rekenschap gaf, de aanrijding 
(gelet op de korte afstand) onvermijde
lijk was geworden, met het gevolg dat 
deze uitsluitend aan de schuld van het 
slachtoffer te wijten was zodat het be
streden arrest geen antwoord op eisers 
conclusies verstrekt, en, in elk geval, niet 
naar genoegen van recht zijne beslissing 
rechtvaardigt : 

Overwegende dat aanlegger, in regel
matige conclusies deed gelden dat de door 
het slachtoffer verrichte beweging onvoor
zienbaar was, vermits {leze voetganger die 
op het ogenblik dat hij hem zag middenop 
de steenweg stilstond, een volwassen per
soon was van wie hij een minimum van 
voorzichtigheid kon verwachten; 

Overwegende dat, waar het verklaart 
dat aanlegger, die op een afstand van 
200 meter het slaclltoffer midden on de 
baan had gezien, << des te meer voorzichtig 
moest zijn daar hij moest vermoeclen dat 
de persoon die v66r hem de steenweg 
overstak, onoplettend kon zijn en bewe
gingen kon uitvoeren die hem in gevaar 
zouclen breng·en ll, het arrest op voldoende 
wijze het opgeworpen middel beantwoord 
heeft; 

Dat het hiercloor ook een gebrek aan 
vooruitzicht vanwege aanlegger in het 
licht heeft gestelcl en derhalve de beslis
sing gerechtvaardigd heeft; 

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

artikel 97 van de Grondwet, wegens te
genstrijdigheid, die gelijk,<>taat met een 
gebrek aan motivering, doordat het be
streclen arrest, na te hebben aangenomen 
dat eiser het slachtoffer op een afstand 
van 200 meter heeft kunnen en moeten 
zien, hem een onvoorzichtigheid ver
wijt die erin bestaat niet voorzieii te 

hebben dat het slachtoffer, dat « ril.idden
op de baan stond ll, bewegingen kon uit
voeren die hem in gevaar zouclen bren
g·en, nochtans de beweegredenen van de 
eerste rechter overneemt die vaststelt 
dat de grove onvoorzichtigheid die eiser 
heeft begaan erin bestaat zijn snelheid 
niet te hebben verminderd toen hij het 
slachtoffer heeft gezien, zodat deze be
weegredenen tegenstrijdig zijn, of min
stens dubbelzinnig, vermits, naar de eer
ste rechter, eiser zijn snelheid moest ver
mincleren omclat hij een hindernis had 
gczien of moest gezien hebben, terwijl, 
naar de eigene redenen van het arrest, hij 
die snelheid moest verminderen omdat 
hij voorzien moest dat het slachtoffer on
voorziene bewegingen kon uitvoeren, en 
men dus niet met zekerheid onderscheiden 
kan welke fout ten laste van eiser weer
houden werd : 

Overwegende dat, zoals bliikt uit het 
antwoord op het tweede middel, het be
streden arrest erop wijst dat aanlegger 
die het slachtoffer midden op de baan had 
gezien, aan vooruitzicht is te kort ge
komen in zover hij de mogelijkheid van 
een gevaarlijke beweging vanwege de 
voetgangei' niet voorzien heeft en eruit 
afleidt dat llij een zware onvoorzichtig
heid heeft begaan « door zijn weg voort te 
zetten zoncler zijn snelheid te vermin
deren ll van het ogenblik af dat hij de 
voetganger, voorzienbare hindernis, had 
bemerkt; 

Dat de overweging van het beroepen 
vonnis, welke het arrest overneemt en 
naar dewelke aanlegger zijn snelheid 
« aan de hindernis die hij zag opdagen >l, 
llad moeten aanpassen, noch tegenstrijdig
hekl noch dubbelzinnigheicl doet ont
staan; 

Dat het miclclel in feite niet opgaat; 
En overwegende dat de substantiele of 

op straf van nietigheid voorgescb.reven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; · 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroonleelt aanleggcr tot de kosten. 

25 ,ianuari 1954. - 2" kamcr. _: Voo?"
zitte•r, H. Wouters, voorzitter. - VeF 
slaggeve1·, H. van Beirs_ - Geli.ikl~ti
flende conclusie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, eerste advocaat-generaal. 
Pleite1·, H. Van Leynseele. 

2" KAMER- - 25 januari 1954 

1° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- STRAFZAKEN. - HOF VAN ASSISEN. -
GETUIGE DIE NIET IN S'l'AA'J' IS OM 'fE VER
SCHIJNEN. - VOORZITTER DIE DE VERHIN-
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DERING· AAN DE PAltTIJEi\ BEKEND ~IAAR:T EN 
RET TOT STAVING ERVAN OVERGELEGD GENEES
R:UNDIG ATTEST RIJ DE BUNDEL VOEG'r. -
GEEN AANVRAAG TOT VERDEltE MEDEDELING 
VAN RET BESCHEID. - GEEN SCHENDING VAN 
DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

z" noF ·vAN Assrsm:N. ----, NmT vEn
scnrJNEN VAN ETDN Gm'rUIGTD. - VERWI.JZING 
VAN HET GTDDING NAAR EEN VOLGENDE ZI'l"l'INGS
'l'IJD DOOR DE BESCHULDIGDE AANGEVRAAGD. 
- GETDN VERPLICH'l'ING VOOR HET HOF DE 
VERWIJZING 'l'E BEVELEN. 

ao HOF VAN ASSISEN. - MoNDELINGE 
DEBt\TTEN. AR:'l'E VAN BESCHULDIGING 
WAARIN FElTEN VEHMELD ZHN, ZONDER DA'l' 
VERDUIDEL!.JK'J' WORD'l' WAAHUIT RET BEWIJS 
ERVAN BLI,JK'l'. - J~EZEN DA'l' NIET RET LE
ZEN VAN DE GESCHltEVEN VERRLARING VAN 
EEN GETUIGE UI'l'MAAKT. 

1° De 1"echten ·van de venlediging 'W01"den 
niet geschonden, wanneer, onulat een 
v661" het hof van assisen gedarJvaa;J•de 
get1tir7e niet ·in staat ·is om te veTschij
nen, de voorzitter e1· ·van awn de pa1"
tijen kennis geeft en het tot bewijs van 
de onmogeUjlcheid ovwrgelegd genees
lmmd·ig nttest l!ij rle l!undel voer7t, dnn 
wnnneer· r7een vercle?·e mededelinrJ va.n 
het l!escheid Mln de venledigin_q of aan 
de }·wry f!ev'tnngd wenl. 

zo Het hof van nssisen is n·i.et ve1·plicht 
rle a.anvnutg ·van rle l!esclwldi,qde -in te 
wi.lUgen st·relclcende tot •uerwijzing 
vnn het .(feeli-ng nnar een volgenrlc z'it
ti.ngstijd, wegens het n·iet versch·ijnen 
:uan een getniye (1). (VVetll. van strafv., 
art. 354.) 

3° J;fa.tJ n·iet l!eschowwd ·worden nls het 
Zezen vnn cle £looT een getu:ige tij £lens 
ll.e't"·uoor·be·reirlenrle ondet"zoek nf.(Jelegtle 
ve-rlcln·rin.(J, het lezen vnn de Mete vnn 
besch·uldi.(Jing, wa.a.1·in ge'UJetU gema.akt 
-wm·at vnn ·materiele feiten, zonde1" tlnt 
·vertl·nidez.ijlct wordt ·wawruit het be
wijs e1··uan l!Ujlct (2). 

(SMET.) 

AH.RES'l'. 

HET HOI!' ; ~ Gelet OJJ llet bestreden 
arrest, op 24 november 1953 gewezen door 
het Hof van assisen van de provincie 
Oost-Vlaanderen ; 

Over het eerste middel : schending van 
de recllten van de venlediging cloordat llet 
gf~neeskundig getuigscllrift luidens llet-

(1) Verbr., 13 januari 1913 (Rnll. en PAsrc., 
1913, I, 63). 

(2) Zie ,verb1·., 23 juni 1931 (Hull. en PAsrc., 
1931, I, 196, 11'); Rep. prat. dr. belge, 
v' Coitr d'assises, n'" 143 tot. :148bis. 

·welk de getuige Bertha Ternest wegens 
een zoeven ondergane lleelkundige bewer
king niet in staat was v66r het hof van 
assisen te verschijnen, noch aan de ver
decliging die dientengevolge om de verda
ging der zaak verzocht, nocll aan de jury
leclen werd medegedeeld : 

Overwegencle dat uit llet proces-verbaal 
van de terechtzitting blijkt da:t de voor
zitter van het hof van assisen de partijen 
ter kennis bracht dat de getuige Bertha 
'J'ernest ter zitting niet kon verschijnen 
omdat zij, volgens een tot staving daarvan 
overgelegd geneeskunclig attest, op de
zelfde dag geopereercl werd, en dat de 
voorzitter vervolgens dit stuk bij de bun
del gevoegd heeft, waaruit volgt dat het 
de verdecliging, de beschulcligde of zijn 
raadsman vrijstond nader kennis te ne
men van bedoeld bescheid indien zij het 
nuttig achtten; 

Overwegende dat bij gebrek aan elke 
daartoe strekkende aanvraag er geen aan
leiding bestoncl om het bescheid op een 
andere wijze over te leggen aan de ver
clecliging of aan de juryleden, aan wie het 
overigens niet behoort te oordelen of de 
niet verschijnende getuige al dan niet 
wettelijk belet was ; 

Dat bijgevolg de verdediging geenszins 
belemmercl werd en clat de rechten van de 
verclecliging niet miskend werden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel : schending 
van de artikelen 317 en 341 van het Wet
hoek van strafvordering, doordat het hof 
het verzoek van de verdediging om de 
zaak naar een volgencle zittingstijd te 
verwijzen afgewezen heeft en aangenomen 
heeft dat de behandeling der zaak zou 
worden voortgezet in afwezigbeicl van de 
niet verschijnende getuige, clan wanneer 
de verdediging zich tegen de verzakiug 
van het verhoor van bedoelde getuige had 
verzet, en · dan wanneer de voortzetting 
van de debatten in deze stand der zaak 
voor gevolg heeft gehad dat het geschre
ven getuigenis afgelegd door deze getuige 
aan de jury onderworpen werd vermits 
clit getuigenis in de akte van beschuldi
ging opgenomen was en dan wanneer, hoe
wei het openbaar ministerie op wiens ver
zoek de getuige moest gehoord worden 
clit verhoor verzaakt had, het gedeelte 
van de akte van beschuldiging met betrek
king tot clit getuigenis, niet werd ver
wijderd en doordat het openbaar minis
terie in zijn vordering dit getuigenis lleeft 
in acht genomen : 

Overwegende dat wanneer de beschul
digde, wegens het niet verschijnen van 
een getuige, de verwijzing van de zaak 
naar een volgende zittingstijd aanvraagt, 
opdat deze niet verschijnende getuige ter 
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zittilig zou kunnen gehoorcl worden, en 
dat het ovenbaar ministerie, op wiens ver
zoek bedoelde getuige moest gehoorcl wor
den, dit verhoor verzaakt, is het hof niet 
gehouden deze vraag in te willigen; 

Overwegende dat de akte van beschulcli
ging slechts een uiteenzetting van de fei
ten en omstandigheden der zaak door het 
openbaar ministerie uitmaakt; 

Dat wanneer die akte, naar aanleiding 
van de verscheiclene inlichtingen gewag 
maakt van materiele feiten terloops zon
der overigens te bepalen waaruit het be
wijs ervan zou voortvloeien, zodanige 
vermelding geen geschreven verklaring 
van een bepaalde getuige uitmaakt, zodat 
het lezen van de akte van beschuldiging 
geenszins als de lezing van de door een 
getuige tijdens het voorbereidend onder
zoek afg·elegde verklaring zou kunnen be
schouwd worden; 

Overwegende dat de bewering waarov 
het middel anderdeels gegrond is, naur 
luid waarvan het openbaar ministerie in 
zijn vordering naar het besproken getui
genis zou gewezen hebben, steun vinclt 
noch in het bestreden arrest noch in de 
stukken der rechtspleging waarop het hof 
acht vermag te slaan; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat de substanti1He of 
op straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is; 

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

25 januari 1954. - 2• kamer. - Voo?·
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ve?·
.slaggevm·, H. van Beirs. - Gelijlclu.i
(lencle conal1t.sie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, eerste advocaat-generaal. 

2• KAMER.- 25 januari 1954 

DOUANEN EN AOOIJNZEN.- AcOI.JNs
RECH'r 01' BRANDEWIJN. - GRONDSLAG. V,\N 
RET ACCIJNSRECHT. - RU"WNA'J'. - BEGRIP. 

H et accijnsrecht op de in het binnenland 
·tJe·rvaa.rdigde b?·anrlew·ijn worclt geheven 
op de voortgebrachte hoeveelheden 
ntwnat, dit is op het p1·oclnct ·lian de 
ee1·ste alcoholische dist'illaUe, met inbc
J11'iP van de onzwive?'l~crlen weUce nade1·
hand doG?' de overhaHn.rJ wo1·rlcn 'IJe•r
~tJ'ijcle·rd. (Wet van 10 augustus 1948, 
art. 1, dat artikel 3, par. 1, van de wet 
van 15 april 1896 wijzigt; wet van 
15 april 1896, art. 5.) 

(MERTENS, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 juli 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest niet op voldoende wijze 
de redenen te kennen geeft, waarom de 
volgens aanlegger aanwezig zijnde onop
losbare stofjes, die bezinksels geheten 
worden, wel deel uitmaken van de belast
bare alcohol : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
op grond van artikel 1, paragraaf 1, van 
de wet van 10 augustus 1948 in zake 
accijnzen, hetwelk artikel 3, paragraaf 1, 
van de wet van 15 april 1896 wijzigt, ver
klaart « dat het accijnsrecht geheven 
wordt OD het ruwnat, en opvorderbaar is 
zohaast het ruwnat vervaardigd is >> ; 

Dat het, daarenboven, bepaalt << dat de 
wetgever geen onderscheid maakt tussen 
de bestanddelen van het ruwnat » en dat 
dienvolgens het accijnsrecht berekend 
wordt op de « hoeveelheid ruwnnt zoals 
het bestaat, met al de bestanddelen die het 
inhoudt, dus met inbegrip van al de erin 
ontbonden of hangende elementen die met 
de vluchtige bestanddelen worden niecle
gestookt »; 

Overwegende clat waar het aiTest op 
klare wijze de betekenis aanduidt die het 
aan de bewoordingen der wet verleent 
om tevens de toepassing te rechtvaardi
gen welke llet van bedoelde wet maakt 
en een {loor een partij voorgesteld onder
scheid van {le hand te wijzen, het op vol
doende wijze gemotiveerd is ; 

Dat zodus het mi{ldel in feite uiet op- _ 
gaat; 

Over het tweede middel : scheuding 
van artikel 1, paragraaf 1, van de wet 
van 10 aug·ustus 1948 in zake accijnzen, 
houclemle wij.ziging van artikel 3, para
graaf 1, van de wet van 15 april 1896, 
doorclat, indien de wet beschikt dat de ac
cijns op in het binnenland vervaardigde 
brandewijn op de voortgebrachte hoeveel
heden ruwnat of alcohol wordt geheven, 
het ruwnat geen hoeveelheid alcohol is 
waarin physische onzuiverheden voorko
men, doch wel een onzuivere of ruwe alco
holische samenstelling : 

Overwegende dat uit het bestreden ar
rest blijkt dat de voortgebracllte hoeveel
heclen ruwnat welke volgens de bewering 
van aanlegger, zouden dienen verminderd 
te worden in verhouding· met de omvang 
van vaste stofdeeltjes of physische onzui
verheden, die zich erin zouden bevinden, 
het voortbrengsel is van de eerste alco
holische distillatie; 
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Overwegende dat het ruwnat, op de 
lweveelheden waarvan de accijns wordt 
geheven, wei dit voortbrengsel is dat na
derhand aan het overhalen wordt onder
worpen om het van om het even welke on
zuiverheden te bevrijden; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel : schending van 
artikel 95, paragraaf 1, 3°, van de wet 
wm 15 april1896, betreffende de fabricatie 
€n de invoer van alcohol, doordat uit de 
vaststelling van de aanwezigheid van on
oplosbare schilfers in het ruwnat dient 
afgeleid te worden dat de berekening van 
de accijns op de hoeveelheid ruwnat aan
leiding heeft gegeven tot een misslag die 
moet hersteld worden : 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het tweede midclel blijkt dat waar het 
bestreden arrest vaststelt dat de voort
gebrachte hoeveelheid ruwnat het product 
ls van de eerste alcoholische distillatie, 
het de aanwezigheid in dit ruwn:at van 
aan het stoken vreemde onzuiverheclen 
11itsluit en bijgevolg aan het bestaan van 
~en misslag elke grond ontkent ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegencle dat de substantiele of 
QP straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

25 januari 1954. - 2" kainer. - Voor
.zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
.~laggever, H. van Beirs. - Gelijlclui
d,ende conclnsie_, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 25 januari 1954 

:\1ILITIEJ. LICHTING 19[)3. - AAN-
VHAAG ~rO'l' VllltTLA'l'ING- OP GROND VAN AH.'l'I
KEL 5 VAN DE WET VAN 22 JULI 19;:)2. -
1NGESCHREVENE DIE VI,H' BROEDERS OF ZUS
'l'ERS IN LEVEN HEE~'T. - VOORWAARDE DIE 
OP 31 JANUAlU 1952 MOES1' VERYULD ZI.JN. 

{)m in m·edestijd de t'1'ijlaUn(f van dien8t 
te lcunnen belcornen wellce bepaald 
wordt ten [Jttnste van dienstplichtigen 
die ten minste vi.if bmede1·s of zttsters 
in leven hebben, moest de ingesch1·e
vene geroepen om de lichting 1953 te 
·vormen, die zijn aanv1·aag tot vdjstel
ling op grond van artilcel 5 vam de wet 
"/Jan 22 jnli 1952 indiencle, die vom·
waarde op 31 januari 1952 ve1·vu.llen (1). 

(1) Zie verbr., 9 november 1953 (s.tp..a, 
biz. 152; Bull. en PASIC., 1954, I, 176). 

VERBR., 1954. - 24 

(Wet van 15 juni 1951, art. 12, 1°; wet 
van 22 juli 1952, art. 5.) 

(MARCHAND.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 14 october 1953 gewezen 
door de hoge militieraad; 

Over het eerste middel : afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat de bestreden beslissing niet 
gemotiveerd is en dat zij aanleggers me
morie niet beantwoordt : 

Overwegende dat, zoals blijkt uit de 
uiteenzetting zelf van het door aanlegger 
voorgesteld tweede middel, de beslissing 
gemotiveerd is; dat, wat die grief be
treft, het middel in feite niet opgaat; 

Overwegende dat, daar het de aanvoe
ring van aanleggers memorie niet aan
duidt die onbeantwoord werd gelaten, 
het middel, bij gebrek aan nauwkeurig
heid, niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel : afgeleid uit 
de schending van artikel 12, 1 o, van de 
wet van 15 juni 1951 betreffende de dienst
plicht, doordat de llestreden beslissing 
aanleggers aanvraag om vrijlating van 
dienst op morele grond verwerpt om de 
reden dat aanlegger op 31 januari 1952 
slechts vier broeders of zusters in leven 
had, zijn zustel' Christiane op 22 augus
tus 1952 gelloren zijnde, dan wanneer ge
meld artikel bepaalt dat de ingeschrevene 
die ten minste vijf broeders of zusters in 
leven heeft vrijgesteld wordt, zonder te 
preciseren op welk. ogenblik die perso
nen in leven moeten zi,in, derwijze dat de 
llestr·eden besUssing, door aan dit artikel 
een voorwaarde in de tijd toe te voegen, 
die l1et allerminst bevat, de draagwijdte 
er van beverkt, en dat, bij afwezigheid 
van llepaling van bedoeld ogenblik, dit 
artikel moet worden geinterpreteerd in 
die zin dat de vereiste voorwaarde enkel 
client vervuld te zijn wanneer de dienst
plicht een aanvang moet nemen Pn dit ge
durende heel de tijdruimte dat de aanvra

,ger een ingeschrevene is : 
Overwegende dat aanleggers aanvraag 

om vrijlating van dienst op morele grond, 
voorzien bij artikel 12, 1 o, van de wet 
van 15 juni 1951, werd ingediend bij toe
vassing van artikel 5 van de wet van 
22 juli 1952 tot wijziging van voormelde 
dienstplich twet; 

Overwegende, enerzijds, dat dit laatste 
artikel llepaalt dat nog de vrijlating kun
nen J)ekomen, volgens de procedure voor-

Zie verder de nota 1 in Bu,ll. en PASIC., 

1954, I, 176, betreffende de verandering hieraan 
gebracht door de wet van 12 maart 1954. 
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zien bij artikel 4, lid 2. en 3, van die wet, 
de ingeschrevenen ger.oepen om de lich
ting 1953 te vormen die op 31 januari 
1952 de voorwaarden vervullen voorzien 
bij artikel 12, 1° of 2o, van de dienst
plichtwet van 15 juni . 1951, en die hun 
rechten niet hebben laten gelden; 

Overwegende, anderzijds, dat artikel13 
van het koninklijk :besluit van 30 october 
1951, houtlencle onder meer regeling van 
de toepassing van· cl~ dienstpliclltwet van 
15 juniJ-~~1, eit''Jrizori.derlleicl van haar 
artikel~O,:paragrua;f.l; 3°, bepaalt dat de 
aanvr•aag om vrijlttting op morele grond 
moet worden ingediencl in de loop van de 
maand januari van het jaar, v66r dat 
waarnaar de lichtiug van de aanvrager 
genoemd wordt; 

Dat, dienvolgens, de bij artikel 12, 1°, 
van de wet van 15 juni 1951 gestelde voor
waarclen ten laatste op de 31e van be
doelcle maancl januari moeten vervulcl 
zijn; 

Dat de uitzonderlijke gunstmaatregel 
van a'rtikel 5·van de wet van 22 juli 1952, 

· beperkt tot de ingeschrevenen geroepen 
om de lichting 1953. te vormen, clan ook 
slechts een bevestiging van clie regel in
houdt door de 31e januari 1952 te stellen 
als datum waarop de bij artikel 12, 1°, 
of 2°, van de wet van 15 juni 1951 tot 
vrijlating van dienst vereiste voorwaar
den dienen vervuld te zijn; 

Overwegende clat het miclclel naar 
recht faalt; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning. 

25 januari 19M. - 2e kamer. - Vom·
z'itte1·, H. Wouters, voorzitter. - Ve·r
slaggevm·, H. Belpaire. - Gelijlcltt-irlen(le 
conclt~sie, H. Roger .T anssens de Bist
hoven, eerste advocaat-generaal. 

2c KAMER. - 26 januari 1954 

1° INKO:MSTENBELASTINGEN. 
BELAS'l'ING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. 
AFTREKBARE LASTEN. - MET HE'l' ZEGEL 
GELIJKGESTELDE TAXES. - BEDRAG AF1'REK
BAAR, MI'fS RET TIJDENS RET BELASTBAAH 
TIJDPERK WERD GEKWETEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EJX'l'RABELASTING. - J3EPALINGEN VAN DE 
SAMENGESCHAKELDE WE1"l'EN BETREFFENDE DE 

(1) Zie verbr., 4 november 1952 (Arr. 
Verb1·., 1953, blz. 121; Bull. en PASIC., 1953, 
I, 135); 16 juni 1953 (Bull. en PAsrc., 1953, 
I, 819). 

(2) Verbr., 4 november 1952 (A1·r. Jlerb1·., 
1953, blz. 121; Bull. en PASIC., 1953, I, 135). 

·. BEDRIJFSBELASTlNG VAN 1'0EPASSING BEHOU
.DENS AFWI.JKING. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BUI'rENGEWONE TERMI.JNEN VOOR HET NA• 
VORDEREN VAN ONTDOKEN RECHTEN. - TER
MI,JNEN BI.J DE BESLUI'J'WET VAN 17 DECEMBER 
1942 GESCHORS'l' EN BIJ DE WET VAN 30 JULI 
1947 TOT 31 DECEMBER 1954 VERLENGD. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. -
VERBE'l'ERll'IG DOOR DE ADI\I!NlS'l'RA'l'lE VAN 
DE AANGIFTE VAN EEN BELASTINGPLICHTIGE. 
AANSLAG TOT AANVULLENDE BELASTil.:G. -
AANVULLENDE AANSLAG NIE'r BEPERK'J' TOT 
DAT DEEL VAN DE WINS1' DAT NIET ONDER DE 
EXTRABELASTING VALT. 

5° INKOMSTillNBELAS'l'INGEN. -
11JXTRAm3LASTING. - ARTIKE!, 7 VAN DE WET 
VAN 7 OCTOBEL{ 1945. - DOEL EN DHAAG
WIJDTE. 

6" INKO:MSTENBET~ASTINGEN. 
EJXTRABELAS'l'ING. - DHAAGWI,JDTE VAN AR-
1'IKEL 13, PARAGHAAF 2, YAN DE WE'J' VAN 
16 OCTOBER 1945. - BEPALING DIE INSLUIT 
DA'f DE VAN HET BEDRAG DER E..'CTHABELAS
TING AF 1'E TREKKEN GEWONE BELAS'riNGEN 
VOORAF ZLJN GEVES'J'IGD. 

1° Al ·is ae met het zege! gelijlcgestelrle 
truce ve1·.sch~~lrl'igd doot· het feit zelf van. 
fle ove1·g(Lng rlie tot de taxe aanleidinrf 
geeft en al ·mag ze in ae boelchouclin!J 
·in het pnssief tvorrlen opgenomen, clan 
tach bUjft rlnt, ten aanzien van rle in-
7comstenbela8Ung, rlie taxe enlcel een af
trelcbare last is voor zoveel zij tijdens 
het belastbaa1· ti.idperlc wercl gelcttJe
ten (1). (Samengeschakelde wetten, 
art. 26.) 

2° De bepnUngen van rle samengescha
lcelcle wetten betrefjenrle de bedrijfsbe
lasting zijn, in zover de wet tJan 
16 octobe·r 1945 desaannaanfle geen af
·uYijking inhonclt, van toepassing op lle 
emtrabelast'in.rf (2). (Wet van 16 october 
1945, art. 19.) 

3° De bnitenrwwone termijnen bepaalrl bij 
wrt'ilcel 74 cle1· samengeschalcelfle wetten 
tot het navonleren van ae ontclolcen be
lastingen, wenlen floor de besluitwet 
·IJU,n 17 clecernbe1" 1942 geschorst tot de 
rlatt~m van het besl-l~it dat het lege1· te
rug op ·v·recles·voet b·ren.qt, en we1·rlen 
•ve·rvolgens rloo·r wrtilce! 1 van de wet 
·van 30 :inlri 1947, tot 31 aecember .1954 
verlengrl, in zove·r zij o·p de inkom.sten 
·uit de j(M'en 1940 tot 19411 betrelclcin.rr 
hebben (3). · 

4° Geen bepnling, noch van ae sarnenrJe
schalcel(le wetten, noch van de wet van 

(3) Zie verbr., 21 december 1953 (supm, 
blz. 2n; B"ll. en PAsiC., 1954, I, 322, met de 
conclusie van het openbaar ministerie); 
12 januari 19M (Bv..ll. en PAsrc., 1954, I, 395). 



-371-

16 octobet· 1945, beperkt het vestigen 
van aanvullende aanslagen in de ge
wone belastingen tot het niet onder de 
ewtrabelasting vallende ded van de 
winst (1). 

5° H et enig voorwerp van artilcel 7 van 
de wet van 16 october 1945 was te voor
zien in het gebeu.rli:ik verstrijlcen van 
de bij at·tikel 7 4 der samengeschakelde 
wetten gestelde b1titengewone termij
nen, in geval van terugbrenging van 
het leger op vredesvoet, en, in dit ge-

, val, het inlcohieren van aanvullende ge
wone belastingen mogelijlc te malcen zo
lang de eitrabelasting kan gevestigd 
worden, onder het eni,q voo1·behoud dat 
noah ve1·hogingen, noah boeten mochten 
worden toegepast (2). 

6o Artilcel 13, parag1·aal 2, van de wet 
van 16 october 1945 bepaalt dat de ge
wone belastingen van het bedrag van de 
ewtrabelasting afgetrolc.Twn wo1·den, het
geen noodzalcelijk insl·uit dat het bed1·ag 
van die gewone belastingen voo1·at ge
vestigll werd (3). 

(WAEL, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

·ARREST. 

HET HOF; - Gelet, op het bestreden 
arrest, op 11 juli 1951 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 26 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen samengeschakelcl bij besluit 
van de Regent van l 5 januari 1948; 2, 4 
en 10 van de wet van 1(; october 1945 tot 
invoering van de extrabelasting; 1, 26, 
27, 4H en 202, 5°, van het vVetboek der 
met het zegel gelijkgestelde taxes (ko
ninklijk bcsluit van 29 september 1938 
en besluitwet van 28 november 1939, arti
kel 10), doordat het bestreclen arrest ten 
onrechte, bij de berekening van de extra
belasting, aan aanleggers de aftrek ge
weigerd heeft van de som van 44.(;(;2 fr. 
welkc in 11l4(; door de Dienst van het 
zegel werd gevorderd en betrekking had 
op tijdens het belastbaar tijdperk ge
schiede verrichtingen, en welke. een op 
31 december 1944 aanleggers patrimonium 
bezwarende schuld uitmaakte, dan wan
neer de wet het vergelijken oplegt van 
twee toestanden van de activa, de ene op 

(1) en (2) Verbr., 21 december 1953 (twee 
arresten) en 12 januari 1954 (Mlpra, blz. 271, 
274 en 322; Bull. en PAsrc., 1954, I, 322, 333 en 
395). 

(3) Zie nota 5 in Bull. en PAsrc., 1954, I, 
<162. 

9 mei 1940, de andere op 9 october 1944 
of op 31 december 1944, en dan wanneer 
in laatstbedoelde toestand rekening dient 
gehouden te worden met de schulden die 
op die datum het patrimonium van de be
lastingplichtige bezwaarden en aldus zijn 
bruto-winst verminderden, en dan wan
neer de extrabelasting enkel op de netto
winst mag geheven worden, en dan wan
neer uit het bij het bestreden arrest be
sliste voortvloeit dat de extrabelasting 
gedeeltelijk een som treft, · verschuldigd 
uit hoofde van een belasting welke, door
dat zij niet binnen de wettelijke termljn 
was gekweten geweest door de belasting
plichtige - die de wet als heffer van die 
belasting aanstelt, - aan de Schatkist 
verschuldigd was ten dage waarop dezer 
vordering ontstond (op de datum waarop 
de facturen hadden dienen te worden op
gemaakt), onafhankelijk van enigerlei 
totstandbrenging, door de Staat, van een 
titel van invorderbaarheid : 

Overwegende dat het middel als grief 
tegen het bestreden arrest inroept, dat 
het, om het netto bedrag van de door aan
legger tijdens het belastbaar tijdperk be
haalde beclrijfsinkomsten te bepalen, be" 
slist heeft dat er geen aanleiding was 
om van clie inkomsten een door de Dienst 
van het zegel in 194(; gevorderde som van 
44.(;(;2 frank af te trekken, welke betrek
king had op gedmenue het belastbaar tijd
perk geschiede verrichtingen, en een 
schuld was die, volgens het middel, op 
31 december 1944 aanleggers patrimonium 
bezwaarde; 

Overwegende dat, hoewel de met het 
zegel gelijkgestelde taxe door het feit 
zelve van de overgang verschuldigd is, en 
aldus in de boekhouding in het passief 
mag worden opgenomen, nochtans blijft 
dat, ten aanzien van de belasting op de 
inkomsten, die taxes enkel aftrekbare las
ten zijn voor zoveel zij tijdens het belast
baar tijdvak gekweten werden; 

Overwegende immers dat artikel 26 van 
de samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen enkel toestaat 
het bruto beclrag van de belastbare illkom
sten af te trekken van die bedrijfsuit
gaven welke gedaan werden om die in
komsten te verkrijgen of te behouden, 
voor zoveel het bedrag ervan werkelijk 
gedurencle het belastbaar tijdvak is be~ 
taald geweest ; , 

Overwegende dat artikel 11) van de wet 
van l(; october 1945 tot invoering van de 
extrabelasting, luidt dat, in zover die 
wet desaangaande geen afwijking in
houdt, de bepalingen van de samengescha" 
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen met betrekking op de bedrijfs
belasting vau toepassing zijn op de extra
belasting; 
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Overwegende dat de wet van 16 october 
19'45 geen enkele van voormelcl artikel 26 
afwijkende bepalingen behelst; 

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

de ari:ikelen 97 van de Grondwet, 1i:l20 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 2, 
4 10 13 en 19 van de wet van 16 october 
1945 'tot invoering van een extrabelasting 
op de exceptionele winsten; 25, 26 en 35 
van de wetten op de inkomstenbelastin
gen, samengeschakeld bij het besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, 2 en 5 
van de wet van 14 october 1945 betreffende 
de geblokkeerde monetaire activa, 1, 2, 3, 
5 en 6 van het besluit van de Regent van 
26 april 1946; a) doordat het bestreuen 
arrest ten onrechte het vestigen, na 1 ja
nuari 1.946, wettelijk verklaard heeft van 
aanvullende aanslagen in de gewone be
lastingen op het deel van de door _ aan
legger tijdens het belastbaar tijdvak ver
wezenlijkte winst dat door de extrabelas
ting werd getroffen, dan wanneer de wet 
en de voorbereidende werkzaamheden er 
van het vestigen van aanvullende aan
slagen in de gewon<> belastingen beperken 
tot het door de extrabelasting niet getrofc 
fen deel van de winst, en <Ian wanneer, 
door aldus te beschilrken, de bijzondere 
wet van de gewone wetgeving afwijkt; 
b) doordat het bestreden arrest het ver- · 
werpen van de door aanlegger voorge
stelde interpretatie gemotiveerd heeft 
door de onjuiste verklaring dat zij de 
belastingontduiker zou bevoordelen en 
« vrijstelling van alle verborgen inkom
sten welke de referentiewinst te boven 
gaan ll zou insluiten; c) doordat het be
stre<len arrest regelrecht indruist tegen 
het doel van de uitzonderingswetten van 
1945, hetwelk was enkel ten behoeve van 
de Staat een door de exceptionele winst 
opgelevercle nieuwe belastbare materie 
tot stand te brengen, die slechts onder 
een be-lasting Iron vallen welker opbrengst 
geheel tot het delgen van de lening tot 
muntsanering moet worden aangewend, 
hetgeen elke trouwens niet terugvorclE'r
bare toe-kenning aan de provincH!n en aan 
de gemeenten uitsluit : 

Overwegende dat de administratie in 
1949 binnen de wettelijke termijn was om 
uanvullende aanslagen in de gewone be
lastingen op de bedrijfsinkomsten van het 
in de ext'rabelasting belastbaar tijdperk 
in te kohieren, uit kracht van artikel 1 
van de wet van 30 juli 1947 houdende 
verlenging tot 31 december 1954 van de 
termijnen voorzien in artikel 74 van de 
samerigeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, in zover zij op de 
inkomsten uit de jaren 1940 tot 1944 be
trekking hebben ; 

Overwegende dat. geen wetsbepaling, 

noch van de samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, noch 
van de wet van 16 october 1945, het vesti
gen van aanvullende aanslagen in de g·e
wone belastingen beperkt tot dat deel van 
de winst dat niet onder de extrabelasting 
valt; 

Overwegende dat artikel 7 van laatst
vermelde wet, door te voorzien in het ves
tigen van aanvullende aanslagen in de 
inkomstenbelastingen en in de nationale 
crisisbelasting << voor de dienstjaren 194()
tot 1945 ll, bedoeld heeft de tot clit tijd
perk betrekkt>lijke winsten niet aan het 
regime van de gewone inkomstenbelastin
gen te onttrekken, ook al vallen zij onder 
de extrabelasting; 

Overwegende dat in HJ45, met het oog 
op het terugbrengen van het leger op 
vredesvoet, door de wetgever behoorde 
acht te worden geslagen op het verstrij
ken van de in artikel 74 van de samenge
schakelde wetten omschreven termijnen, 
ofschoon deze bij de besluitwet van 17 de
cember 1942 waren geschorst geweest; 

Overwegende dat aldus blijkt dat het 
enig doel van voormeld artikel 7 geweest 
is in die · gebeurlijkheid te voorzien en,
ingeval cleze in verwezenlijking trad, 
de inkohiering van gewone aanvullende 
aanslagen mogelijk te maken zo lang de 
extrabelasting geldig kon worden geves
tigd, onder het enkel voorbehoud dat geen 
verhogingen of boeten mochten worden 
toegepast; 

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

de artikelen 97 van de Grondwet, 1, 2, 3, 
4, 7, 10 en 13 van de wet van 16 october 
1945 tot invoering van de extrabelasting 
op de oorlogswinsten, 1, 3 en 6 van het 
besluit van de Regent van 26 april 1946, 
a) doordat het bestreden arrest aanleg
gers subsicliaire stelling heeft verworpen, 
welke ertoe strekte dat het bestaan, in het 
passief van zijn vermogenstoestand OJJ 
31 december 1944, in aanmerking zou wor
den genomen vun aanvullende aanslagen 
in de gewone belastingen welke na die 
datum werden gevestigd, doch op het be
lastbaar tijdperk be-trekking hadden en 
welke die toestand bezwaarden, dan wan
neer de extrabelasting enkel de netto 
einduitkomst van het belastbaar tijdperk 
mag treffen en dan wanneer, ten aanzien 
van de extrabelasting, deze belasting
schuld een last uit dat tijdperk uit
maakte; b) doordat het bestreden arrest, 
door te erkennen dat het besluit van de 
Regent van 26 april 1946 onderscheiclen 
maakt welke in de wet niet worden ge
maakt, en door vast te stellen dat het l1e
sluit met de wet niet overeenkomt, ver
zuimd heeft te beslissen dat de met de 
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wet niet overeenkomende bepalingen van 
het besluit niet wettelijk Waren : 

Overwegende dat artikel 13, para
graaf 2; van de wet van 16 october 1945 
slechts het in mindering brengen van be
lastingen op het bedrag deJ; . extrabelas
tirig toestaat, wat noodzakelijkerwijze 
insluit dat het bedrag van elke van die 
belastingeii vooraf is bepaald geweest; 

Overwegencle dat het b~treclen arrest, 
in strijcl met hetgeen iri het micldel wordt 
staancle gehouclen, niet het niet overeen
komen van het besluit van de Regent van 
26 april1946 met de wet heeft vastgestelcl, 
maar erop heeft gewezen clat clit besluit 
door een in de wet niet uitclrukkelijk ge
maakt onclerscheid goecl te maken, enkel 
een uitvoeringsmodaliteit beoogcl heeft 
welke de wetgever aan de wijsheid van de 
uitvoerende macht heeft overgelaten; dat 
er dienvolgens generlei tegenstrijdigheicl 
ligt in het arrest hetwelk, enerzijds, vast
stelt clat het besluit een onclerscheicl heeft 
gemaakt dat door de wet niet worclt ge
maakt, en anderzijds clat dit onclerscheicl 
een modaliteit uitmaakt welke binnen de 
aan de uitvoerencle macht verleencle 
machtsafvaarcliging valt; 

Dat geen der onderclelen van het miclclel 
kan aangenomen worden ; 

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

26 januari 1954. - 2" kamer. - Voor
zittm·, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Vm·s~aggever, H. Anciaux 
Henry de Faveaux. ~ Gelijlclttidende con
olusie, H. Ganshof van cler Meersch, ad
vocaat-generaal. - PleUers, HR. De Mey 
(van de Balie van beroep van Brussel) 
en Van Leynseele. 

2" KAMER. - 26 januari 1954 

~ INKOMSTENBELASTINGE~ 
BUITENGEWONE TERMIJNEN 'l'OT NAVOR
DERING VAN ON'J'DOKEN BELASTINGEN BIJ 
ARTI!(EL 74 VAN DE SAMENGESCHAKELDE WE'l'
'l'EN BEPAALD. - TERMIJNEN BI.J DE BESLUI'l'
WET VAN 17 DECEMBER 1942 GESCHOHST 

2° INKOMSTENBELAS'l'INGEN. -
VERBE'l'ERING DOOR DE ADMINIS'l'RATIE VAN 
DE AANGIFTE VAN EEN BELAS'l'INGPLICH'J'IGE. 
- AANSLAG TOT AANVULLENDE BELASTIN-

(1) Zie conclusie van het openbaar ministe
rie v66r verbr., 21 december 1953 (supra, 
blz·. 271; Bull. en PASIC., 1954, I, 322; verbr., 
12 januari 1954 (sup1-a, blz. 322; Bull. en 
PAsrc., 19M, I, 395) eil het voorgaand arrest. 

GEN. '-- AANVULLENDE AANSLAG NIET BEPERKT 
TOT HE'J' NIET ONDER DE EX'J'RABELASTING 
VALI:;ENDE DEEL VAN DE WINST. 

3° INKOlVISTENBELASTINGEN. 
EX'l'RABELAS'l'ING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEPTIONELE BA'l'EN. - ARTIKEL 7 
VAN DE WE'l' VAN 16 OCTOBER 1945. - DOEL 
EN DRAAGWIJDTE. 

4° WETTEN EN BESLUITEN. - VER
WIJZING IN DE WET DOOR DE WE'l'GEVER NAAR 
EEN BEPALING VAN DE VIGERENDE WETGEVING. 
- VERWIJZING DIE NOODZAKELIJK DE BEPA
LING BEDOEL'l' ZOALS ZIJ GEBEURLIJK AAN
GEVULD OF GEWIJZIGD WORDT. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. -
AANSLAG BIJ NA VORDERING VAN RECH'l'EN 
KRACH'l'ENS AR'l'IKEL 7 VAN DE WET VAN 
16 OCTOBER 1945. - AANSLAG DIE DE BIJ 
AllTIKEL 57 DER SAMENGESCHAKELDE WE'l''l'EN 
BEPAALDE VERHOGINGEN SLECH'l'S UITSLUIT 
WANNEER HI.J NA HE'l' VERS'l'RIJKEN VAN 
DE IN AR'l'IKEL 7 4 DEB SAMENGESCHA
KELDE WE'l"l'EN GES'J'ELDE BUI'l'ENGEWONE 'l'ER
MIJNEN GEI'ES'l'IGD WORDT, DI'J' IS NA RET 
VERS'J'RIJKEN VAN DE BIJ DE BESLUITWE'J' 
VAN 17 DECEMBER 1942 GESCHORSTE 'l'ERMIJ
NEN. 

6° WET'l'T<JN EN BESLUITEN.- MACH'!' 
'l'O'l' UI'J'LEGGING VAN DE RECH'l'ER. - VOOR
VAL GESCHIE!l NA DE VAN KRACHT WORDING 
VAN DE WET EN WAARVAN DE WETGEVER DIEN
I'OLGENS GEEN ImNNIS HAD. - ELEMEN'J' 
W AAROP DE RECHTER NIE'l' 'l'OT UITLEGGING 
VAN DE WIL VAN DE WETGEVER MAG STEUNEN. 

1° Artilcel 1 tmn de besl'ttitwet van 17 de
cembet· 1942 schorst tot de datum van 
het lcon,inlclij lc beslttit waarbij het leger 
tent!! op vreclesvoet wordt gebracht de 
bi:i nrtilcel 7 4 van de samengeschnleelde 
wetten bepaalrle buitenyewone term,ij
nen tot navordering van ontdolcen be
lasUngen (1). 

2° Geen bepaUng noch van cle snmenge
schnlcelrle wetten, noch van de wet van 
16 october 1945 beperlct het vestigen 
van aanvttllende aanslngen in de ge-
1Vone /Jelastingen tot het niet onder de 
ewt,rabelasf'in{f vq.llende cleel vnn de 
winst (2). 

3° At·tilcel 7 van de wet 'Van 16 october 
1945 had als enig doel te voorzien in 
het gebettt'lij lc verstrij Teen vnn de bij 
artilcel 74 der snmengeschalcelde wet-" 
ten bepanlrle bn'itengewone aanslngstm·
tn'ijnen in geval vnn terugbrenging vnn 
het leget· op vt·edesvoet, en, in dit ge
vnl, het 'inlcohieren van aanvnllende ge
t/Jone belasf'ingen mogelijlc te malcen zo
lang de ewtt·abelasting leon gevestigd' 

(2) Verbr ., 21 december 1953 (twee arresten) 
en 12 januad 1954 (supra,, blz. 271, 274 en 322; 
Bull" en PAsiC., 1954, I, 322, 333 en 395). 
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worden, onder hct eni,q vooTbehoud dat 
noch verhogingen, noch boeten mochten 
worden toegepast (1). 

-4° De bij artilcel 57 der samengeschalcelde 
wetten bepa(Llde ve1·hogingen ZtJn 
slechts u.itgesloten wanneer de aan
vullende aanslagen Jcrachtens artilcel 7 
van de wet van 16 october 1945 wm·den 
gevestigd na het verstr·ijlcen van de bij 
a1·tilceZ 74 der samen,qeschalcelde wet
ten bepaalde en bij de beslttitwet van 
17 december 1942 gesch01·ste bttitenge
wone termijnen. 

:5o Wanneer de wetgevm·. in de wet, zon
der voorbehoud, naar een bepaling van 
de 'l!igerende wetgeving ve1·wijst, be
doelt hJj noodzalcelijlc die bepaling zo
als zij gebeurlijlc aangevuld of gewi.j
zigd werd. 

,(io Tot ttitlegging van de wa tJan de 
1,/Jetgever mag de 1·echteT n·iet ste·wnen 
op vom·vallen welke zijn geschied na de 
van lcracht woTding van de wet en 
wellce dien·volgens ·niet ter lcennis va.n 
.fle wetgever gebracht we1·den (2). 

(RAES, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

AREES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
oarrest, op 24 maart 1952 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel : afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 25, 26, 35 en 74 van de wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
,samengeschakeld bij het besluit van de 
Regent van 1G januari 1948, 2, 7, 10, 13 

·en 19 van de wet van Hi october 1945 tot 
invoering van een extrahelasting, 2 en 5 
van de wet van 14 october 1945 betref
fende de g.eblokkeerde monetaire >~ctiva, 
1 van· het besluit van l7 december 1942; 
·eerste onderdeel : doordat het bestreden 
arrest ten onrechte het vestigen, na op 
l januari 1946, wettelijk heeft verklaard 
van aanvullenfle aanslagen in de gewone 
belastingen en van verhogingen als straf 
·(welke van de extrabelastil1g niet in min
.dering kunnen gebracht worden) op het 
deel van de door aanlegster tijdens het 
belastbaar tijdperk verwezenlijkte winst, 
hetwelk door de extrabelasting is getrof
fen geweest, dan wanneer de wet en de 
voorbereidende werkzaamheden van de 
wet van 16 october 1945 het vestigen van 

(1) ZiB voorgaande bladzijde, nota 2. 
(2) Zie verbr., 21 december 1953 (snpm, 

'biz. 274; Bnll. en PASIC., 1954, I, 333). 

aanvullende aanslagen in de gewone be
lastingen tot het niet aangegeven en door 
de extrabelasting niet getroffen deel van 
de winst beperken, en de bijzoiidere wet 
ten deze van de gewone wetten afwijkt, 
clan wanneer de door het arrest verstrekte 
oplossing lijnrecht inclruist tegen het 
doel van de uitzonderingswetten van 1945 
hetwelk was, enkel ten behoeve van de 
Staat, een door de exceptionele winst 
opgelevercle nieuwe belastbare materie 
tot stand te brengen, die enkel kan wor
den getroffen door de extrabelasting waar
van de opbrengst geheel tot het aflossen 
van de lening tot muntsanering moet wor
den aangewencl, hetgeen elke trouwens 
niet terugvorclerbare toewijzing aan de 
provincH!n en gemeenten uitsluit : 

Overwegencle dat artikel 1 van de be
sluitwet van 17 october luidt als volgt : 
«de verjaringen voorzien bij artikel 74 
van de samengeschakelde wetten inzake 
belastingen op het inkomen worden ge
schorst tot de datum van het koninklijk 
besluit uitvaardigend clat liet leger terug 
op vreclesvoet wordt gebracht )) ; 

Overwegencle dat, vermits becloeld ko
ninklijk besluit van 1 juni 1949 dngtekent, 
de aclministratie steeds nog in de bij voor
melcl artikel 7 4 gestelde termijnen ver
keercle om in 1947 voor dienstjaren 194.1 
tot 1945 navorderingen van rechten in de 
gewone belastingen te vestigen ; 

Overwegende clat het vestigen van aan
vullencle aanslagen in de gewone belastin
g·en door geen enkele bepaling, noch van 
de samengeschakelde wetten betreffende 
fle inkomstenbelastingen, noch van de wet 
van 16 october 1945, beperkt wordt tot bet 
niet onder de extrabelasting vallende deel 
van cle winst; 

Dat, inzonderheid, cle wetgever door in 
artikel 7 van de wet van 16 october 1945 
het voegwoord « wanneer )) te gebruiken, 
zich erbij bepaalt de toepassing van be
wuste extrabelasting tot een bepaald ge
val te beperken doch de maat niet be
grenst waarin lle aanvullende aanslagen 
gevestigd worden ; 

Dat Yoormeld artikel 7, waar het voor
ziet in het vestigen van aanvullende aan
slagen in de belasting op de inkomsten 
en in de nat.ionale crisisbelasting voor 
« cle dienstjaren 1910 tot 1945 )), bedoeld 
heeft de tijclens de oorlogstijd verwezen
lijkte winsten aan het stelsel der gewone 
inkomstenbelastingen niet te onttrekken, 
zelfs ingeval bedoelcle winsten aan de ex
trabelasting onderhevig zijn; 

Dat het enig doel dezer bepaling ge
weest is te voorkomen dat op uit kracht 
van de smuengeschakelcle wetten belast
lJare inkomsten, die echter slechts naar 
aanleiding van het vestigen van de extra
belasting aan het licht zijn gekomen, de 
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gewone inkomstenbelastingeu niet zonden 
kunnen geheven worden wegens het ver
strijken van de bij artikel 74 _,,gestelde 
termijnen tot toepassing van de bepalin
gen der samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen; .dat de 
wetgever van i945, die de datum niet 
kende waarop het koninklijk besluit tot 
terugbrenging van het Ieger op vredes
voet zou worden uitgevaardigd, hetwelk 
de bij artikel 74 van de samengeschn
kelde wetten gestelde termijnen, die bij . 
de besluitwet van 17 december 1942 wer
<len opgeschorst, opnieuw zou doen lopen, 
wettig de gebeurlijkheid in aanmerking 
kon nemen van een verjaring welke de 
toepassing van de snmengeschakelcle wet
ten in de weg stond ; 

Dat daaruit volgt dat voormeld arti
l;:el 74, verre van enige begrenzing in de 
t()epassing van het stelsel der gewone 
inkomstenbelastingen nan te brengen, in 
het daarin omschreven bijzonder geval clit 
stelsel bij uitzondering uitgebreid heeft, 
niettegenstaande het verstrijken van de 
termijnen binnen welke de toepassing van 
de samengeschakelde wetten toegelaten 
was, onder het enige voorbehond dat er 
noch verhogingen, noch geldboeten mach
ten worden toegepast ; 

Tweede onderdeel : doordat het bestre
den arrest ten onrechte, ten aanzien van 
de aanvullende aanslagen in de gewone 
belastingen welke in 1947 bij navordering 
van rechten van de dienstjaren 1941 en 
1942 werden gevestigd, verklaard heeft 
dat deze aanslagen terecht met 10 t. h. 
bij wijze van straf waren verhoogd ge
weest, dan wanneer artikel 7 van de wet 
van 16 october 1945 het heffen van zo
clanige .verhogingen verbiedt na verstrij
ldng van de in artikel 74 van de sam!'n
geschakelcle wetten betreffende de inkom
stenbelastingen gestelde norma~e · termij
nen van drie en vijf jaar, wat ten deze 
het geval was : 

Overwegende dat, wanneer de wetgever 
zonder voorbehoud naar een bepaling van 
de vigerende wetgeving verwijst, hU nood
zakelijk die bepaling bedoelt zoals zij 
aaugevuld of gewijzigd werd ; 

Overwegende dat artikel 7 i.n fine van 
de wet van 16 october 1.945, in de daarin 
omschreven omstandigheden, het recht tot 
toepassing van verhogingen slechts heeft 
uitgesloten in het geval waarin de aan
vullende aanslagen na verstrijking van de 
in artikel 74 van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen gestelde termijnen gevestigd worden ; 
dat, vermits hij in voormeld artikel. 7 
geen blijk heeft gegeven van het voorne
men van de vigerende ·wetgeving af te 
wijken, de wetgever noodzakelijk de ter
mijnen bedoeld heeft welke bij voorbeeld 
door artikel 74 werden gesteld en door de 

besluitwet van 1.7 december 1.942 geschorst 
werden; dat tot uitlegging van de omstre
den bepaling de bewering niet dienend iH 
dat voorvallen welke zijn geschied na de 
vankrachtwording van de wet waarbij die 
bepaling wordt ingevoerd en welke dien
volgens niet ter kerinis van de wetgever 
werden gebracht, practisch elke uitwer
king aan deze bepaling hebben ontnomen; 

Dat geen enkel onderdeel van het mid
del kail worden aangenomen; 

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

26 januari 1.954. - 2° kamer. - Voo·r
z-itter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ver·sla,qgever, H. De Ber
saques. GeUjkluidende conalnsie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Pleiter·s, HH. C. de Mey, 
(van de Balie bij het Hof van beroep te 
Brussel) en Van Leynseele. 

l" KAMER.- 28 januari 1954 

1° MIDDELEN 'l'OT VERBREKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - ]\I[IDDEL HIERUIT 

AFGELEID DAT DE BESTREDEN· BESLISSING EEN 
ONGEPAS'l' EN DUBBELZINNIG ANTWOORD OP 
DE CONCLUSIES VAN AANLEGGER HEEFT 
VERSTREKT. - CONCLUSIES NOCH BI.J DE 
VOORZIENING GEVOEGD NOCH lN DE BESTRE
DEN BESLISSING OVERGESCHREVEN. - MIDDEL 
DAT IN FEITE NIET OPGAAT. 

2° BURGERLIJKE OPEISINGEN. 
0PEISING VAN GRONDEN. - BEPALING VAN llE 
VERGOEDING. 

1 o Gaat in fe-ite niet op het niiddel dat 
tegen de bestreden beslissing inbrengt 
dat het .een ongepast en d-ubbelzinnig 
nntwoord op de aonalusies van aanleg
ger heeft verst-relet, wanneer- die conclu
sies noah bij de voor-ziening gevoegd, 
noah in de bestr-eden beslissing overge
saMeven zijn (1) .. 

2° Indien a1·tilcel 43, w 6, van het bij lco
n·inlc,lijlc besl-uit van 1 febr-·uar-i 1938 
goedgelce1t.rd reglement betr-effende de 
b1t.rgerlijlce opeisingen, ondm· de ele
menten van be·relcening van de toe te 
lwnnen vergoeding wegens opeising van 
gronden, deze·r h11-1wwaanle vermeldt, 
·is dit element noahtans niet het enige 
tVftctrmede r-ekening dient te wor-den ge
ho1tden. 

(1) Zie v'erbr ., 8 januari 1942 (Bull. en 
PAsrc., 1942, I, 9); 18 october 1943 (ibid., 
1944, I, 3); 14 november 1946 (Ar1·. Verbr.,. 
1946, blz. 381; Bull. en PASIC., 1946, I, 417). 
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(REGIE DER LUCHTWEGEN EN BELGISOHE STAA'l', 
T. VAN OAMPENHOUT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het llestreden 
vonnis, op 23 januari 1952 gewezen door 
de Rechtbank van eerste aanleg te Brus
sel· 

Over . de grond van niet-ontvankelijk
heid, door verweerder opg·eworpen tegen 
de voorziening ingesteld door aanlegster 
« De Regie der Luchtwegen )} : 

Overwegende dat deze aanleg·ster in de 
bestreden beslissing geen partij ter zake 
was; 

Dat zij zich mitsdien tegen clat vonnis 
niet vermag te voorzien; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, cloordat het 
bestreden vonnis beslist dat << luidens ar
tikel 10 van voornoemcl koninklijk besluit 
(1 februari 1938), de vergoeding berekend 
wordt met inachtneming alleen van het 
werkelijk verlies, en dat zij door alle mid
delen bepaald wordt; dat bij toepassing 
van deze beginselen het niet opgaat de 
vergoeding met de pachtsom gelijk te stel
len en deze forfaitair op tweemaal het 
kadastraal inkomen te berekenen ; dat 
in werkelijkheid de schade moet hersteld 
worden die beroeper (verweerder in ver
breking) door de beroving van cle uitba
ting van die· gronden heeft ondergaan )), 
dan wanneer eiser in verbreking, in zijn 
regelmatig in aanleg van beroep genomen 
conclusies stuande hield dat « namens de 
bewoordingen van de wet zelf, alleen de 
normule huurwaarde cler opgeeiste gron
den voor de berekening cler vergoeding 
in aanmerking mag genomen worden)}, 
doorclat het bestreden vonnis, beslissencle 
dat « het 'niet opgaat de vergoecling met 
de pachtsom gelijk te stellen ... , dat in 
werkelijkheicl de schade moet hersteld 
worden die verweerder in verbreking bij 
de beroving van de uitbating van clie 
gronclen he eft ondergaan )) ; ofwel in 
rechte geoordeeld heeft clat in onclet·havig 
geval de huurwaarde geenszins uls ele
ment van het werkelijk verlies in aanmer
king kon genomen worden, ofwel in feite 
dat, benevens de huurwaarcle nog andere 
schadeposten tot bepaling van het werke
lijk ver lies in aanmerking dienclen g·e
nomen te worden, zodat de besh·eclen be
slissing op dubbelzinnige motieven ge
steund is, wat gclijkstaat met een gebrek 
aan motivering, en zij dus artikel 97 van 
de Grondwet geschonclen heeft : 

Overwegende dat door het millclel aan 
het bestreden vonnis wordt verweten een 
ongepast en dubbelzinnig antwoorcl op 
aanleggers conclusies te hebben verstrekt; 

Overwegende dat aanlegger de tekst 
van zijn conclusies bij zijn voorziening 

niet heeft gevoegd en dat hun bewoordin
gen niet in het vonnis werden opgenomen; 

Overwegende dat het onderzoek naar de 
gegrondheid van het middel een nauw
keurig vergelijkend overzicht vergt van 
de bewoordingen van aanleggers conclu
sies en van deze van het antwoord dat 
er op door het bestreden vonnis werd 
verstrekt; 

Overwegencle dat door zich te onthou
den de tekst zUner conclusies aan het hof 
voor te leggen, aanlegger het hof in de 
onmogelijkheid heeft gesteld tot dit on
derzoek over te gaan; 

Overwegende clat het middel clienvol
gens in feite niet opgaat; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 1 van de wet van 5 maart 
1935 betreffencle de staatsburgers die, bij 
vrijwillige dienstneming of bij opeising 
in oorlogstijcl de werking der openbare 
diensten moeten verzekeren, 10 en 43, 
meer bepaald in zijn littera 6, van het ko
ninklijk besluit van 1 februari 1938, be
vattende goedkeuring van het reglement 
op de burgerlijke opeisingen, gewijzigd 
door de koninklijl{e besluiten van 27 sep
tember 1938, 31 maart en 10 october 1939, 
en door de Regentsbesluiten van 18 de
cember 1944 en 1 mei 19±G. en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden vonnis 
beslist dat « luidens artikel 10 van voor
noemd koninklijk besluit (1 februari 
1tl38), de vergoeding berekencl wordt mits 
inaclltneming alleen met het werkelijk 
verlies, dat zij door alle middelen be
pauld wordt, clat bij toepassing van deze 
beginselen llet niet opgaat de vergoeding 
met de pachtsom gelijk te stellen en deze 
forfaitair op tweemaal het kaclastraal in
komen te berekenen; dat in werkelijkheid 
de schade moet herstelcl worden die be
roeper (verweerder in verbreking) cloor cle 
beroving van de uitbating van die gronden 
onclergaan lleeft )) , dan wanneer, zoals 
eiser in verbreking het in zijn besluiten 
had staancle gelloU{len, in onclerllavig ge
val de litigieuze schadevergoeding, krach
tens de wettelijke bepalingen, diende be
rekend te worden mits inaclltneming- van 
de « normale huurwaarde )), en zelfs op 
grond van dit enkel element, doordat alzo 
het bestreden vonnis de in het middel aan
gecluide bepalingen geschonden heeft : 

Overwegencle <lat aanleg-ger beweert clat 
de aan verweercler ten gevolge van de op
eising van zijn stuk grond toe te kennen 
vergoeding, krachtens artikel 10 van het 
koninklijk besluit van 1 februari 1938, 
slechts kon bepaaW worden mits inacht
neming van de normale huurwaarde en 
enkel op groncl van dit gegeven ; 

Overwegende tlat voormeld artikel 10 
bepaalt dat, hij de berekening van cle in 
verband met opeising van zaken verschul
digde vergoedingen, alleen rekening dient 
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gehouden te worden met het op de dag 
der opeising werkelijk ondergaan verlies, 
en dat ter vaststelling van het bedrag 
dezer vergoedingen alle gegevens in aan
rnerking dienen te worden genomen; 

Overwegende dat zo llet artikel 43 van 
het koninklijk besluit van l februari 
1938 houdende bijzondere bepalingen be
treffende sommige opeisingen, sub lit
tera 6 onder de elementen van berekening 
van de toe te kennen vergoeding wegens 
opeising van gronden, dezes lluurwaarde 
vermeldt, noclltans uit het geheel dezer 
bepaling blijkt dat dit element niet het 
enige is. waarrnede tot berekening der ver
goeding rekening dient te worden gellou
den; 

Overwegende derllalve dat, waar llet, 
tot vaststelling van de aan verweerder 
toekomencle vergoecling wegens llet hem 
door de opeising zijner gronclen veroor
zaakt· werkelijk verlies, andere elemen
ten, welke llet bepaalt, in acllt genomen 
lleeft, en namelijk de winstopbrengst der 
opgeeiste gronden, !let bestniden vonnis 
de in het middel bedoelde wetsbepalingen 
niet heeft geschonden ; 

Overwegende dat het middcl derllalve 
naar recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten en, vermits de voorziening v66r 
15 september 1953 werd betekend, tot een 
vergoeding van 150 frank jegens verweer
der. 

28 januari 1954. - 1" kamer. - Vo1w
zitte1·, H. Vanderrnersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. T'e1·slaggeve·r, 
H. Bayot. - Gelijlclttidende concl!tsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. - PleUers, HH. Van 
Ryn en Struye. 

l e KAMER. - 28 januari 1954 

1° GEMEENTETAXEJS.- RECHTS'l'HEEKSE 
'l'AXES. - VERJARING VAN DE RECHTEN EN 
VOORRECH'fEN VAN DE GE)IEE!i'l'E. - FAIL
LIETVERKLARING VAN DE BJ~LAH'l'INGSCHUL· 

DIGE. - JiJENVOUDIGE AANVHAAG '1'0'1' BETA
LING, BI.J AANHETEKENDE BIUEF AAN DE CU
RATOR 'l'OEGESTUlTHD. YEH,JAHING NIE'l' 
OES'l'UIT. 

2° BELASTINGEN. FAILLm'L'I'EHKLA-
RING VAN DE BELAS'l'lliGSCHULDIOE. 
TENIETGAAN VAN DE SCHULVORm;UINGEN EN 

, VOORRECH'rEN 'l'EN OPZICH'.fE VAN DE GEFAIL
LEERDE. - JNSUELI.TKS TEN OPZICHTE VAN 
DE CUHA'l'OR. 

1 o Met bet1·elclcinu tot de 1Uenstja-ren die 
aan het (lienstja.a;r 1937 vom·afgaan, 

hebben niet het lcarakter van daden vart 
vervolging, die_ de verjaring zouden ge
stu·it hebben ·van de aan de gemeente 
toebehorende rechten en voorrechten tot 
opvordering van rechtstreekse gemeen
tebelastin.qen, de aanvragen tot betaling 
die de bevoegde ontvanger bij aangete
lcende b1·ieven aan de curato1· van de 
belast-ingschttld·ige heejt toegesttwrd, 
zonder zijn toevhwht te nemen tot de 
b·ij artilcel 48 van het koninlclijlc beslwit 
va.n 30 au.g·ust'Lts 19'20 bepaalde jo-rmali
teiten. (Samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, ar
tikel 71; koninklijk besluit van 30 au
gustus 1920, art. 44 en 48; koninklijk 
hesluit van 22 september 1937, art. 74 en 
111; gemeentewet, art. 138; wet van 
11 april 1895, art. 4.) 

2° De ten opzichte van de belast-ingschu.l
dige te n-iet yegane sch!tld1JOrderingen 
en voormchten, zijn het oolc ten op
zichte van zi.jn c·wrato-r. 

(BUISSEHE'l', q. q. [FAILLISSEMEN'l' BEN'l'EIM]. 
'1'. S'L'Ail ANTWERPEN.) 

ARREST. 

HE'.r HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, up 7 juli 1!l48 in hoger beroep ge
wezen door <le Rechtbank van eerste aan
leg te Antwerpen; 

Overwegende dat nit de procedurestuk
ken blijkt dat de door verweerster, de 
stad Antwerpen, ingestelde vordering er
toe strekte aanlegger, in zijn hoedanig
heicl van curator over het faillissement 
Benteim, te horen veroordelen tot betaling 
van onderscheiden sommen welke Ben
teim wegens gemeentetaxes schuldig was; 
dat verweerster beweert een voorrecht 
te genieten voor het beclrag van bedoelde 
sommen, welke voor het vervallen dienst
jaar 1932 en het lopende (lienstjaar 1933 
verschuldigd zijn; 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
van het bestreden vonnis alsook van het 
be roe pen vonnis blijkt, enerzijds, / dat 
Benteim op 19 mei 1933 failliet werd 
verklaard en, anderzijds, dat de eerste 
aanzeggingen welke verweerster tot de 
curator richtte om hetalin:g van de liti
gieuze belastingen te hekomen bij aange
tekende brieven van 20 juni en 19 sep
tember 1934 geschiedden; 
· Overwegende clat het bestreden vonnis 
de uanspraken van verweerster ingewil
ligd heeft en het bevoorrecllt karakter 
van dt- ingeroepen schuldvorderingen er
kencl heeft, doch echter verklaard heeft 
dat tle opneming ervan in het bevoor
recht passief door de rechtbank van koop
handel diende te worden gelast ; 

Over het tweede en llet derde middel 
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tezamen, het tweede : schending van de 
artikelen 71 van het Regentbesluit van 
15 januari 1948 houdende samenschakeli11g 
van de wetten en besluiten betreffende 
de inkomstenbelastingen, 138 van de ge
meentewet van 30 maart 1836, 4 van de 
wet van 11 april 1895 tot wijziging van 
de wetgeving op de personele belasting, 
12 en 15 van de Hyj:>Otheekwet van 16 de
cember 1851, 43 en 44 van het koninklijk 
besluit van 30 augustus 1920 genomen in 
nitvoering van artikel 60 van de samen
geschakelde wetten van 29 october 1919 
en 3 augustus 1920 betreffende de inkom
stenbelastingen, 74 en 111 van het konink
lijk besluit van 22 september 1937 hou
dende uitvoering van de samengescha
·kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, doordat het bestreclen vonnis, 
door de conclusies van de aanlegger er 
toe uitgenodigd vast te stellen dat ver
weerster vervallen was van het door haar 
betreffende de gemeentetaxes van het 
dienstjaar 1933 geeist voorrecht, omdat zij 
dat voorrecht niet werkelijk had uitgeoe
fend door vervolgingsakten volbracht v66r 
31 december 1934, het middel afwijst door 
ten onrechte, de betekening op 20 juni 
en 19 september Hl34 gestuurd aan de aan
legger door de ontvanger van de verweer
ster, bij toepassing van artikel 43 van het 
hiervoren aangeduid koninklijk besluit 
van 30 augustus 1920, met een vervolgings
akte gelijk te stellen, onder voorwendsel 
dat, overeenkomstig het hiervoren aange
duid koninklijk besluit van 22 september 
1937, « inmiddels van kracht geworden ll, 
het beslag op de gelden niet meer vereist 
is, doch aileen de verzending van een 
aangetekend schrijven, dan wanneer ge
zegd koninklijk besluit van 22 september 
19:37 slechts geldt voor de dienstjaren 1937 
en volgende, en dus niet kon worden inge
roepen tot beoordeling van de draagwijdte 
van in 1934 voltrokken daden tot invor
aering van aanslagen aangaande het 
diem;tjaar 1933; het derde : schending 
van de urtikelen 97 van de Grondwet, 
2 van de wet van 24 october 1919, 48 van 
het koninklijk besluit van 30 augustus 
1920 genomen in uitvoering van artikel 60 
van de samengeschakelde · wetten van 
29 october 1919 en 3 angustt1s 1920 betref
feilde de inkomstenbelastingen en, voor 
zoveel als nodig, 78 van het koninklijk 
besluit van 22 september 1937 tot uitvoe
ring van de samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, door
dat, om de grond van niet-ontvankelijk
lwid te verwerpen die door de aanlegger 
tegen de vordering van de verweerster 
werd aangevoerd en afgeleid hieruit dat 
de litigieuze schuldvorderingen verjaard 
waren en verweerster in alle geval van 
het recht om de invordering ervan te ver
volgen vervallen was krachtens het nit-

werksel van het verval (peremption) vol
gende nit het niet-voortzetten der ver
volging gedurende meer dan vijf jaar, het 
bestreclen vonnis steunt, enerzijds, op 
tegenstrijdige redenen welke strekken tot 
de vaststelling dat de litigieuze schuld
vorderingen, ter zake, regelmatig inge
diend en vastgesteld zouden geweest zijn, 
terwijl die vaststelling tegengesproken 
was door de redenen van het vonnis die 
de voorwaarden te kennen geven waarin 
verweerster aan de aanlegger de bij ar
tikel 43 van het hierboven aangehaald 
koninklijk besluit van 30 augustus 1920 
voorziene betekening heeft gestuurd -
betekening waaraan, volgens de vaststel
ling van het vonnis, geen enkel gevolg 
werd gegeven, en, amlerzijds, op de be
schouwing dat artikel 48 van het zelfde 
besluit, in zover het termijnen van ver
jaring en van verval van de vordering 
van de fiscus voorziet, slechts wijzen zou 
op vervolgingen uitgeoefend tegen de be
lastingplichtigen zelf en op hun goederen, 
bij uitsluiting van de vervolgingen ge
richt, zoals in onderhavig geval, tegen 
de derde houder, dan wanneer de derde 
houder, noodzakelijk, als zodanig ontvan
kelijk is om gebeurlijke verjaringen en 
het gebeurlijk verval te doen gelden welke 
de vorclering die door de fiscus tegen de 
belastingplichtige zou gericht worden 
kunnen doen mislukken : 

Overwegende dat aanlegger in de door 
hem v66r de rechter over de grond ge
nomen conclusies, staande had gehouden, 
inzomlerheid op grond van het artikel 48 
van het koninklijk besluit van 30 augus
tus 1920, dat verweerster te zijnen op
zichte van haar rechten en voorrechten 
vervallen was wijl zij aan de voorschrif
ten van voormeld artikPl niet had vol
daan; 
OVf~rwegencle dat die bepaling· luidt : 

<< de ontvangers die geen vervolging heb
ben aangelegd tegen . een belastingplich
tige gedurencle vijf op elkancler volgende 
jaren, te rPkenen van de d·ag der ont
vangst van het kohier, verliezen elk ver
haal en elke vordering tegen hem ll; 

Overwegencle clat de rechtbank, aldus 
verzocllt om na te gaan of daden van ver
volging door verweerster tegen aanlegger 
binnen de vijf op de ontvangst van het 
uittreksel van het kohier volgende jaren 
waren verricht geweest, en of de inge
stelcle vervolging niet ged urende meer dan 
vijf jaar gescllorst was gebleven, zich 
ertoe beperkt heeft vast te stellen, aan de 
ene zijde, dat verweerster op 20 juni en 
op 19 september 1934 het bestaan en het 
bedrag had aangezegd van de schuldvor
clering welke zij beweerde te hebben tegen 
Benteim en dienvolgens tegen aanlegger, 
curator over het faillissement Benteim, 
en aan <le andere zijde, dat verweerster 
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van 1934 tot 1944 generlei dwangbevel 
noch proceduremaatregel tegen aanlegger 
had aangewend ; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden vonnis geenszins blijkt 
uat de door verweerster opgestuurde aan
zeggingen het karakter van daden van 
vervolging zouden gehad hebben; dat 
daaruit integendeel blijkt dat verweerster 
niet haar toevlucht heeft genomen tot 
de in artikel44 van het koninlkijk besluit 
van 30 augustus 1920 bepaalde formalitei
ten, van welke formaliteiten het arti
kel 74 van het koninklijk besluit van 
22 september 1937, dat krachtens arti
kel l11 slechts op de dienstjaren 1937 en 
volgende toepasselijk is, verweerster niet 
met terugwerking heeft kunnen ontslaan; 

Dat bovendien het niet verrichten van 
daden van vervolging, gedurende het 
tijdsverloop vanaf die aanzeggingen tot 
19 mei 1944, zoals aanlegger het beweert, 
het verlies voor gevolg heeft gehad van 
de rechten en voorrechten welke verweer
ster te haren behoeve op grond van hare 
dagvaarding wil laten erkennen; 

Overwegende dat het feit dat de belas
tingschuldige gefailleerde was en dat het 
beheer en de vereffening van zijn goede
ren aan een door de rechter aangestelde 
curator waren opgedragen geweest, geens
z.ins bovengemelde bepalingen niet toepas
selijk maakten; dat de ten opzichte van 
de · belastingschuldige te niet gegane 
schuldvorderingen en voorrechten niet 
konden blijven bestaan ten opzichte van 
de curator, die enkel ertoe _gehouden was 
op de goederen van de gefallleerde de ten 
dezes laste bestaande schulden te voldoen; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, door uits}}raak te doen zoals hij 
heeft gedaan, fle in het middel aange
duide wetsbepalingen geschonden heeft; 

. Om cUe redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, behalve voor zoveel het boger 
beroep niet ontvankelijk werd verklaard, 
wat de sommen aangaat van tweemaal 
980 frank, tweemaal 462 frank, 250 frank 
en 717 frank; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van het gedeeltelijk vernie
tigd· vonnis; veroordeelt verweerster tot 
de kosten ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Rechtbank van eerste aan
leg te Mechelen. 

28 januari 1954. - 1" kamer. - VooT
zitte-r, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Vet·sla,qyever, 
H. Piret. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Si
mont en Van Ryn. 

2" KAMER. - 1 februari 1954 

1\IIILI'l'IEJ. - AANVRAAG VAN GEWOON UI'l'
S'l'EL GEGROND OP HET FElT DAT DE DIENST-
PLICHTIGE ONDERGRONDSE MIJNINGENIEUR IS. 
- IN DE LICH'l'ING VAN 1953 OP 'l'E NEMEN 
DIENSTPLICHTIGE. - AANVRAAG INGEDIEND BI,J 
TOEPASSING VAN AR'l'illEL 4 VAN DE WE'l' VAN 
22 JULI 1952. - VEREIS'l'E LEEF'l'IJDSVOOR
WAARDE. - BIJZONDERE TERMIJN. . 

DaaT aTtikel1, .1°, van de wet van 22 juli 
1952 van a'!"tilcel 10. par·aymaf 2, ,]0 , 

van de wet van .15 juni 195.1 afwijkt, 
doordat het op de ondergrondse mijnc· 
·ingenieut·s het recht op ttitstel · ·1tit
breidt, wellc doo·r laatstgenoemcle bepa
ling aan de ingenieurs van het rnijn
Twrps en het onder·grondse mijnpe·rso
neel verleend wordt (1), mochten de on
dergrondse mi.iningenieurs die voor de· 
lichting van .1953 in aanmerlcing Twm
men en voor wie de floor artikel 10, 
tJaragraaf 1, van de wet van .15 jn·wi 
195.1 bepaalde leeftijdsvoorwaarden ver-
vuld waren, 't ·is te zegyen diegene die 
in fle loop ·uan flat jaar de leejtijd van 
19 tot 23 be'l'eilct hebben, een gewoon 
nitstel belcomen, op gmnfl ·uan artikel 4 
van de wet ·ucm 22 juli 1952, hetwellc te· 
dien einde een bijzondere tenni}n· 
stelt (2). (Wet van 15 juni 1951, art. 10, 
par. 1 en 2, 4°; wet van 22 juli 1952,. 
art. 1, 1°, en artikel 4.) 

(HONNORfc.) 

ARRES'l'. 

RET HOF; - Gelet op de bestreclen 
beslissing, op 12 juni 19!i3 gewezen door· 
de hoge militieraad; 

Over het middel : schending van de· 
artikelen 10, paragraaf 1 en 2 van de 
wet van 15 juni 1951 en 1 en 4 van de· 
wet van 22 juli 1952 betreffende de dienst
plicht, doordat in strijd met wat de be
streden beslissing zegt, artikel 1, 1 o, der 
wet van 22 juli 1952, waar het de woorden· 
<c de ingenieurs >> bij 4° van paragraaf 2 
van artikel 10 van de wet van 15 juni 
1952 voegt, aan de vorige wetgeving een. 
afwijking heeft aangebracht., doordat d_e 
beslissing ten onrechte beweert dat arti
kel 4 van de wet van 22 juli 1952 vergt 
dat de bij artikel 1 van die wet voor-

(1) Zie nota 1 in Bull. en PAsrc., 1954, I,. 
470). 

(2) Vergel. verbr., 18 mei 1953 (A1·r. VeTbT.,. 
1953, biz. 643; Bull. en PAsrc., 1953, I, 727) 
en 22 juni 1953 (Bull. en PA.src., 1953, I, 832), 

Zie nag nota 2 in Bull .. en, PASIC., 1954, I,. 
470. 
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ziene leeftijdsvoorwaarde van 24 of 
25 jaar zou vervuld zijn voor degenen die 
van deze afwijking wensen te genieten, 
dan wanneer deze vDorwaarde van leef
tijd, enkel vereist wordt voor de aanvul
lende uitstellen voorzien bij het 3° van dit 
artikel 1, hetwelk een paragraaf 3 bij ar
tikel 10 van de wet van 15 juni 1951 voegt, 
doorclat deze leeftijdsvoorwaarcle niet 
wordt vereist voor de ondergrondse mijn
ingenieur die, krachtens het nieuw 4° van 
paragraaf 2 van artikel 10 van de wet 
van 15 juni 1951 een der bij artikel 10, 
paragraaf 1, verleende uitstellen aan
vraagt waarvoor de leeftijdsvoorwaarde 
(19 tot 23 jaar) vereist wmdt : 

Overwegende dat aanlegger, onder
grondse mijningenieur (sedert 1 januari 
1953) tot staving van zijn aanvraag om 
gewoon uitstel, de bepalingen van arti
kel 1, 1 o, en 4 van de wet van 22 juli 1952 
inroept; 

Overwegende dat artikel 4 van vermelde 
wet beschikt dat de ingeschrevenen, die 
voor de lichting 1953 in aanmerking 
komen, onder de in artikel 1 van deze wet 
gestelde voorwaarden uitstel kunnen be
komen, in zover dat artikel van de be
palingen der dienstplichtwet van 15 juni 
1951 afwijkt ; 

Overwegende dat artikel 1, 1 o, van de 
wet van 22 juli 1952, klaarblijkend van 
artikel10, paragraaf 1, 4°, van cle wet van 
15 juni 1951 afwijkt, doordat het tot 
de ondergrondse mijningenieurs het recht 
om uitstel heeft uitgebreicl dat vroeger 
voorbehouden was aan de ingenieurs van 
het mijnkorps en aan het ondergrondse 
mijnpersoneel, personeel dat de onder
grondse mijningenieurs niet begreep ; 

Overwegende dat, volgens urtikel 10, 
paragrafen 1 en 2, 4", van de wet van 
15 juni 1951, zolang de ingeschrevene in 
aanmerking komt voor het contingent 
ener lichting genoemd naar de jaren waar
in hij de leeftijd van 19 tot. 23 jaar be
reikt, hij, in de voorwaarden voorzien bij 
paragraaf 2 van zelfde artikel recht heeft 
op een uitstel waardoor hij telkens naar 
de volgencle licllting overgaat; 'dat 4° de 
ingenieurs en het onclergrondse mijnper
soneel op dit uitstel recht hebben; 

Overwegende dat geen andere leeftijds
voorwuartle van de omh~rgrondse mijn
ingenieur wordt vereist om op het gewone 
uitstel recht te hebben; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing waar zij daarover anders beslist de 
in het middel bedoelde wetbepalingen 
geschonden heeft ; 

Om die redenen, verbreekt de bestreclen 
beslissing ; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 

verwijst de zaak naar de hogere militie
raad, anclers samengesteld. 

1 februari 1954. - 2~ kamer. - Voo1·
zittwr, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggeve·r, H. Demoulin. - Gelijlcl!tiflencle 
aonclu.sie, H. Mahaux, advDcaat-generaal. 

2" KAMER. - 1 februari 1954 

iVIILITIE. - AANVRAAG 'l"OT VRIJLATING VAN 
DIENS'l' OP MORELE GROND. - IN RET CON
TINGEN'l' VAN 1953 OP 'l'E NEMEN DIENSTPLlCH
'l"IGE. - AANVRAAG INGEDIEND OP GROND VAN 
DE ARTIKELEN 4 EN 6 VAN DE WET VAN 22 JULI 
1952. - GEGROND OP HE'l' FEI'l" DA'l" BI.T HE'l' 
INDIENEN VAN DE· AANVRAAG DE DIENS'l'PLICH
'l'IGE REEDS '!'WEE JAAR ONDERGRONDSE MIJN
INGENIEUR WAS. - GEEN 'l'OEPASSING VAN 
VOORMELDE OVERGANGSBEPALINGEN. 

De artilcelen 4 en 6 van ae wet van 
22 j!tli 1952 .. 1muwbij ten bate van ze-
7ce1·e in het contingent van 1953 op te 
nemen flienstpUcht'igen overgangsbepa
lingen werflen 'Vastr1estelfl, zijn niet van 
toepassing op ae (lienstplichtige die, b·ij 
het inflienen van de nanvmag tot VT·i:i
lating op mo1·ele gmnfl, reeds twee jaa1· 
onclergron(lse m·ijnin{!cn·imw was (1). 

(DELHALLE.) 

ARRES'f. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 30 october 1953 gewezen 
uoor de hoge militiei·aad; 

Over het enig midclel : schending van 
de artikelen 10, paragraaf 2, 4°, en 12, 5°, 
van de wet van 15 juni 1951, 1, 4 en 6 
van de wet van 22 juli 1952, doorclat de 
bestreclen beslissing de door aanlegger op 
10 juli 1953 ingecliencle aanvraag tot vrij
stelling van clienst, gesteuncl op de arti
kelen 12, 5°, van de wet van 15 juni 1951, 
1, 4 en 6 van de wet van 22 juli 1952 van 
de hand wijst om reclen clat aanlegger, 
op 31 januari 1952, de door cleze arti
kelen voorziene voorwaarden niet ver
vulde, clan wanneer het op 10 juli 1953 
was, dag waarop hij zijn aanvraag tot 
vrijstelling indiencle, dat hij die voor
waarden moest vervullen : 

:Qverwegencle tlat artikel 6 van de wet 
van 22 juli 1953 beschikt dat de ingeschre
venen, geroepen om het contingent 1953 
te vormen, , die hun rechten niet hebben 

(1) Zie voorgaand arrest en de aangebrachte 
no·ta's. 
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1aten gelden, nog vrijstelling van dienst 
kunnen bekomen, indien zij op 31 januari 
1952, de bij artikel 12, 5°, van d.e dienst
plichtwet van 1G juni 1951 voorzlene voor
waarden vervullen. in zover het naar arti
kel10, paragraaf 2, 4°, van hogervermelde 
wet verwijst, d.w.z. indien zij sinds twee 
jaar, op deze datum van 31 januari 1952, 
ingenieurs van het mijnkorps, onder
grondse mijningenieurs of leden van bet 
ondergrondse mrjnpersoneel waren en nit 
boofde van hun leeftijcl geen recht meer 
hadden op uitstel; 

Overwegende dat aanlegger niet betwist 
dat hij op 31 januari HJ.52 gezegde voor
waarden niet vervulde, vermits hij slechts 
vanaf 9 juli 1951 ondergrondse mijninge
nieur is geworclen; 

Dat hij beweert dat deze termijn van 
twee jaar slechts moest verlopen zijn 
wanneer hij zijn aanvraag om vrijstelling 
indiende - 10 juli 1953 - maar tot sta
ving van zijn bewering geen enkele wets
bepaling inroept ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Om die redenen. verwerpt de voor.zie

ning. 

1 februari 1!J54. - 2° knmer. - Voo1·
zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - VeT
~;laggeve1', H. De Bersaques. - Gelijlclui
den.de conelnsie, H. Mahnux, ndvocaat
generaal. 

2° KAMER. - I fehruari 1954 

1\'IlLITIE. - VHI.TL,\'l'INU VAN DIENST OP MO
HELE GROND. - DIENS'l'PLIOH'l'IGE· vVAARVAN 
DRIE BROEDERS HUN AO'l'IEVE DIENS'l' VOL
BRACH'!' HEBBEN. - BROEDER WELKE ALS EH
KEND GEWAPEND LID VAN DE WEERS'l'AND 'l'lJ
DENS DE KIUJGSVERlUOH'l'lNGEN VERWONDIN
OEN OPLIEP, WAAHUI'l' EEN INVALIDI'l'El'l' ON'l'
S'l'OND. - 'L'OES'l'AND WELKE NIE'l' ALS BROE
IJERDIENS'l' !CAN BESOHOUWD WORDEN. 

YooT de toepass·lna van a1·Ukel .12 va.n de 
wet va.n .15 juni 1951, worrlen n·let be
schouwd als hnn actieve dienst vol
b1'a.cht hebbenrle, rle erlcende leden va.n 
de weenta.nd, rUe hoewel z·l:i t-ijdens de 
lcrijgsvm--richti-naen •venvonclingen heb
ben opgelopen, ~vaa.nt.it een ·lnva.licliteit 
ontsta.nn is, noch uedoorl wenlen t-ijclens 
zullcdnniue verrichtin{len, noeh _qestm·
ven zijn ingevolye hetzij l!ecloelrle ve·r
wondin.rten, hetzi_i :lliekten opyeclnan of 
·verergerd bij en d.ooT llun m'ilita.ire 
rlienst in het veTzet (1) . 

(1) Zie verbr., 5 januari 1953 (A1T. Jlerbr., 
1953, biz. 275; Bv.U. en RASIC., 1953, I, 307). 

(LEGRAND.) 

ARREST_ 

HE'J' HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 29 juli 1953 gewezen door de 
hoge militieraad; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 12 van de wet van 15 juni 1951, ge
wijzigd door de wet van 22 juli 1956, 6 
en 7 van de besluitwet van 19 september 
1945 tot vaststelling ·van het statuut van 
de gewapende weerstand, cloordat de be
streden beslissing, na aangenomen te heb
ben dat twee broeders van aanlegger ge
acht moeten worden hun actieve dienst 
volhracht te hebben, ten onrechte geoor
deeld heeft dat een derde broeder, Jacques 
Legrand, gekwetst op 3 september 1944, 
als gewapeml verzetslid en oorlogsinva
lied, niet, krachtens artikP! 12, 2°, a, van 
de wet van 15 juni 1951, kan aangezien 
worden als zijn actieve dienst volbracht 
llebbende, dan wanneer, naar luid van 
de artikelen 6 en 7 van de besluitwet van 
19 september 1945 tot vaststelling van het 
statuut van de gewapende weerstaml, de 
gewapende weerstand als actieve militaire 
dienst geldt, dat aile actieve militaire 
dienst tot toepassing van artikel 12 van 
de wet van 15 juni 1951 in aanmerking 
dient genomen en dat de in de gewapende 
weerstand doorgebrachte tijd een actieve 
militaire dienst uitmaakt : 

· Overwegende dat de bestreden beslis
sing hierop wijst dat Jacques Legrand, 
broeder van aanlegger, erkencl gewapend 
verzetslid, tijdens de gevechten voor de 
bevrijcling van Brussel gewond werd en 
een oorlogsinvaliditeitspensioen geniet; 

Overwegende dat volgens artikel 6 van 
de bPsluitwet van 19 september 1945 tot 
vaststelling van de gewapende weerstand 
<< de cleelneming aan cle militaire opera
ties van de gewapende weerstancl tegen 
de vijand als actieve militaire clienst 
gelclt >>; 

Overwegende dat, krachtens artikel 7 
van gezegde besluitwet, << de personen die 
al dan niet tot het actief- of het reserve
leger behm·en en die erkencl zullen worden 
als ondeT de bij de artikelen 1 en 2 voor
ziene voorwanrclen aan de weerstancl heb
bende cleel genomen militairen zijn in 
actieve clienst voor het tijdperk begrepen 
tussen cle datum hunner nansluiting bij 
een erkemle groepering. en die hunner cle
mobilisatie »; 

Overwegende dat, inclien naar luid van 
cleze bepalingen, Jacques Legrand, kan 
aangezien worden als hebbende een ac
tieve militaire dienst volbracht gedurende 
het tijdperk van zijn deelneming aan de 
militaire operaties van de gewapende 
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weerstand en, als zijnde een militair in 
actieve dienst geweest voor het tijdperk 
begrepen tussen de datum van zijn aan
sluiting bij een erkende groepering en 
zijn demobilisatie, hij niet zou kunnen be
schouwd worden als hebbende zijn actieve 
dienst volbracht naar de zin van arti
kel 12, 2°, alineas 1 en 3, a, vermits hij 
niet gedood werd tijdens de krijgsver
richtingen of niet gestorven is ingevolge 
hetzij verwondingen veroorzaakt door de 
vijand, hetzij ziekten opgedaan of verer
gerd in en door de militaire dienst in het 
verzet; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing geen enkel der in het middel bedoelde 
wetsbepalingen geschonden heeft ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

1 februari 1954. - ze kamer. - Voo1·
z'itte1·, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slagg,ever, H. Demoulin. - Gelijlcl~ticlende 
ooncl·usie, H. 1\!Iahaux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 1 fehruari 1954 

1° l\HDDELEN TOT VERBREKING. 
MILITIEZAKEN. - MIDDEL VERONDERS'rEL
LENDE DAT DE HOGE MILITIERAAD BEPAALDE 
WETTELIJKE BESCHIKKINGEN HEEFT 'l'OEGE
PAST. - BESLISSING OP ANDERE WETTELIJKE 
BEPALINGEN GEGROND. - 1\IIIDDEL FEITELIJ:KE 
GRONDSLAG MISSEND. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- VORJ\1. - 1\IIILITIE. - .AANVULLEND VER
ZOEKSCHRIFT NA HE'l' VERSTRIJKEN VAN DE 
TERMIJN VAN VOORZIENING NAAR DE GRIFFIE 
VAN HE'l' HOF GERICH'!'. - NIE'l'-ON'l'YANKE
I.IJKHEID. 

1 o 1vf-ist feiteUjlce g1·ondslr~," het mM.llel 
vooTgesteld tot sta·ving van een voor
z·ienin,q tegen een beslissing van cle hoge 
miUtie1·aad, wanrin veTOnderlltelcl wordt 
llrtt cle rrtrtd bepnalde wettelijTce be
sohiklcingen toegepast heejt, rlnn wnn
nee1· cle besz.issing op rtndere wetteli:ilce 
bepalingen gegr-oncl is (1). 

2° Is niet ontvnnTcelijlc het artnmtllend 
veTZOfJlcschrift tot stn1;ing vnn een voo1·
ziening tegen een beslissing ·in militie-

(1) Verbr., 22 juni 1953 (A1'1'. fle•·b,·., 1953, 
biz. 723; Bull. en PASIC., 1953, I, 831). 

(2) Verbr., 2 maart 1953 (Bull. en PAsrc., 
1953, I, 496). en 18 mei 1953 (A1'1·. V m·b,·., 1953, 
blz. 644; B·ull. en PAsrc., 1953, I, 728), en de 
er onder vermeide nota's. 

zaTcen, gericht naar de g1·ijjie vnn het 
hof na het verstrijlcen van de, termijn 
van voo·rz·iening (2). (Wet van 15 juni 
1951, artikel 52.) 

(COUNESON.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 28 juli 1953 gewezen door 
de hoge militieraad; 

Over het midclel : schending van de wet 
van 15 juni 1951, meer bepaald van arti
kel 10, paragraaf 1 en paragraaf 2, 4°, 
van deze wet, gewijzigd bij artikel 1, 1 o, 

van de wet van 22 juli 1952 : 
Overwegemle dat de bestreden beslis

sing niet gegrond is op de wetsbepalingen 
waarvan de schending in het middel 
worclt ingeroepen ; 

Dat het middel feitelijke grondsl!C\g 
mist; 

En zonder acht te slaan op het aanvul
lend verzoekschrift ter post afgegeven na 
het verstrijken van de door de wet be
paalde termijn voor het indienen van tle 
voorziening ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

1 februari 1954. - 2° kamer. - Vom·
z-itte·r, H. Wouters, voorzitter. - Ver
sUtg,q,ever, H. Demoulin. ·_ Gelijlcluiclencle 
concl·us'ie, H. 1\!Iahaux, aclvocaat-generaaL 

2" KAMER. - I fehruari 1954 

REDENEN VAN VONNISSEN EN .AR
RESTEN. - STRAFZAKEN. - CONCLUSIER 
VAN DE BEKLAAGDE WAARIN FEITELIJKE ELE
MENTEN BEPAALDELIJK WORDEN OPGEGEVEN 
DIE YAN AARD ZI.TN OM ZIJN ONSCHULD TE BE
WIJZEN. - VONNIS WAARBIJ DE TELAS'l'LEG
GING EENYOUDI!1 BEWEZEN WORD'.r VERKLAARD. 
- VONNIS NIET ME'l' REDENEN OMKLEJ<,'IJ. 

Wwnneer- de belclrtrtgde in 1·egelmati[!e 
conol~t8'ies beprtrtlde feiteli:ih:e elementen 
heeft opgegeven, die van nanl zijn om 
zijn onschnld te bewi:izen, ·is het von
nis, rlrtt zich et· toe bepe1·Td de telast
legg·in.f! bewezen te ve·rlcln·ren, niet rnet 
rerlenen omTcleerl (3). (Gronchvet, arti
kel 97.) 

(3) Verbr., 15 juni 1953 (A1T. Ve-rb·r., 1953, 
biz. 7(H; B1tll. en PAsrc., 1953, I, 811, -en de 
nota). ·zie ook de nota 1 onder verbr., 't octo
ber 1948 (Bull. en PASIC., 1948, I, 531). 



-----~- L __ 
------------

383-

(DECHAMPS, T. PETITFILS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 mei 1953 in hoger beroep ge
wezen door de Correctionele Rechtbank 
te Charleroi; 

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

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 418 en 
420 van het Strafwetboek, 31, 2°, en 36 
van het algemeen reglement op de politie 
van het vervoer en het verkeer, doordat 
het bestreden vonnis aanlegger veroor
deelt zonder de door hem regelmatig ge
uomen conclusies te beantwoorden : 

Overwegende dat, tot verweer tegen 
de telastlegging van inbreuk op arti
kel l:ll, 2°, van de Wegcode, aanlegger bij 
conclusies deed gelden, 1° dat uit het on
derzoek van de politie, en in het bijzonder 
nit een verklaring van verweerder, mede
beklaagde, en nit het vroces-verbaal van 
de rijkswacht te Gerpines bleek dat, al
vorens zijn zwenkingsmanamvre naar 
links uit te voeren, aanlegger zich regel
matig naar het midden van de baan, bin
nen de door het reglement aangeduide 
perken had begeven, derwijze dat hij de 
weggebruikers niet lleeft gehinderd die 
uit tegenovergestelde richting kwamen of 
konden komen; 2° dat verweerder, door 
te beweren dat aanlegger, na geseind te 
hebben, opnienw naar recllts is gereden, 
in tegenstrijdigheid is met aanlegger en 
dat zijn verklaring niet door die van de 
enkele gelloorde getuige bevestigd wordt : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
slechts wegens inbreuk ov voormeld arti
kel ell, 2°' strafveroordelingen ten laste 
van aanlegger uitspreekt; llat deze beslis
sing enkel gereclltvaardigd wordt uoor de 
beschouwing dat de telastlegging van in
brenk;. op dit artikel bewezen is; 

Dat het vonnis, waar het het door aan
legger voorgesteld verweermiddel niet be
antwoord lteeft, .artikel f)7 1 vqn lle Groml
wet geschonden heeft; 

II. Voor zoveel de voor:;r.iening gericht 
is tegen de beslissing gewezen, enerzijds, 
over verweerders vordering tegen aanleg
ger; :mderzijds, over de vordering van 
deze laatste tegen verweerder : 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing gewezen over de publieke vor
dering, de verbreking met zicll brengt van 
de op de ene en de andere de.zer vor:derin
gen gewezen beslissing ; 

Om die redenen, en zonder dat er aan
leiding bestaat het tweede middel te on
derzoeken, hetwelk dezelfde beschikkin
gen van het vonnis bestrijdt; verbreekt 

' het bestreden vonnis, behalve voor zoveel 
het de telastlegging A verjaard verklaart, 
Petitfils van de vervolging ontslaat en de 
aanstelling als burgerlijke partij van Gof
fette tegen ,aanlegger niet ontvankelijk 
verklaart; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; laat de kosten de Staat ten laste; 
verwijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Bergen, zetelende in hoger 
beroep. 

1 februari 1954. - 2" kamer. ~ Vo01·
zitte1·, H. Wouters, voor:;r.itter. - Ver
sla,ggeve1·, H. Bareel. ~ Gelijkluidende 

, conclusie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 
- Pleiter, H. Mahieu, van de Balie van 
beroep van Brussel. 

2e KAMER. - I fehruari 1954 

1° VEJRKEJEJR. - VERKEERSVOORRANG VAN 
DE VOERTUIGEN OP RAILS. - PERKEN. 

2° VERKEER. - VERKEERSVOOHRANG VAN 
DE VOER'i'UIGEN OP HAILS. - VERPLICHTING 
DESONDANKS DE DOOR DE WET 0~' DOOR DE 
OMSTANDIGHEDEN' GEBODEN VOORZORGSMAAT
HEGELEN TE 'l'REFFEN. 

3° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. -
VORDERING VAN DE BUHGERLIJKE PARTIJ. -
HOGER BEROEP DOOR HE'!' OPENBAAR MINIS
TJmiE EN DOOR ENKELE BURGERLI.TKE PAH
'l'IJEN. HERVORMING '!'EN VOOHDELE 
VAN ANDERE BURGERLIJKE PAR'i'IJEN. - 0N
WE1"1'ELIJKHEID. 

1° De door artilcel 12 11an het koninklijlc 
besZ-wit van 27 iamta1·i 1931 en artilcel 26 
van ae Wegcode aan de voertuigen op 
rwils ve-rleende ve1·keersvoon·ang op de 
spoo-rlijnen geeft aan. de best-u1trde1'8 
van· d·ie •voertnigen niet het 1·echt derde 
pe1·sonen i'l! dwaling te b1·engen aan
gaande hun door de omstandigheden 
gewettigd ·vert1·ou.wen, dat hij, die voin·
·rang r1eniet, !Jeen geb1·uilc van cUt 
recht znl m-ctlcen (1) . 

2° De doo-r nrtilcel. 12 van het lcowinlclij k 
liesluit vctn 27 _innu-ari 1931' en (u·tilcel 2(i 
vctn de Wegcode aan de op rails 1·ij- . 
dende voe1·tuigen toegelcende verlceers
voo1Tan!f, ontlast de bestu-1wder vnn een 
dergelijlc 1!om·tuig niet ·van de verplich
ting de voorzor.qMnctntmgelen te t1·ejfen 
die tot het voo1·1vom-en vrtn een annrij-

(1) Verbr., 30 october 1939 (Arr. Yerlir., 
1939, biz. 216; Bull. en PASIC., 1939, I, 442) ; 
25 september 1950 (A,.,.. Yerbr., 1951, biz. 13; 
Bull. en PASIC., 1951, I, 13). 
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ding dom· de wet of doo·r de omstand11J
heden zijn geboden (1). 

3o Op de hoger beroepen ingesteld door 
het openbaar ministerie en door enlcele 
burgerlijlce partijen, heeft de rechter 
in hoger beroep de macht niet de ove·r 
de vorderi'ligen van andet·e burget"lijlce 
partijen gewezen beslissing van de eer
ste rechter te wij zig en (2) . (W etboek 
van strafv., art. 202; wet van 1 mei 
1849, art. 7.) 

(VAN GELDER EN CONSOR'l'EN, 
'1'. BOVY EN CONSOR'l'EN.) 

ARREST. 

BET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 juni 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

I. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen gewezen over de 
publieke vordering en over de tegen ver
weerder Bovy ingestelde vorderingen van 
verweenlers De Rome en Delfiache : 

Overwegende dat aanleggers niet be
voegd zijn om zich tegen gezegde beslis· 
sing en te voorzien; 
· II. Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen gewezen over de pu
blieke vordering tegen aanlegger Van 
Gelder en over de vorderingen van al de 
verweerders tegen al de aanleggers : 

Over het eerste middel : sche:i:tding van 
de artikelen 2 en 26 (zoals dit gewijzigd 
wercl door artikel 5 van het koninklijk 
besluit van 17 januari 1936) van het ko
ninklijk besluit van 1 februari 1934 hou
dende algemeen regl,ement op de verkeers
politie, van de artikelen 6 (gewijzigcl door 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 
26 augustus 1938) en 12 van het koninklijk 
besluit van 27 januari 1931 betreffende de 
exploitatie van de door de regering ver
gunde of te vergunnen tramwegen, van 
de artikelen 44, 45, 418 en 420 van het 
Strafwetboek, zoals artikel 420 gewijzigd 
wercl door artikel 1 van cle wet van 
31 maart 1936, van cle artikelen 3 en 4 
van de wet van 17 april 1878 bevattende 
de voorafgaande titel van het W etboek 
van rechtspleging in strafzaken, van de 
artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Bur
gerlijk Wetboek en van artikel 97 van de 
Gronclwet, doordat het bestreden arrest 

(1) Verbr., 7 november 1938 (A1'1·. Ve1·br., 
1938, biz. 234; Bull. en PAsrc., 1938, I, 343, en 
de nota 2, biz. 344); 23 juni 1941 (A,.,.. Verbr., 
1941, biz. 148; B1tll. en PAsrc;, 1941, I, 254) ; 
10 maart 1943 (A1'1·. Verbr., 1943, biz. 55; 
B·~tll. en PAsrc., 1943, I, 87); 5 september 1946 
(Arr. Ve•·b•·., 1946, biz. 288; Bull. en PASr<;:., 

eerste aanlegger op straf- en burgerlijk 
gebiecl tot het herstel der schadelijke ge
volgen van het litigieus ongeval, en cle 
andere aanleggers als burgerlijk verant
woordelijk voor de eerste veroordeeld 
heeft, dan wanneer de aanrijding tussen 
het door eerste aanlegger bestuurcl voer
tuig op rails en de door Bovy bestuurde 
auto enkel heeft kunnen gebeuren omdat 
deze laatste, zonder acht te slaan op de 
verkeersvoorrang, welke aan de voertui
gen op rails toebehoort, onbedachtelijk 
zijn eigen voertuig bij het naderen van 
een tramvoertuig op de sporen gebracht 
heeft en clan wanneer eerste aanleg·ger, 
die de fout van Bovy niet kon noch moest 
voorzien, zelf geen inbreuk gepleegd heeft 
op de van kracht zijnd~ reglementen en 
dat hij bijzoncler, in afwezigheid van 
vastgestelde of normaal voorzienbare 
stremming van de spoorlijn, niet schuldig 
kon verklaarcl worden om de gang van 
zijn trein versneld te hebben, en cloorclat 
de ten laste van aanleggers uitgesproken 
veroordelingen, clienvblgens, niet wette
lijk gerechtvaardigd zijn : 

Overwegende, enerzijds, dat het arrest 
vaststelt {lat, .noch beklaagcle Bovy, be
stuunler van een auto, noch gedaagde 
Van Gelder het mogelijk bestaan hebben 
in acht genomen van een normaal gevaar 
van aanrijcling, hetwelk Bovy verplichtte 
stil te staan om de do01·gang voor het door 
Van Gelder bestuurd voertuig op rails 
vrij te laten; dat het onclerstreept dat 
cleze laatste in onderhavig geval geoorc 
deeld heeft da t de verplich ting om hem 
de do01·gang vrij te laten geenszins of} 
Bovy woog, aan wie geen dwaling in het 
beseffen van het gevaar tot aanrijding 
kan verweten worden, en, clat · het voer
tuig van Bovy nagenoeg voor het door 
Van Gelder bestuurd tramvoertuig door
gang geleverd had ; 

Overwegencle, anderzijds, dat het arrest 
ten laste van aanlegger Van Gelder wijst 
op een onbedacl1tzaamheid en een onbe
zonnen gedraging, welke de voorspellin
g·en . van Bovy hebben verijcleld, doordat 
hij de vaart van zijn trein heeft versneld 
en zijn waarschuwingssein niet heeft ge
gebruikt; dat het nader bermalt clat het 
ongeval zeker vermeclen zou geweest zijn, 
indien Van Gelder in plaats van te ver
snellen, zijn trein had Iaten voortrijclen 
met cle gemiddelde snelheid waarmecle 
cleze tot dan toe reed; 

1946, I, 316); 13 febrU:ari 1950 (A•·,·. Verb•·., 
1950, biz. 399; Bnll. en PAsrc., 1950, I, 425). 
Zie ook verbr., 23 maart 1953 (A1'1'. Verb1·., 
1953, biz. 501; B1tll. en PAsrc., 1953, I, 566). 

(2) Verbr., 7 september 1953 (An·. Verb1·., 
1953, biz. 822; Bull. en PAsrc., 1953, I, 959, en 
de nota. 2, biz. P60). 
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Overwegende dat, door enerzijds aan te 
nemen dat, gelet op de omstandigheden, 
verweerder Bovy geen enkele fout begaan 
heeft en dat aanlegger Van Gelder mis
bruik heeft gemaakt van de verkeersvoor
rang, welke door zekere in het middel 
bedoelde beschikkingen aan de voertuigen 
op rails wordt toegekend, en anderzijds, 
door ten laste van deze laatste de hier
boven aangestipte fouten te weerhouden, 
het arrest zijn beslissing wettelijk ge
rechtvaardigd heeft; 

Dat het middel niet gegrond is; 
En overwegende, voor bet overige, wat 

betreft de beslissing gewezen over de pu
blieke vordering tegen aanlegger Van Gel
der, dat de substantiele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefcl en dat de beslissing 
overeenkomstig de wet is ; 

Over bet tweecle middel : scbending van 
de artikelen 199, 203, 204 en 207 van 
het Wetboek van strafvordering, en 7 
van de wet van 1 mei 1849 op de recbt
banken van eenvoudige en van correc
tionele politie, van de overbrengende wer
king van het beroep en van bet principe 
ta;ntum devolutttm, q·uant~tm .appellatum, 
doordat het bestreden arrest aanleggers 
hoofdelijk tot schadevergoeding·, gerechte
lijke interesten en tot de kosten op de 
vordering van de burgerlijke partijen 
Emile De Rome en Louis Delfiache heeft 
veroordeeld, dan wanneer de eerste rech
ter, door Van Gelder vrij te spreken, zich 
onbevoegd had verklaard om over de 
tegen deze laatste en de andere aanleg
gers gerichte eisen tot schadevergoeding 
uitspraak te doen, en dan wanneer, aan
gezien de burgerlijke partijen De Rome 
en Delfiache, geen boger beroep tegen 
het vonnis hadden ingesteld, het hof van 
beroep de beslissing van de eerste rechter 
ten voordele van deze partijen, die geen 
boger beroep hadden aangetekend, niet 
vermocht te wijzigen : 

Overwegende dat de rechtbank, bij het 
vonnis waarvan boger ber<Jep, na aan
legger Van Gelder vrijgesproken te heb
ben en zijn aanstellers buiten zaak ge
steld te hebben, .zich onbevoegd heeft ver
klaard om kennis te nemen van de tegen 
deze partijen door verweerders De Rome 
en Delfiache ingestelde vorderingen ; 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
boger beroep dooi· deze verweerders, de 
beslissingen van het vonnis over gezegde 
vorderingen in kracht van gewijsde zijn 
gegaan en deze verweerders slechts in 
hogere aanleg waren om er gebeurlijk 
voor de kosten van de publieke vordering 
in te staan; 

Overwegende dat, daar het hof van be
roep niet in kennis met· de vorderingen 
van gezegde verweerders was gesteld, het 

VERBR., 1954. - 25 

' arrest geen veroordelingen te · hunnen 
voordele heeft kunnen uitspreken zonder 
artikel 202 van het Wetboek van straf
vordering en artikel 7 van de wet van 
1 mei 1849 te schenden ; 

Om clie redenen, verbreekt bet bestre
den arrest, doch enkel vo,or zoveel bet, 
over de vorderingen van verweerders De 
Rome en Delfiache uitspraak doende, te 
hunnen voordele hoofdveroordelingen en 
veroordelingen tot interesten en kosten, 
ten laste van aanleggers heeft uitgespro
ken ; verwerpt de voorzieningen voor bet 
overige; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten ten opzichte van verweerders 
Bovy, Goedens en «Sun Insurance Of
flee Ltd ll; veroordeelt verweerders De 
Rome en Delfiache tot het <Jverige van de 
kosten; zegt dat er geen aanleiding tot 
verwijzing bestaat. 

1 februari 1954. - 2" kam,er. ~ Voat·
zittet·, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggevet·, H. Belpaire. - Gelijlclttidende. 
canclusie, H. 1\llahaux, advocaat-generaal. 
- Pleiter, H. Delacroix. 

2e KAMER. - I februari 1954 

1° VOORZIENING IN VERBREKING,
•STRAFZAKEN. - HOEDANIGHEID OM ziCH IN 
VERBREKING TE VOORZIEN. - VOORZIENING 
DOOR EEN PLEI'rBEZORGER NAMENS EEN VEN
NOOTSCHAP INGESTELD. - GEEN AANDUIDING 
VAN DE NATUURLIJKE PERSONEN DIE DE 
MACHT BEZITIEN OM NAMENS DE VENNOOT
SCHAP IN. RECHTE OP 'l'E 'l'REDEN. - 0NTVAN
KELIJKE VOORZIENING. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE \'ORDERING. 
- 00NCLUSIES NAMENS EEN PARTIJ GENOMEN 
EN DOOR DE VOORZIT'l'ER VAN DE RECJ:[TS
MACHT AAN WIE ZIJ OVERGELEGD WERDEN 
VOOR GEZIEN GETEKEND. - REGELMA'l'IGE 
CONCLUS~ES OFSCHOON NIE'f DOOR DE PAR'l'IJ 
GETEKEND. 

3° VERKEER. - VERPLICH'l'ING VAN DE 
WEGGEBRUIKER DIE VOORGES'l'OKEN HEEFT 
ZIJN REGLEMENTAIRE PLAA'.rS WEER IN TE NE
MEN ZODRA HIJ HE'l' DOEN KAN ZONDER HIN
DER VOOR DE ANDERE WEGGEBRUIKERS. -
V AS'l'STELLING DA'f ER GEEN GEV AAR VOOR 
AANRIJDING BESTOND. 

4° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. 
- 00NCLUSIES VAN DE BURGERLIJKE PAR~ 
TIJEN S'l'REKKENDE TO'l' TOEKENNING • ·v ,AN 
SOHADEVERGOEDING. - BEKLAAGDE EN BUR' 
GERLIJK VERANTWOORDELIJKE PARTIJ ZONDER 
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VOORBEHOUD CONOLUDEREND TOT NIE'f GE- I 

GRONDHEID VAN DE BURGERLIJKE VORDERlN-
- GEN. - BESLISSING GEWEZEN O,YER DE EIS 

TOT SOHADEVERGOEDING ZONDER DAT DE HER
OPENING VAN DE DEBAT'l'EN BEVOLEN WERD. 
GEEN SOHENDING VAN DE REOHTEN VAN DE 
VERDEDIGING. 

1 o De namens een vennootsahap door· een 
pleitbezorger, bij de reahtsmaaht die de 
best·reflen beslissing gewezen heett, ge
rZane verklar·ing van vooTziening -in ver"
breking is ontvankelijlv andanTes de 
·verlclar·ing fle namen niet venneldt van 
de natum"Zijke per"sonen die de maaht 
bezUten om nc~mens fle 1jennootsahap in 
reahte op te treden (1). (Wetb. van 
strafv., art. 417.) 

2o De namens een par"tij door haar" raads
man v6<k een stratreahtbanlc genomen 
aonal-l~sies, wellce altn de voorzitter van 
die reahtsmaaht overgelegd werden en 
doo·r hem voor gezien getekend, maken 
regelmaUge aonalu.si.es 1tit ofschoon zij 
noah door de partij noah door" haar" 
lasthobber getelcena wor"don (2). 

3o Dam· OT op te wi,Jzon flat indien flO 
weggobrnilcer· clie voorbij gor·eden wenl 
niot 011 ongebntilceUjke wijze zijn gang 
versnela hacl de weggebn~iker die vom·
gestolcen had zonaer" hinder zijn nor
male plaats weer zan ingenomen hob
ben, stelt de r·eahter vast dat er geen 
gevaar voor aanrij cling bestond dat 
aeze laatste 'l.ueggebntilcer· belette weer" 
zijn reahter kant in te nemen. (Weg-

- code, art. 34.) 
4° De reahten V(tn ae ve·rdodi.ging 1.vor·den 

niot goschonden wanneer nadat fle bur
gerlijlco parUjen over· de toelconning van 
bepaalfle sahadever·goeflingen goaonalu
aeerd hebben en naaat de beklaagcle 
en ae burger·lijlc ver·antwoor·aelijlce 
partij zonaer voor·behottd tot ae onge
gronclheia van flo bm·gedijlce vorder·in
gen geaonaludeerd hebben, de reahts
maaht over ae eis tot sahadevergoecling 
uitspraalc doet zondor de heropening 
van ae rZebatten te bevelen. 

(FLORIS EN CONSORTEN. 
'1'. DOEMER EN OONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Verbr., 15 october 1951 (A1·1-. J1e1·b•·., 
1952, blz. 73; Bull. en PAsrc., 1952, I, 77, en 
de nota 4, blz. 78); 3 maart 1952 (A1T. Ym·br., 
1952, blz. 343; Bull. en PAsrc., 1952, I, 393). 

(2) Zie verbr., 10 januari 1949 (A1'1'. J1e1·br., 
1949, blz. 19; Bull. en PASIC., 1949, I, 21, en 
de nota 7, blz. 22); 22 juli 1949 (A,~·. J1e1•br., 

arrest, op 4 :iuni 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Overwegende dat aanleggers verklaren 
afstand te doen van hun voorzieningen, 
voor zoveel zij gericht zijn tegen de be
slissing gewezen over de vorderingen inge
stelcl door de burgerlijke partij Joseph 
Doemer, handelende voor en namens .zijn 
echtgenote Eugenie Muller en in hoeda
nigheid van vader en _ wettige beheerder 
van de persoon en de goederen van zijn 
minderjarige dochter Josette, en door de 
burgerlijke partij Jeanne Doerner; 

, Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door verweerders Doemer hieruit 
afgeleid dat de door de vennootschap 
Oharbonnages de Ressaix, in hoedanig
heid van burgerlijk verantwoordelijke 
partij, ingestelde voorziening de natuur
lijke personen niet aanduidt die de macht 
hebben om namens de vennootschap ge
rechtelijke, vorderingen in te stellen; 
Overweg~nde dat, naar luid van arti

kel 417 vall het Wetboek van strafvorde
ring, de verklaring tot verbreking door 
de pleitbezorger van de veroordeelde par
tij kan gedaan worden; dat ]\l[er Me<ltreit, 
pleitbezorger bij het Hof van beroep te 
Luik, in deze hoeclanigheid de voorzie
ning narnens de veroordeelde partij, ven
nootschap Oharbonnages de Ressaix, in
gestelcl heeft ; 

Overwegende dat de pleitbezorger die 
een partij vertegenwoordigt, verrnoed 
zijnde krachtens een regelmatige lastge
ving op te treden, hetzij ten deze krach
tens een lastgeving van de organen der 
vennootschap, de voorziening wettelijk in
gesteld is geweest; 

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

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 163, 195 
en 211 van het Wetboek van strafvorde
ring, doordat het bestreden arrest het 
middel niet beantwoordt clat bij conclu
sies werd aangevoerd door eerste aan
legger, die het hof verzocht om Josette 
Doerner wegens onvrijwillige slagen en 
verwondingen te veroordelen {artike
len 418 en 420 van het Strafwetboek), 
deze telastlegging gegrond zijnde op de 
door gezegde Josette Doerner gepleegde 
inbreuk op artikel 34 van het verkeers
reglernent om tijdens een voorsteking 
haar rechterkant weer ingenornen te heb-

1949, blz. 481; Bull. en PASIC., 1949, I, 552, en 
de nota 1); 9 januari 1950 (A1-r. Ye?·b?·., 1950, 
biz. 274; Bttll. en PASIC., 1950, I, 293, en de 
nota); 25 februari 1952 (A?'?·. Ym·br., 1952, 
blz. 326; Bull. en PAsrc., 1952, I, 373). Vergel. 
in burgerlijke zaken verbr., 7 maart 1952 (Arr. 
T' e>'b?'., 1952; blz. 367; Bull. en PAsrc., 1952, I, 
418, en de nota's, blz. 419). 



- r _]-----=--=---- ----=-----=--

-387-

ben, ofschoon er gevaar voor ongeval be
stond, en doordat het hof in zijn arre~t 
vaststelt dat het ongeval wel gebenrd lS 
to!'n Josette Doerner haar :rechterkant 
weer innflm : 

1. Voo:r zoveel het middel door Alphonse 
Floris wordt ingeroepen : 

Overwegende, enerzijds, dat aanlegger, 
als beklaagde, niet .de noclige hoedl\nig
heid bezit om de beslissing· te critiseren 
die gewezen werd over de tegen een mede
beklaagde ingestelde pnblieke vordering ; 

Dat, ander.zijds, aanlegger, die zich 
tegen Doerner niet bnrgerlijke partij had 
gesteld, niet bevoegd is om een beslissing 
te bestrijden welke hem vreemd is ; 

Dat het micldel niet ontvankelijk is; 
2. Voor zoveel het midclel door de naam

loze vennootschap des Oharbonnages de 
Ressaix ingeroepen worclt : 

A. In zover aanlegster handelt in hoe
danigheid van burgerlijk verantwoorde
lijke partij voor Floris : 

Overwegende dat aanlegster in gezegde 
hoedanigheicl zonder belang is, en dien
volgens, niet ontvankelijk is DID de be
slissing gewezen over de ten laste van 
.Josette Doemer ingestelde pnblieke vorde
ring te critiseren ; 

B. In zover aanlegster als bnrgerlijke 
partij optreedt : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door verweerders Doerner hiernit 
afgeleid dat noch aanlegster noch haar 
lasthebber de conclnsies getekend heb
ben: 

iQverwegende dat geen enkele vorm 
wordt voorgeschreven voor de v66r de 
strafrechtsmachten te nemen conclnsies ; 

Overwegende, enerzijds, dat het pro
ces-verbaal der terechtzitting van 26 mei 
1953 en het arrest vaststellen dat de 
raadsman van beklaagde en van de ven
nootschap des Oharbonnages de Ressaix, 
burgerlijk verantwoordelijke partij en 
aanlegster DP rechtstreekse dagvaarding, 
ter terechtzitting conclnsies neergelegd 
heeft; dat, anderzijds, gezegde' conclnsies, 
genomen zowel namens Floris als voor de 
vennootschap des Oharbonnages de Res
saix, door de voorzitter van het hof van 
beroep voor gezien getekend werden; dat 
daaruit volgt dat aanlegster v66r het hof 
van beroep schriftelijke conclusies heeft 
neergelegd ; 

Over het middel : 
Overwegende dat, op deze conclusies, 

voor zoveel zij ertoe strekten te doen vast
stellen dat Josette Doerner een inbrenk 
had gepleegd om tijdens een voorsteking 
haar rechterkant weer ingenomen te heb
ben, dan wanneer er gevaar voor onge
val bestond, het arrest antwoordt dat, 

zonder de ongebru~kelijke versnelling van 
Floris, het voertuig van Josette Doerner 
zonder hinder zijn normale plaats terug 
zou ingenomen hebben; dat het aldus 
vaststelt dat er geen gevaar voor aanrij
ding bestond hetwelk Josette Doerner zon 
belet hebben haar rechterkant terug in 
te nemen ; dat het middel feitelijke grond
slag mist ; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikeleh 97 van de Grondwet en 163, 
195 en 211 van het Wetboek van straf
vordering, doordat het bestreden arrest 
het door aanlegger bij conclusies aange
voerd middel niet be:mtwoordt dat er toe 
strekt door het hof te horen verkla
ren dat de door Floris gepleegde in
brenk, op artikel 33, paragraaf 1, van het 
koninklijk beslnit van 1 febrnari 1934 
hondende algemeen reglement op de ver
keerspolitie, gewijzigd door het beslnit 
van de Regent van 18 october 1946, arti
kel. 4, zonder oorzakelijk verband was 
met het ongeval en dienvolgens met de 
hem verweten slagen en verwondingen : 

Wat de twee aanleggers betreft : 
Overwegende dat het bestreden arrest, 

na vastgesteld te hebben dat nit de be
kentenissen van Floris zelf blijkt dat de 
ten laste van deze gelegde betichtingen 
bewezen zijn, nacler bepaalt dat op het 
ogenblik van de door Josette Doerner nit
gevoerde voorsteking, Floris zijn snelheicl 
heeft vermeerderd en aldns het voorbij
stekende voertnig heeft ingehaald en ge
raakt, hetwelk « zonder deze ongebrnike
lijke versnelling )) zonder hinder zijn ge
wone plaats zon ingenomen hebben; 

Dat het aldns gewezen heeft op een 
oorzakelijk verband tnssen de door Floris 
gepleegcle font en het ongeval, dat het 
dienvolgens de conclnsies beantwoord 
heeft; dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel : schending van 
cle rechten van de verclediging, cloordat 
het hof op burgerlijk gebied over de tegen 
Floris en Oharbonnages de Ressaix gevor
derde schadevergoeding nitspraak doet, 
dan wanneer deze niet over de eis tot 
schadevergoeding geconclndeerd had en 
het hof enkel op strafgebied had moeten 
nitspraak doen en de heropening der de
batten bevelen ten eincle aan aanleggers 
toe te laten nopens de door de tegenpartij 
gevorderde sommen en het desknndig on
derzoek uitleg te verstrekken : 

Wat de twee aanleggers betreft ; 
Overwegende, enerzijds, dat nit het ar

rest en nit de v66r het hof neergelegde 
conclnsies blijkt, dat de bnrgerlijke par
tijen ten gronde over de toekenning van 
schadevergoeding geconclncleerd hadden ; 

Dat, anderzijds, nit de door aanleggers 
neergelegcle conclnsies blijkt dat dezen, 
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,zonder enig voorbehoud te opperen, gecon- · 
. cludeercl haclden, ten einde de tegen hen 
.uitgeoefende burgerlijke vorderingen, niet 
alleen onontvankelijk doch ook nog niet 
gegrond te horen verklaren; 

Dat het hof van beroep, aldus in ken- · 
nis gestelcl met de groncl van cle betwis
ting betreffende de vraag van schaclever
goeding, over deze verzoeken heeft kun
nen uitspraak doen zonder de rechten van 
de verdediging te schenden ; 

Dat het micldel niet kan aangenomen 
worden; 

Overwegencle, voor het overige, wat cle 
twee voorzieningen betreft, dat, ten aan
zien van de publieke vorclering, de sub
stantH!le of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en clat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; dat, ten aanzien van de bur
gerlijke belangen, aanleggers geen enkel 
ander miclclel inroepen ; 

Overwegende dat de voorziening van de 
vennootschap des Charbonnages de Res
saix, v66r 15 september 1953 betekend is 
geweest; 

Om cUe reclenen, decreteert de afstand 
van de voorzieningen binnen de hiervoor 
bepaalde per ken; verwerpt de voorzie
ningen voor het overige; veroorcleelt aan
Ieggers tot de kosten, en, bovenclien, de 
vennootr:~Chap des Charbonnages de Res
saix, als burgerlijke partij, tot een ver
goeding van 150 frank jegens Joseph Doe
mer en jegens Jeanne Doerner. 

1 februari 1954. - ze kamer. ~ Voo1·
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Giroul. - Gelijlcluidende 
conol·usie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 
- · Pleiter, H. Delacroix. 

2c KAMER. - I februari 1954 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - Gli1SCHRIFTEN WELKE DE 
VEREIS'l'E VOORWAARDEN VAN AR'l'IKEL 1325 
EN 1326 VAN RET BURGERLIJK WETBOEK 
NIET VERVULLEN. - GESCHRIFTEN ALS BE-

(1) Verbr., 11 juni 1951 (A1'1', Ve1·br., 1951, 
bb. 605; B1tll. en PASIC., 1951, I, 700). Zie 
Iiamelijk over de niet-toepasselijkheid van de 
regelen van . het burgerlijk recht op de be
wijselementen van misdrijven die niet verbon

-den zijn met de uitvoering van een contract 
of met een, het misdrijf voorafbestaande, ju
ridisch feit : verbr ., 11 februari 1935 (Bull. en 
PASIC., 1935, I, 147) en de conclusies van het 
openbaar ministerie; 2 december 1935 (Bull. 
en P ASIC., 1936, I, 72) ; 20 juni 1939 (A 1'1'. 

Verb1·., 1939, blz. 186; B1tll. en PASIC., 1939, 

WIJSELEMENTEN VAN EEN OPLICH'l'ING AAN
VAARD. - MIDDEL AFGELEID HIERUIT DAT DIE 
GESCHRIF'l'EN NIET ALS BEWIJS MOCHTEN AAN
VAARD WORDEN. - MIDDEL DA'l' NIET VOOR 
DE EERSTE MAAL VOOR IIE'l' HOF ''AN VERBRE
KING MAG VOORGES'l'ELD WORDEN. 

2° BEWIJS. - AAN DE AK'l'EN VERSCIIULDIGD 
GELOm'. - S'l'RAFZAKEN. - lNTERPRETATIE 
VAN DE PROCESSEN-VERBAAL DOOR DE RECII
TER OVER DE GROND. - UITLEGGING VER
ENIGBAAR ME'l' DE BEWOORDINGEN ERVAN. -
GEEN 1\IlSKENNING VAN RET AAN DE AKTEN 
VERSCIIULDIGD GELOOF. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - S'l'RAFZAKEN. - OPLICH
TING. - VASTSTELLING VAN DE BES'l'ANDDELEN 
VAN HET MISDBIJF. 

1° Mag niet v661' de eerste mnal v66r.het 
Hot van verb1·eJcing voorgesteld wm·den 
het midclel afgeleid hien1'it dat de straf
rechte1·, bij welke een telastlegging van 
opl-ichting annhangig we1·d gemaalct, als 
bewijselement vnn het misdrijf geen 
gesclwiften mocht aanvaa1·den wellce de 
ve1·eiste vom·waarden van nt·t-ilcel 1325 
en 1326 va.n het B1wgerli.ik fVetboelc 
niet ve1·vnllen (1). 

2° H et aan processen-verbaal verschul
digd geloof wordt dom· de rechter over 
de grond niet mislcend wanneer deze er 
een uitlegging vnn geett welke met h1tn 
bewoo1'dingen verenigbac£r is (2). 

3° Het arrest hetwellc zelcere teiten op
geeft waaruit het ajleidt dat deze da
den een bedt·ieglijlce handeUng uitma
lcen (lie de storting teweeggebracht 
heeft van de fondsen nodig tot het ver-
1'ichte11 van een aanlcoop wellce door 
deze bedriegUjlce handeUng valselijlc als 
regelmatig voo1·gesteld wenl, stelt wet
telijlc de bestanddelen vast van het op
lichtingswanbedrijf. 

(VAN GASTEL, T. TRAUWAEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
anest, op 13 juli 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

I, 325); 12 februari 1940 (A1·r. Verbt·., 1940, 
blz. 16; B1tll. en PAsrc., 1940, I, 46, en de 
nota); 7 februari 1944 (A1·r. Verbr., 1944, 
biz. 92; Bull. en PAsrc., 1944, I, 189) ; 20 maart 
1950 (Arr. Verbr., 1950, blz. 475; Bull. en 
PAsrc., 1950, I, 508); 4 mei 1953 (Arr. T'erbr., 
1953, blz. 603; Bull. en PASIC., 1953, I, 681, en 
de nota 1, blz. 682) 

· (2) Zie verbr., 17 maart 1952 (Ar1·. Verbr., 
1952, blz. 393; Bull. en PASIC., 1952, I, 448) 
alsook verbr., 9 juli 1951 (A1'1'. Ve1·br., 1951, 
biz. 669; B1tll. en PASIC., 1951, I, 766). 
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Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 491, 496 van het Strafwet
boek, 154 en 189 van het Wetboek van 
strafvordering, 16 van de wet van 17 april 
1878, 1134, 13l!J, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97. van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest de regels 
aangaande de oplichting op aanlegster 
toegepast heeft, dan wanneer de regels 
over het misbruik van vertrouwen aileen, 
in principe, · hadden kunnen toegepast 
worden: 

. Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 496 van het Strafwetboek, 
:154 en .189 van het Wetboek van straf
vordering, 1325, 1326, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, doordat, om aan de feiten van 
de zaak de omschrijving van oplichting 
toe. te kennen, het bestreden arrest de 
regels betreffende het bewijs, het aan 
verschillende processen-verbaal verschul
{[igd geloof en de principes over het mis
drijf van oplichting heeft moeten misken
nen: 

Over de samengevoegde middelen : 
Overwegende (tat aanlegster niet bij 

conclusies v66r liet hof van beroep staan
de heeft gehouden dat de geschriften van 
7 en 12 april 1949, doordat zij de bij arti
kelen 1325 of 1326 vereiste voorwaarden 
niet vervulden, niet als bewijs tegen haar 
konden gelden ; 

:bat het middel, te dien opzichte, nieuw 
en, dienvoJgens, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat de in het proces-ver
baal van 2Q augustus 1949 opgetekende 
verklaring van verweerder door het ar
rest niet miskend is geweest; dat deze 
getuigenis welke slechts een beknopte nit
leg van de feiten bevatte, naderhand in 
de loop van het onderzoek door verweer
der werd aangevuld; dat het bestreden 
arrest, door nit de feiten van de zaak, en 
bijzonder uit het geheel van verweerders 
getuigenissen af te leiden dat aanlegster 
aan verweerder verkeerd had doen ge
loven dat weduwe Seghers, eigenares en 
verkoopster van de gronden was, het 
geloof niet geschonden heeft dat aan al de 
in het middel bedoelde akten diende ge
hecht; · 

Dat het middel, te dien opzichte, feite
lijke grondslag mist ; 

Overwegende dat, tot nadere bepaling 
van de bedrieglijke handelingen welke het 
misdrijf van oplichting uitmaken, het be
streden arrest vaststelt, enerzijds, dat we
duwe Seghers, voor een deel der gronden, 
er geen eigenares meer van was en dat, 
voor het ander deel, zij er nooit eigenares 
van geweest was, en anderzijds, dat aan
legster de weduwe Seghers de onderhan
delingen heeft doen bijwonen, en ze als 
eigenares en verkoopster van de gronden 
voorstelde, hetgeen deze laatste niet be-

twist heeft; dat het arrest daaruit afleidt 
dat deze daden een bedrieglijke hande
ling uitmaken die aan uanlegsters bew~
ringen geloofwaurdigheid hebben toege
kend om aan het bestaan van een regel
matige verkoop te doen geloven, hande
ling welke, onmisbaar zijnde om de over
eenkomst van gezamenlijke aankoop mo
gelijk te maken, verweerder ertoe ge
bracht heeft de tot deze verrichting no
dige gelden te storten; 

Dat het bestreden arrest door deze be
schouwingen, zonder artikel -196 van het 
Strafwetboek te schenden, heeft kunnen 
beslissen dat de voorwaarden tot bestaan 
van het misdrijf van oplichting ve1·enigd 
waren; 

Dat de middelen te dien opzichte naar 
recht falen ; 

Overwegende eindelijk dat nit de hier
voor gedane uiteenzetting blijkt, dat het 
arrest zijn beslissing wettelijk met re
denen heeft omkleed ; 

Dat, te dien opzichte, de middelen fei
telijke grondslag missen ; 

Over het derde middel : schending van 
de artikelen 496 van het Strafwetboek, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
bock, en 97 van de Grondwet, doordat, 
aanlegster bij regelmatige conclusies ont
kennende dat de zogezegde handelingen 
een mens zoals de burgerlijke partij 
beslissend hebben kunnen beinvloeden, 
het bestreden arrest deze bewijsvoering 
niet op passende wijze beantwoord heeft; 

Overwegende dat aanlegster, bij con
clusies slechts op een deel der feiten van 
de zaak wees, en over de tussenkomst van 
weduwe Seghers in de onderhandelingen 
geen enkel woord repte; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door vast te stellen dat de bedrieglijke 
handeling, die tot het afgeven van de 
gelden aanleiding heeft gegeven, precies 
het door aanlegster gepleegde feit is de 
tussenkomst van weduwe Seghers ver
wekt te hebben, door aan deze de hoeda
nigheid van eigenares-verkoopster toe te 
kennen, welke zij niet had, op pussende 
wijze de conclusies van aanlegster heeft 
beantwoord, en zijn beslissing wettelijk 
gerechtvaardigd heeft; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende, voor het overige, dat, 
wat de publieke vordering aangaat, de 
substanWlle of op straf van nietigheid 
vorgeschreven rechtsvormen werden nage
leefd en dat de beslissing overeenkomst:tg 
de wet is; en, wat de burgerlijke vorde
ring aangaat, dat aanlegger geen enkel 
middel tot staving van haar voorziening 
inroept; 

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

l:_=----=-=-= 
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1 februari 1!}54. - 2<> kamer. - Vom·
zittm·, II. Wouters, voorzitter. - Ver
.~laggever, II. Gil·oul. - Gelijlclttidende 
conclu.sie, II. Mahaux, advocaat-generaal. 
- Pleiter, II. Smits (van de Balie bij het 
II of van beroep te Brussel). 

2e KAMER.- l februari 1954 

1 o DOUANEN EN ACCIJNZEN. - VEn
JARING VAN DE PURLIEKE VORDERING. -
BRENGT DE VER.TARING NIET MEDE VAN DE 
VORDERING TO'l' INNING VAN DE ONTDOKEN 
RECH1.'EN. 

2° DOUANEN EN ACCIJNZEN. - VER
voER OF VOORHANDEN HEBBEN VAN ALCOHOL 
ZONDEH GELDIGE DOCUMENTEN. - VOIWElliNG 
TOT INNING VAN DE MET ALCOHOL YERBAND 
HOUDENDE RECHTEN EN TAXES. - REEDS BE
TAALDE RECHTEN EN TAXES. - 0NGEGRONDE 
VORDERING. 

1" De verjwring van de publieke vo,·de
ring in zaken van dou.anen en accijnzen 
brengt de verjaring niet mede van de 
vordering tot inning van de ontdolcen 
1·echten (1). (Wet van 26 augustus 1822, 
artikel 24!}.) 

2° W anneer ae rnet alcohol verbancl hou.
aenae rechten en tames reeas werden 
gekweten, is ae administratie van llona
nen en accijnzen niet gegrona de in
ning te vonleren van de accijns·rechten 
en van de verbrttilcstarce rnet betrek
king tot aezelfcle alcohol bij gelegen
heid van het ve1·voeren of van het voor
handen hebben ervan zonde1· geldige be
scheillen (2). (Wet van 12 december 
1!}12, art. 12; wet van 6 april1!t43, arti
kelen 1!} en 22 tot 25.) 

(BELGISCHE STAA1.', ADMINISTRATIE VAN 
DOUANEN EN ACCIJNZEN, T. VAN CAMP.) 

ARREST. 

RET IIOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 juli 1953 gewezen door het 
IIof van beroep te Luik; 

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

(1) Verbr., 28 november 1949 (AN·. Vm·br., 
1950, biz. 176; B"ll. en PAsrc., 1950, I, 192, en 
de nota 2). Zie ook verbr., 31 october 1921 
(B"ll. en PAsrc., 1922, I, 38); 26 mei 1924 
(-ibid., 1924, I, 362); 3 november 1941 (A 1"1'. 

Vm·br., 1941, blz. 224; B"ll. en PASIC., 1941, 
I, 404); 24 juni 1942 (A?T. Ve1'b1·., 1942, biz. 77; 
B"ll. en PASIC., 1942, I, 156); 10 juli ,1944 

Ov~rwegende dat in het bestreden ar
rest generlei oorzaak van onwettelijkheid 
is gelegen welke aan de publieke vorde
ring afbreuk zou doen of aan verweerster 
schade zou berokkenen en waardoor het 
hof tot het ambtshalve opwerpen van een 
middel zou genoopt worden; 

II. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de over de burgerlijke vm·dering 
gewezen beslissing : 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 6, 7, 10, 12, 14, 26 en ;a vaiiJ 
de wet van 12 december 1912, 19, 22 tot 
25 van de wet van 6 april 1843, van het 
ministerieel besluit van 6 december 1934,. 
en van artikel 249 van de algemene wet 
van 26 augustus 1822, doordat het be
streden arrest, na te hebben vastgesteld 
dat de ten verzoeke van de administratie
ingestelde strafvordering door verjaring· 
vervallen is en derhalve niet tot toepas
sing van een strafbepaling kan leiden, aan 
de Staat zijn eis tot betaling door ver
weerster van de ontdoken rechten of taxes. 
ontzegt, om de redenen dat verweerster 
verklaart die rechten te hebben gekweten 
en dat cUe verklaring als in de hoogste 
mate waarschijnlijk voorkomt; dat het 
vermoec1en van ontduiking der rechten, 
hetwelk geldt in gevallen waarin de do
cumenten ontllreken of niet aan de voor
geschreven vereisten beantwoorden, on
derstelt dat een telastlegging tegen de be
klaagc1e als bewezen kan aangezien wor
den; dat anders te bef;lissen erop zoli 
neerkomen twee opeenvolgenc1e inningen 
van eenzelfde belasting toe te staan in 
een geval waarin, zoals ten deze, om 
reclen van cle verkregen verjaring een ver
volging niet meer ingesteld, noch een boete· 
uitgesproken kan worden; dat de som
men welke worden gevorderd door de ad
ministratie, die geenszins in haar gelde
lijke belangen wordt geschaad, geen ka
rakter van vergoecling hebben, doch dat 
van straffen, naar de zin van het straf
recht, dan wanneer in onderhavig geval 
de burgerlijke vordering tot betaling van 
de ontdoken rechten, aangecluid sub lit
tera A van de dagvaa1:ding,, door de admi
nistratie tegelijk met de vublieke vorde
ring te bekwamer tijd is ingesteld ge
weest, en dan wanneer de burgerlijke 
zaak bij cle rechter aanhangig blijft, welc 
ke ook de over de publieke vordering 

(Bull. en PAsrc., 1944, I, 435); 23 juni 1952· 
(A1·r. Ye1'b1·., 1952, biz. 601; Bnll. en PASIC., 
1952, I, 685). 

(2) Raadpl. Rep. pmt. iir. belge, v' DoWL
nes et accises, n' 706; zie ook verbr., 23 ja
nuari 1911 (Bull. en PAsiC., 1911, I, 98) en de 
conclusie van het openbaar ministerie; 12 juni 
1950 (A_,., •• Ye1'b1·., 1950, blz. 626; Bull. en 
PASIC., 1950, I, 710). 
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gevallei:i · beslissing weze, dan wan
neer de sub littera A van de dagvaar
ding· aangeduide gevorderde rechten als 
een burgerlijke schuld aan de Staat ver
schuldigd zijn, zelfs ingeval de geincri
mineerde feiten geen nadeel mochten aan 
de Schatkist hebben berokkend; dan 
wanneer artikel 12 van de wet van 12 de
cember 1912 niet enkel het geval bedoelt 
waarin er geen het vervoeren of het voor
handen hebben van alcohol dekkend do
cument bestaat, doch ook het geval waar
in dat document niet geldig zou wezen; 
dan wanneer ten deze de documenten 
onbekende geadresseerden vermelden, of · 
geadresseerden die de daarin opgegeven 
alcohol niet hebben besteld noch ontvan
gen: 

Overwegende dat de ten verzoeke van 
·de administratie van douanen en accijnzen 
aan verweerster betekende dagvaarding 
niet enkel de tot toe passing van de straf
fen strekkende strafvorder~ng bij de cor
rectionele rechtbank aanhangig heeft 
gemaakt, doch ook een burgerlijke vorde
ring tot betaling van de accijnsrechten 
-en van de verbruiksbelasting op sterke 
drank:en, welke het voorwerp van ten 
laste van verweerster vastgestelde inbreu
ken waren; 

Overwegende clat, naar luid van arti
kel 249 van de algemene wet van 26 au
gustus 1822 betreffende de ~louanen en 
accijnzen, de rechtsvordering tot inning 
van de ontdoken rechten een bij de straf
vordering tussenopkomende tmrgerlijke 
vordering is, daarvan volkomen onder
scheiden, en waarop de regelen betref
fende de verjaring van de publieke vorde
ring niet toepasselijk zijn; dat derhalve, 
<le door de rechter over de grond vastge
stelde verjaring van de publieke vorde
ring geen verjaring van de burgerlijke 
vordering met zich brengt ; 

Overwegende dat de artikelen 19 en 22 
tot 25 van de wet van 6 april 1843, welke 
artikel 12 van de wet van 12 december 
1!112 toepasselijk maakt op de gevallen 
van vervoer of van voorhanden hebben 
van niet door geldige documenten ge
c1ekte brandewijn of likeuren, enkel straf
rechterlijke sancties stellen; 

Dat het mitsdien ten onrechte is dat 
aanlegger in voormelde bepaling van de 
wet van 12 december 1912 de grondslag 
van zijn burgerlijke vordering tot beta
ling van de ontdoken rechten en taxes wil 
vinden; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat v~rweerster verklaart de door aan
legger gevorderde rechten betaald te heb
ben, en erop wijst dat « deze verklaring, 
welke ·door niets twijfelachtig wordt ge
maakt, in de hoogste mate waarschijn
lijk is vermits voor elke levering gelei
biljetten zijn opgemaakt geweest en ve:r~ 

mits de enige door het bestuur a!mge
voerde grief is dat die geleibiljetten zou
den opgemaakt zijn geweest op naam 
van personen wier identiteit niet juist 
zou zijn; dat trouwens de administratie 
zulks niet in stellige termen betwist >>, 
doch staande houdt dat de omstandig
heid dat de alcohol feitelijk tot het innen 
van rechten aanleiding zou hebben gege
ven de inbreuk niet uitsluit; 

Overwegende dat uit die vaststellingen 
en vermeldingen, waartegen het middel 
geen critiek richt, blijkt dat de rechter 
over de grond feitelijk, en dienvolgens 
souverein heeft vastgesteld dat de ge
vorderde rechten door verweerster zijn 
betaald geweest, en alclus wettelijk zijn 
beslissing gerechtvaarcligd heeft waarbij 
hij verklaarde dat aanleggers burgerlijke 
vordering niet gegrond was ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden· 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest de omstandigheid niet 
in aanmerking neemt dat verweerster er
kend heeft dat 111 :!lessen sterke drank 
niet in het register 122 opgetekend zijn 
geweest : 

Overwegende dat, wat dit s1tb littera B 
van de dagvaarding omschreven feit be
treft, de rechter over de grond met gener
lei vordering in kennis werd gesteld wel
ke tot veroordelingen van burgerlijke 
aard strekte; 

Dat hij, derhalve, na de publieke vor
dering bij verjaring vervallen verklaard 
te hebben, niet uitvoeriger behoefde uit
spraak te doen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

1 februari 1954. - 2" kamer. - Voot·
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Bareel. - Gelijlcluidende 
conolusie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, H. Depresseux (van de Balie 
bij het Hof van beroep te Luik). 

l" KAMER. - 4 fehruari 1954 

1" REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJRE ZAKEN. -
BESLISSING EEN AANSPRAAK VERWERPENDE 
ZONDER HET MIDDEL TE BEAN'l'WOORDEN 
WAAROP ZIJ STEUNT. - NIET GEMOTIVEERDE 
BESLISSING. 

2° BEWI.JS. - AAN DE AK'l'EN VERSCHULDIGD 
GELOOF. - BURGERLIJKE ZAKEN. - BE
SLISSING NIET VERENIGBAAR ME'l' EEN VROE
GERE DEFINITIEVE BESLISSING EN MEl' DE 
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OVEREENKOMST WELKE DE PARTIJEN BINDT. 
- MISKENNING VAN HE'J' AAN DE AK'l'EN VER
SCHULDIGD GELOOF EN VAN HE'l' GEWIJSDE. 

3° YENNOOTSOHAP. DEELGENOOT-

SCRAP. - EJIGENDO~£ VAN DE INBRENGEN. 

4° YENNOOTS0HAP. DEELGENOOT-
SCHAP. - INBRENG VAN EEN ONDER DE 
DEELGENOTEN IN ONVERDEELDHEID ZI,JNDE 
HANDELSFONDS. - INBRENG DIE NIET NOOD
ZAKELIJK DE INBRENG ONDERS'l'ELT VAN DE 
KLANDIZIE WELKE AAN ZEKERE VAN DE DEEL

GENOTEN TOEBEHOORT. 

5° YENNOOTSOHAP. DEELGENOOT-
SCHAP. - BESCHIKKING OVER DE INGE
BRACHTE ROERENDE GOEDEREN EN OVER DE 
VRIJE AC'l'IVA. - BEVOEGDHEID VAN DE 
ZAAKVOERDERS JEGENS DE DERDEN. 

6° BEJWIJS. - AAN DE AK'J'EN VERSCHUL
DIGD GELOOF. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
AU'l'HEN'J'IEKE AKTE. - YERKLARING VAN DE 
VERSCHIJNENDE PARTIJEN. - DERDE 'l'OEGE
LA'l'EN DE VALSHEID ER VAN DOOR ALLE MID
DELEN VAN GEMEEN RECHT TE BEWIJZEN. 

\ 

1 o De· beslissing die een aansp1·aalc van 
een der pnrtijen verwerpt zonde·r het 
middel wanmp zi.i steu.nt te beantwoor
den is niet gemotivee1·d (1) (Grondwet, 
art. 97.) 

2° De beslissing die niet ve1·enigbaar is 
met een vroege1· in de zanlc gewezen 
definitieve beslissing en met de overeen
lcomst wellce de paTtijen bindt mislcent 
het aan de nlcten vm·sahu.ldigd galoot 
alsmede het gewijsde. (Burg. Wetb., 
art. 1319, 1322 en 1351.) 

3° In een deelgenootsahap blijft ellc lid 
e1·vnn eirtenan1· van zijn inbreng, be
houdens een andeTs htidende ove1·een-
7comst en beho1ulens de 1·eahten van dar
den (2). 

4° De inb1·eng in deelgenootsahnp van 
een onder de deel.tJenoten in onverdeeld
heid zijnde hnndelsfonds ondeTstelt niet 
noodzalceUjlc de inbreng in e·igendom of 
in genot vnn de lclandiz·ie wellce aan 
zelcere deelgenoten toebehool"t (3). 

5° In hun bet1·elclcingen met darden hob
ben de zaakvoerders van deelgenoot
sahap het reaht ovet· de ingebmahte roe
ronde goede1·en te besahilclcen zelfs wan
near de inb1'enger ziah de eigendom. C1'

van heeft voot·beho1tden; zi.j hebben on-

(1) Yerbr., 15 januari 1948 (A7'1'. Verbr., 
1948, blz. 27; Bull. en PASIC., 1948, I, 34, en 
de nota 1). Zie oak verbr., 27 october 1950 
(Bull. en PASIC., 1951, I, 104, en de nota). 

(2) DE PELSMAECKER, Des associations en J!a7'· 
ticipation, n" 16, 20, 28 tot 33; LEs NoVELLES, 
D1·oit commercial, b. III, Les societes commer
ciales, n" 3926, 3927, 3946, 3947, 3953 en 4033; 
Rep. pmt. d1·. belge, v• Societes a fonne 
commerciale en g(mb·al, n' 286. 

da-r meer het 1·eaht ove1· de m··ije act~va 
te besahilcken (4). 

6° De nuthent·ieke alcten leve1·en geen be
w·ijs vnn rle opreahtheid tot insahrijvinu 
van valsheid toe' 1!an doo1· de partijen 
afgelegde veTklarinuen wellce . zij vast
stollen. De 01WpreahtheU1 va1i die ve1·-
7clet·l"inuen mag b·ij a.lle middelen van ge
meen 1·eaht en onder meer bij vermoe
dens dooT denlen bewezen wo·rclen (5). 

{LEFEBVRE EN ANDEREN, 'l', JONGEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 mei 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, van het aan de con
clusies der partijen te hechten geloof, en 
97 van de Grondwet, doordat het bestre
den arrest, bij overneming van de beslui
ten van het deskundig onderzoek wat ·be
treft het bedrag van de door de beheer
ders verrichte geldafnemingen welke over 
de jaren 1944 tot 1947 in de algemene on
kosten dienen te worden geboekt, de eisen 
van aanleggers heeft afgewezen strek
kende tot aanpassing van de aan de be-
heerders toe te kennen bezol<ligingen en 
tot correlatieve vermindering· van de uit 
de balansen blijkende netto winsten, op 
de grond « dat er met de eerste rechters, 
behoort te worden opgemerkt dat de 
deskunclige, bij zijn onderzoek van het be
twist punt, de mening is toegedaan dat, 
gelet op hun functien en de toentertijd 
voor zodanig werk geldende bezoldigiilgs
voorwaarden, de door beide beheerders 
afgenomen sommen met een billijke bezol
diging voor hun prestatH~n overeenstem
den ll, en « dat er generlei reden voor
handen is om van deze beoordeling af te 
wijken, welke des te meer geboden is daar 
beide beheerders immer genoegen met 
voormelde bezoldigingen hebben genomen 
en nooit enige verhoging aangevraagd .heb
ben; dat zij hun poging overigens om de 
te betalen som te doen verlagen enkel 
hebben ondernomen nadat alle balansen 
door hen zonder enig voorbehoud .ti·adden 

(3} VAN GINDERACHTER, Du fonds de com-
7ne7·ce, n" 6 en 7. Zie oak verbr., 22 mei 1947" 
(A7'1'. T'erbr., 1947, blz. 166; Bull. en PASIC., 
1947, I, 212). 

(4) DE PELSMAECKER, Des associations en par-· 
ticiJJation n" 55 en 32 ; LEs N OVELLES, .. Droit 

· commercial, b. III, n" 3983 en 3955. 
(5) Yerbr., 19 november 1934 (Bull. en 

PAsrc., 1935, I, 57); DE PAGE, Traite elemen
. tai1·e de d1·oit civil belge, b. III, n' 749, 
litt .. D, 2'. 
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goedgekem·cl geweest ll ; eerste onclerdeel, 
dan wanneer aanleggers, in hun v66r het 
hof regelmatig genomen conclusies, uit
{lrukkelijk deden gelden dat de boven
staande « enkele overwegingen ll, welke 
het bestreden arrest letterlijk nit het be
roepen vonnis heeft opgenomen, « hun re
clenering niet beantwoorclden ll, en deden 
opinerken « dat de deskundige bij zijn 
omstandig onderzoek van elk der posten 
van de algemene onkosten, geacht heeft 
dat, vergeleken met de door het vakver
bond bepaalde maatstaf en de meester
gastlotren, de door de gebroeders Le
febvre afgenomen sommen normaal wa
ren ll, doch dat « de deskundige aldus de 
beheerders met gespecialiseerde arbeiders 
gelijkstelde ll; dan wanneer <<in werke
lijkheid echter de beheerders van een fei
telijke :vereniging waarvan zij leden zijn, 
geen arbeiders zijn doch werkgevers ll en 
<< dat, rekening houdend met de aard en 
de omvang der zaken van het in aanmer
king genomen bedrijf, de bezoldiging van 
werkgevers, voor het litigieuze tijdvak, 
op 336.000 frank had dienen te worden be
paald ll in plaats van op 231.526 frank : 
dan wanneer het . bestreden arrest, door 
zich ermede te vergenoegen, niettegen
staande deze bepaalde critiek, de gronden 
van de. eerste rechter over te nemen, de 
middelen van aanleggers in verbreking 
niet heeft behandeld of althans in het 
onzekere gelaten heeft of de rechters in 
hoger beroep de draagwijdte hunner rede
nering juist hadden beoordeeld, in deze 
zin dat, indien weliswaar de deskundige 
een mening had geuit << in verband met 
de functien >> der beheerders, de waarde 
dier mening evenwel voor critiek vatbaar 
bleef dewijl de « functien ll die de des
lmndige, en vervolgens de eerste rechter 
in aanmerking hadden genomen, functien 
van meestergasten of van gespecialiseerde 
arbeiders en geen << werkgeversfunctien ll 
waren; tweede onderdeel, dan wanneer 
aanleggers in verbreking in hun v66r het 
hof van beroep regelmatig genomen con
clusies nitdrukkelijk de draagwijdte be
twist hadden welke de eerste rechters 
hadden toegekeml aan het feit « dat de 
beheerders immer met cle door de deskun
dige vastgestelde bezoldigingen genoegen 
hadden genomen en nooit een verhoging 
ervan aangevraagd hadden ll, door eraan 
te herinneren dat, << in werkelijkheid tus
sen partijen was overeengekomen geweest 
dat de op de aan de beheerders toe te 
kennen bezoldingen te kwijten belastingen 
door de vereniging zouden worden ge
dragen, dat de als werkgevers beschouwde 
beheerders als handelaars werden aange
slagen en deswege veel zwaardere belas
tingen betaalden dan de van de wedde
trekkenden gevorderde; dat het tussen 
partijen opgerezen geschil belette clien-

aangaande te verduidelijken wat over
eengekomen werd ll; dan wanneer, waar 
het geen acht slaat op de aldus door aan
leggers verstrekte bepaalde verantwoor
ding, met betrekking tot het door de be
heerders nopens van bezoldigingen vast
behouden stilzwijgendheid, zonder de re
den van die weigering op te geven, het
zij dat de rechters over de grond de door 
aanleggers voorgestelde verantwoording 
als niet bewezen of onjuist, ofwel als niet 
ter zake dienend, hebben beschouwd, het 
bestreden arrest op onzekere gronden ge
steund is en het Hof van verbreking in 
de onmogelijkheid wordt gesteld zijn con
trole uit te oefenen : 

Overwegende, enerzijds, dat door een
voudig te verwijzen naar de mening van 
de deskundige, volgens welke de sommen 
opgenomen door de eerste en de tweede 
aanlegger, beheerders van de deelgenoot
schap welke tussen partijen heeft be
staan, « gelet op hun functten ll met een 
billijke bezoldiging overeenstemden, zon
der zich over de aard dier bezoldiging uit 
te spreken, niettegenstaancle de in dit op
zicht door aanlegger opgeworpen betwis
ting, het bestreden arrest de in het eerste 
onderdeel van het middel aangeduide con
clusies niet beantwoord heeft; 

Dat, anderzijds, het arrest, door zich 
ertoe te beperken de redenen van de eer
ste rechter over te nemen welke hierop 
gegrond zijn dat « beide beheerders im
mer met die bezoldiging genoegen hebben 
genomen ll, evenmin de conclusies heeft 
beantwoord waarbij aanleggers tegen die 
redenen opkwamen door een omstandig
heid in te roepen welke volgens hen van 
aard was om het niet optreden van de 
beheerders te rechtvaardigen; 

Waaruit volgt dat beide onderdelen van 
het mid del gegroncl zijn; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 1134, 1319, 1320, 1322, 1351, 
1872 en 1873, 826, 827, 828 en 831 van het 
Burgerlijk Wetboek, 176 en 177 van de 
samengeschakelcle wetten betreffende de 
hanclelsvennootschappen (koninklijk be
sluit vari 30 november 1935), van het aan 
de akten verschulc1igd geloof en van ar
tikel 97 van de Grondwet cloordat het 
bestreden arrest, na de datum van de ant
binding van de vereniging op 31 december 
1947 te hebben vastgesteld, beslist dat 
<< het aandeel in het actief van de vereni
ging hetwelk aan (verweerder in verbre
king) toekomt op de datum van 31 decem
ber 1947 client geraamcl te worden ll, en, 
bij bevestiging van het beroepen vonnis 
aan de aangestelde deskundige de taak op
draagt op die datum verscheidene elemen
ten te ramen welke, naar beweerd werd. 
tot dat actief behoorden, om de reden dat 
« de waarde van het aandeel van een lid 
der vereniging bij de ontbinc1ing van de 
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veremgmg client te worden beoordeeld », 
dan wanneer aanleggers in h1m in het ge
ding in boger beroep regelmatig genomen 
conclusies, uitdrukkelijk op het bestaan 
van << twee duidelijk ondersclleiden vra
gen wezen, eerst die van de datum der 
ontbinding, en vervolgens cUe van de be
paling van llet tijdstip waarop llet aan
deel van cle geintimeerde (verweerder in 
verbreking) diende te worden vastge
steld ll, en, te dien opzicllte, cleden gelden 
<< dat, bijaldien de vereniging ook op 31 de
cember 1947 ontbonden ware geweest, 
zulks nog niet zou betekenen dat llet aan
deel van de geintimeerde op dat tijdstip 
belloorcle te worden vastgesteld; dat im
me~·s de juiste bepaling van llet aandeel 
van een lid in een vereniging op het tijd
stip en naar gelang van de uitslag van 
de vereffening berekend wordt; dat mits
dien het aandeel van de geintimeerde (ver
weerder in verbreking) in elk geval op 
de datum van de 15e juni 1949 zou dienen 
te worden berekend ll, en bovenclien bij 
aanvullende conclusies het algemeen prin
cipe nacler bepaalde « dat de waarde van 
het aandeel van een vennoot niet bij 
de ontbinding behoort te worden ge
raamcl, maar volgens de uitslag van de 
vereffening van iedere vennootschap of 
vereniging ll, en de toepassing nacler om
schreef welke van dat principe in onder
havig geval cliende te worden gedaan, na
rnelijk een raming vanwege verweerder 
« volgens de uitslag van de vereffening ten 
dage van het afleggen van rekening en 
verantwoorcling ll; en dan wanneer, an
derzijds, in het vonnis van de Rechtbank 
van koophandel te r,uik van 15 februari 
19i9, waarin partijen hadden berust, dui
delijk de regel was vermeld welke de in 
het middel aangeduide wetsbepalingen 
geboden op de litigieuze raming toe te 
passen, door erop te wijzen « dat de deel
genootschap geen handelsvennootschap is 
en clat de artikelen 181 en volgende van 
de samengeschakelde wetten op de han
delsvennootschappen er op niet toepasse
Jijk zijn ... ; dat, in werkelijkheid, niet
tegenstaande het bezigen in het contract 
van het woord vereffening, de ontbinding 
van de vennootschap een afrekening onder 
vennoten met zich brengt ll, en door te be
slissen clat die aflegging van rekening en 
verantwoording overeenkornstig de statu
ten diencle te geschieclen ll ; en da t, ten 
slotte wanneer, de « statuten ll of liever 
de overeenkomst der partijen van 1 sep
tember 1943 bij haar artikel 24 aan de 
vereffenaar· opdroeg, na de ontbinding van 
de vereniging, cle lopende zaken af te han
delen, de goederen van de vereniging te 
gelcle te maken, de rekeningen af te slui
ten en tot de vercleling over te gaan ... ll 
e1,1 << na de tegeldemaking van de goederen, 
het af!ossen van het passief en het op-

maken van de rekeningen, tot de verde
ling van het winstsaldo van het vereni
gingsbezit onder de ondergetekenden vol
gens hun bovenvermelde rechten over te 
gaan ll ; en· doordat derhalve, door het 
aandeel van verweerder in verbreking ten 
dage van de ontbinding van de vereniging 
te ramen zonder de redenen op te gtwen 
waarom het aanleggers conclusies afwees 
welke strekten tot een raming van dat 
aandeel naargelang van de uitslag van de 
vereffening en ten dage van het af!eggen 
van rekening en verantwoording, hetzij 
op 15 juni 1949, en zonder acht te slaan 
op hetgeen onherroepelijk was geoordeeld 
geweest, noch op hetgeen bij de overeen
komst der partijen beslist of bij de wet 
in dat opzicht bepaald was geweest, het 
bestreden arrest niet enkel te kort is ge
komen aan de funclamentele verplichting 
de door de partij regelmatig genomen con~ 
elusies te beantwoorden, cloch daarenbo
ven het gezag van het gewijsde, het aan 
de akten versehuldigd geloof en de wets
bepalingen, waarbij de verdeling van de 
rechten onder de vemwten geregelU wordt, 
geschonden heeft : 

Overwegencle dat het ter zake op 15 fe
bruari 194£· gewezen vonnis waarin de 
partijen hebben berust, b~slist heeft <c dat 
de artikelen 181 en volgende van de sa
mengeschakelde wetten op de handelsven
nootschappen niet op de deelgenootschap 
toepasselijk zijn, clat in werkelijkheicl, 
niettegenstaande het bezigen in het maa t
schappelijk verdrag· van het woord ver
effening, de ontbinding van de vennoot
schap een afrekening onder de vennoten 
met zich brengt, dat dit af!eggen V:an re
kening en verantwoording overeenkomstig 
de sta tuten client te geschieden ll ; 

Overwegende dat het regelmatig over
gelegd maatschappelijk verdrag te dien 
opzichte bepaalt clat de vereffeningsver
richtingen aan de beheerders zullen wor
den opgedragen, dat dezen de lopende za
ken zullen afhandelen, cle goederen der 
vereniging zullen te gelcle maken en de 
rekeningen zullen afsluiten·en dat zij, na 
de tegeldemaking van de goederen, de af
lossing van het passief en het opmaken 
van de rekeningen, tot de verdeling van 
het winstsaldo van het verenigingsbezit 
zullen overgaan; 

Overwegende derhalve dat, door te be
slissen dat het op 31 december 1947, da
tum van de ontbinding, is cc dat het aan 
eiser, hier verweerder, in het aetief van 
de vereniging toekomend aandeel behoort 
te worden geraamcl, naardien de waarde 
van het aandeel van een lid der vereni
ging bij de ontbincling van de vereniging 
client te worden geraamd ll, dan wan
neer, zowel uit kraeht van bovengemelde 
beslissing als nit kracht van de overeen
komsten welke de partijen verbinden, 
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-deze waarde noodzakelijk de weerslag 
{)ndergaat van de na de ontbinding 
volbrachte verrichtingen en slechts door 
bet afleggen van rekening en verantwoor
-ding door de beheerders, na het volvoeren 
van die verrichtingen, kan worden be
paald, het bestreden arrest cle in het 
middel aangeduide wetsbepalingen ge
scbonden lleeft; 

Over bet clerde miclclel : scllending van 
-de artikelen 544, 1134, 1319, 1320, 1322, 
1832, 1873 van bet Burgerlijk Wetboek, 
l76 en 177 van de samengeschakelcle wet
ten op de llandelsvennootschappen, 1 en 
2 van de wet van 25 october 1919 over de 
inpanc]!!;eving van het hanclelsfoncls, van 
het aan de akten verschuldigd geloof en 
van artikel 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreclen arrest, boewel in principe 
vaststellencl « dat llet hanclelsfonds een 
geheel van zaken is welk als werkmidclel 
van een koophamlelsbeclrijvigbeid wordt 
.aangezien en niet verscheidene elementen 
welke afzomlerlijk in dat geheel verenigd 
·zijn ll, of nog « clat de waarde eigen aan 
het handelsfonds niet door een of ander 
van de elementen welke die algemeenheicl 
uitmaken wordt verlichamelijkt, doch in 
een abstracte zaak bestaat, het voort
brengingsvermogen dat het geheel ken
·merkt ll, en cloor uitclrukkelijk te verwij
zen naar een rechtsleer en een recht
spraak luidens welke llet llandelsfonds, 
als een juridische algemeenheid be
schouwcl, van zijn bestanddelen onder
scheiden is, beslist de waarde van het 
handelsfonds in de te verdelen activa te 
begrijpen en aan de desknndige opdraagt 
tlie waarde te bepalen; dan wanneer, 
enerzijds, zoals aanleggers in verbreking 
het bij hun regelmatig v66r het hof van 
beroep genomen conclnsies in herinnering 
brachten, en zoals de rechters over de 
grond het voor vaststaand hebben gehou
clen, de overeenkomst van 1 september 
19'13, waarbij de deelgenootschap werd 
opgericht, de « inbrengen ll nitdrnkkelijk 
beperkte tot « de tnssen partijen in on
verdeeldheid zijnde goederen ll welke 
daarin beschreven waren, en het han
delsfonds onder die goederen niet ver
meldde, en clan wanneer, anderzijds, aan
leggers stelden dat « het handelsfoncls 
onbetwistbaar het eigendom van de vroe
gere uitbaters van de drnkkerij was ll, 
« dat ... wanneer een persoon de uitslui
tende eigenaar van een goed is, er, bij 
gebrek van stellig beding, niet kan ver
moed worden dat hij dat goed in een 
vereniging heeft willen inbrengen ll, 
<< dat... in een door de artikelen 175 en 
176 der samengeschakelcle wetten op de 
handelsvennootschappen beheerste vere
niging elk lid ervan in beginsel persoon
lijk eigenaar blijft van de goederen die 
zijn eigenclom zijn en welke het tot het 

verwezenlijken van het voorwerp der ver
eniging aanwenclt, zonder ze deswege te 
vervreemden ll, << clat ... het bewijs van de 
vervreemcling van een goed door een lid 
der vereniging ten behoeve van de onver
deeldheid niet genoegzaam naar recht 
blijkt nit het feit dat het dat goed tot de 
verwezenlijking van het doel der vereni
ging doet dienen ll en « dat, in onderhavig 
geval, nit geen enkele akte bleek dat het 
handelsfonds door hen (de vroegere ex
ploitanten van de clrnkkerij) zou ver
vreemcl zijn geweest ll; doordat, door die 
conclusies af te wijzen welke slechts tot 
toepassing strekten, op het aan de rech
ters over de grond voorgelegde geval, van 
jnist die principes welke zij, met betrek
king tot het onderscheid tnssen het han
delsfonds en de bestanddelen ervan, voor
opgesteld hadden om redenen zoals « dat 
er niet kan worden ingezien dat, bij ont
stentenis van bijzonder beding betreffende 
de waarde van de klandizie en waarbij 
deze nitsluitend aan de litisconsorten Le
febvre gebroeders zon zijn toegezegd ge
weest, die wam·de niet in het gemeenschap
pelijk actief zon gevallen zijn ll - hetgeen 
een met de wet strijdig vermoeden invoert 
en bovendien een niet passende reden uit
maakt omdat het op de klandizie en niet 
op het llandelsfonds betrekking heeft, of 
nog << dat llet tegen alle rechtsprincipes 
zon indruisen het handelsfonds nit de ver
deling te slniten om het voordeel ervan 
aan de andere eigenaars in het onver
deekle niet toe te kennen )J, hetgeen een 
petit,io princ'ipii uitmaakt, uitgebracht 
met schending van het contract dat de 
onverdeeldheicl niet tot andere goede
ren dan de met name erin vermelde 
uitbreidt zonder daarbij het handels
fonds te begrijpen, of tenslotte, « dat 
het maatschappelijk verdrag geen mel
ding heeft gemaakt van het bestanddeel 
(het handelsfonds) omdat... die waarde 
bezwaarlijk te ramen is... en dat aileen 
de materiele bestanddelen zijn overge
nomen geweest ll, terwijl het verdrag, 
integendeel, door uitdrnkkelijk onder de 
inbrengen melding te maken van de in
schrijvingen in het handelsregister zonder 
ze echter te ramen, andere bestanddelen 
dan de lonter materiele heeft overgeno
men en daartoe niet is verhinderd geweest 
door de moeilijkheid van een geldelijke 
raming, het bestreden arrest de gezamen
lijke in het middel aangednide wetsbepa
lingen heeft geschonden, en dienvolgens 
behoort te worden verbroken : 

Overwegende dat het maatschappelijk 
verdrag vaststelt dat in de vereniging 
goederen werden ingebracht welke reeds 
onder cle leclen ervan in onverdeeldheid 
waren, te weten : de inschrijvingen in 
llet handelsregister, het bedrijfsmaterieel, 
de voorradige goederen en de beschikbare 
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gelden; dat de waarde der klandizie in 
deze beperkte otisomming niet is begre
pen; 

Overwegende clat het bestreden arrest 
desondanks beslist dat de waarde van 
het hanclelsfonds, met inbegrip van de 
klandizie, deel u~tmaakt van de onder de 
partijen te verclelen activa; 

Dat het deze beslissing hierop steunt 
dat « niet kan worden ingezien dat, bij 
ontstentenis van een bijzonder heeling he
treffende de waarde van de klanclizie en 
waarhij deze uitsluitend aan de litiscon
sorten Lefebvre gebroeders hier eerste en 
tweecle verweerder zou zijn toegezegd ge
weest, die waarcle niet in het gemeen
schappelijk actief zou gevallen zijn; clat 
immers het handelsfoncls een geheel van 
zaken uitmaakt hetwelk als het werkmicl
del van een koophanclelsbedrijvigheicl 
worclt aangezien, en niet verscheidene 
elementen welke afzonderlijk in clat g·e
heel zijn verenigd, en clat het enig ele
ment dat daarin nooclzakelijk altijcl 
wordt teruggevonden clit onstoffelijk ele
ment is, de klandizie of de geschiktheicl 
van het hanclelsfonds om klanten aan te 
nemen, welke onscheidbaar is van de an
dere elementen ll; 

Overwegende dat in de deelgenootschap 
die geen rechtspersoonlijkheid geniet, elk 
lid ervan, behoudens een andersluidencle 
overeenkomst en behoudens de rechten 
van derclen, eigenaar van zijn inbreng 
blijft; 

Dat de vorenaangehaalcle redenen on
machtig .zijn om te rechtvaarcligen clat, 
in strijcl met het bovenvermelcl principe, 
het brengen van de klanclizie, in de on
clerstelling dat zulks zou beclongen ge
weest zijn, een inbreng in eigenclom zou 
wezen veeleer dan een inhreng in genot, 
welk evengoed van aarcl zou zijn om het 
verwezenlijken van het voorwerp der ver
eniging, dit wil zeggen de uithating van 
het hanclelsfoncls in al zijn bestandclelen, 
mogelijk te maken; 

Dat het miclclel clm·halve client te wor
den aangenomen; 

Over het viercle miclclel : schending van 
de artikelen 1134, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wethoek, van het aan de ak
ten verschulcligcl geloof en van artikel 97 
van de Grondwet, doordat het bestreclen 
arrest, ofschoon voor vaststaand hou
clencl dat de « tweecle grond ll op 22 no
vember 1946 niet zoals de « eerste groncl ll 

door alle leclen cler vereniging wercl ge
kocht, cloch enkel door de heren Eugene 
en Joseph Lefebvre, clesonclanks heslist 
« clat aanleggers in verhreking een vijfde 
van de waarcle van het tweecle terrein 
evenals van alle andere activa der vere
niging aan verweercler clienclen toe te 
kennen ll, en aan de deskunclige opdraagt 

het te ramen, om de reclen « dat dit ter
rein aan het voorheen verworven perceel 
paalt en nodig is tot het normaal optrek_: 
ken van een werkhuis op de eerste 
grond ll en « dat bedoeld perceel wegens 
zijn kleinheicl niet voor anclere doelein
den kon: worden gebruikt ll, waaruit het 
ai·rest afleidt << clat vaststaat clat het met 
dit voornemen door de beheerders, cle 
heren Joseph en Eugene Lefebvre, met de 
gelden der vereniging is gekocht · ge
weest ll, clan wanneer aanleggers in ver
breking in hun in hoger beroep regelma-· 
tig genomen conclusies aanvoerclen ll clat 
cle twee beheerders in werkelijkheicl die 
grond met hun aancleel in cle winst ge
kocht haclclen, evenals de ancler leden cler 
vereniging hun activa op een andere wijze 
hadden helegclll, en dan wanneer hoewel 
de overwegingen van het arrest, namelijk 
die gegrond op de kleinheicl van het ter
rein en het palen ervan aan de eerste· 
grond, aan de rechters over cle grond cle 
overtuiging hebhen gegeven clat de ge
broeders Lefebvre de tweede grond ge
kocht hadden « met het voornemen het 
te gebruiken tot het optrekken van een 
werkuis op de cloor beide terreinen geza
menlijk opgeleverde ruimte, clie overwe
gingen daarentegen volkomen ongepast 
zijn om tot bewijs te strekken van het bij 
conclusies stellig ontkende bestaan van 
een aankoop welke de gebroeclers Le
febvre « met de gelden cler vereniging )l 

zouden verricht hebben; doorclat het be
streclen arrest door willekeurig aan de 
overeenkomst het verwerven van de twee
de groncl toe te voegen het aan deze over
eenkomst en aan cle in het micldel aange
cluide wetshepalingen verschuldigd ge
loof, en, hovendien, door op niet passende 
gronden uitspraak te doen, artikel 97 van 
de Grondwet · geschonclen heeft : 

Overwegencle clat het bestreden arrest 
vaststelf dat tot het verwerven van het 
onroerend goed dat het de « tweede 
grond l) noemt eerste en tweede aanleg
ger, beheerders van de deelgenootschap, 
aileen bij het verlijden van cle akte als 
kopers verschenen zijn; 

Overwegende dat in soortgelijke ver
enigingen, de beheerders, in hun be
trekkingen met dm·den, het recht hebben 
over de ingebrachte roerencle goederen, 
en oncler meer over de vrije activa welke, 
te dezen aanzien, geheel met hun eigen 
patrimonium vermengd zijn te besellik
ken; clat clerhalve cle stelling van aanleg
gers client uitgesloten te worden dat. de 
prijs dier verwerving door cle beheerders 
zou gekweten zijn geweest cloor moi.ddel 
van hun aandeel in de winst, hetwelk 
met de gelden cler vereniging vermengcl 
was; 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
nit extrinsieke feiten afleidt clat de aan
koop van de tweecle grond voor de reke-
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ning van de vereniging door de beheer
ders gesloten werd; 

Overwegende dat het aldus het aan de 
authentieke akte van verkoop verschul
digd geloof niet miskent, hetwelk niet 
het betwisten, door derden, verhindert 
van de oprechtheid der voor de werkende 
notaris afgelegde verklaringen; 

Dat het bewijs van de onoprechtheicl 
van die verklaringen door middel van 
vermoedens vermocht te worden bijge
bracht, door verweerder, die bij de akte 
geen partij was geweest, en echter in de 
onmogelijkheicl verkeerde om zich een 
schriftelijk bewijs te verschaffen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
dienvolgens door een souvereine feitelijke 
beoordeling beslist dat de waarde van 
de tweede grond in het te verdelen ac
tief client begrepen te worden; 

Over het vijfde middel : schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, van het aan de ak
ten verschuldigd geloof, en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
na vastgesteld te hebben dat, luidens 
het verslag van de deskundige Fassott'e, 
het saldo dat aan verweerder in verbre
king en aan zijn echtgenote toekomt in de 
winst welke tussen 1 september 1943 en 
31 december 1947 door de vereniging wei·d 
gemaakt 90.989 .fr. 35 beloopt, en cc dat 
dit deel van de winst in de verenigings
activa is belegd, dat derhalve een derge
lijk bedrag als te goed ten voordele van 
voornoemde echtelieden in de boekhou
ding van de vereniging client ingeschre
ven te worden JJ, aanleggers in verbreking 
veroordeelt om aan verweerder niet ai
leen de som te betalen welke cliens aan
deel in de winst van de vereniging na de
zes ontbinding vertegenwoordigt en pro
visioneel op 36.451 fr. 11 werd vastgesteld, 
doch ook de hierboven opgegeven som 
van 90.989 fr. 35 als deelneming in de van 
1943 tot 1947 behaalde winst, dan wan
neer waar zij cc over de gezamenlijk twee 
vorderingen concludeerden, aanleggers in 
verbreking onderstreepten JJ dat het aan 
verweerder in verbreking in de winst van 
de jaren 1944 tot 19i7 toekomende aan
deel Jn de in het bedrijf belegde activa 
begrepen is gebleven; dat dit deel dus 
in het bedrag der tot bepaling van ver
weerders aandeel in aanmerking te ne
men goederen werd teruggevonden, dat 
er mitsdien geen sprake van kan zijn de 
winstdeelneming in de gereserveerde 
winst en de aandelen in het actief samen 
te voegen, dat er eenvoudig grond bestaat 
tot verrekening JJ en, na gevorderd te 
hebhen dat het aan verweerder als aan
deel in de winst van de jaren 1944 tot 
1947 toekomende saldo op 59.200 frank 
zou worden bepaald, inplaats van op 
90.989 fr. 35, .zoals de deskundige en de 
eerste rechter het hebben gedaan, het hof 

uitdrukkelijk verzochten cc voor recht 'te 
willen zeggen dat, aangezien die wii'lst 
was belegd geweest, zij in het actief te
ruggevonden werd en dat de aan verweer
der toekomende som de overeenkomstig de 
raming van dat actief vastgestelde som 
zal wezen JJ; doordat het bestreden ar
rest, door aanleggers in verbreking te 
veroordelen om aan verweerder bij sa
menvoeging het saldo van zijn deelneming 
in de winst van 1943 tot 1947 en zijn aan
deel in de activa na de ontbinding van 
de vereniging te hetalen, zonder het beleg
gen in aanmerking te nemen van voren
bedoelde winst in de bij het deskundig
verslag vastgestelde verenigingsactiya, 
hetwelk door de rechters over de grond 
vaststaand werd bevonden, en zonder 
nuder in te gaan op de conclusies van 
aanleggers welke strekten, ten gevolge 
van die belegging, tot het verrekenen van 
vorenbedoelde winst op het aan verweer
der toekomende aandeel in het actief, 
het aan de besluiten van de deskundige 
verschulcligd geloof geschonden heeft en 
zijn beslissing niet genoegzaam naar 
recht met redenen heeft omkleed : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na erop te hebben gewezfm dat overeen
komstig de inhoud van het voordien ne
dergelegde deskundigverslag, aan verweer
der en aan zesde aanlegster, zijn nit de 
echt gescheiden echtgenote, een saldo van 
90.989 fr. 35 toekomt in de winst welke 
tussen 1 september 1943 en 31 december 
1947 door de vereniging werd behaald, en 
dat dit saldo « in de verenigingsactiva 
was belegd gebleven JJ, aan verweerder 
bewuste som van 90.989 fr. 35 toekent; 

Dat het, anderzijds, zonder vqorbehoud 
aan verweerder het recht toekent de 
waarde van zijn aandeel in de vereniging 
te verkrijgen en hem deswege provisio
neel de som van 36.456 fr. 41 toestaat : 

Overwegende dat het bedrag van 
90.989 fr. 35, juist doordat het in de sa
mengebrachte activa is helegd gebleven, 
in het na het afieggen van rekening en 
verantwoording te verdelen actief client te 
worden teruggevonden en dus niet onaf
hankelijk van zijn aandeel in dat actief 
aan verweerder mag worden toegekend ; 
dat er derhalve tegenstrijcligheid hestaat 
tussen vorenaangehaalde redenen en het 
clispositief van het arrest; 

Overwegende dat deze tegenstrijdigheid 
met het onthreken van redenen gelijk
staat en dat het bestreden arrest hijge
volg artikel 97 van de Grondwet geschon
den heeft; 

Over het zesde middel : schencling van 
de artikelen 1134, 1200 tot 1216 en inzon
dei'heid 1202, 1319, 1320, 1322, 1351, 1382, 
1383, 1832, 1841 en 1842, 1843 tot 1864 en 
inzonderheid 1853 en 1862, 1872 en 1873, 
870 en 873 van het Burgerlijk Wetboek, 
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176 en 177 van de samengeschakelde wet
ten op de handelsvennootschappen (ko
ninklijk besluit van 30 maart 1935) van 
het aan de akten verschuldigd geloof en 
van artikel 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest aanleggers in verbre
king hoofdelijk veroordeelt tot betaling 
van verscheidene sommen welke, zoals be
weerd werd aan verweerder wegens deel
neming in de winst of in de activa van 
de vereniging verschuldigd waren, dan 
wanneer zowel het contract van vereni
ging van 1 september 1943 dat de par
tijen verbond als het vonnis van de 
Rechtbank van koophandel te Lnik van 
15 februari 1949 waarin cle partijen had
den bernst alsook de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen formeel iedere 
hoofdelijkheid onder aanleggers als lle
heerders of cleelhebbers ten opzichte van 
verweerder, hun mecledeelhebber verwer
pen; dan wanneer althans hoofdelijkheid, 
zoals het voormelcl vonnis aanstipt, enkel 
tussen de beheerders had lmnnen be
staan en voor zoveel zij zich nan een on
splitsbare gemeenschappelijke font zou
den schuldig gemaakt hebben, en dan 
wanneer het arrest, zonder op het be
staan van zodanige fout in hoofde van 
beide beheerders te wijzen, desniettemin 
hun hoofclelijke veroordeling jegens ver
weerder in verbreking uitgesproken heeft: 

Overwegende dat luidens het maat
schappelijk verdrag « er generlei verband 
van hoofdelijkhei_d onder de beheerders 
en de deelhebbers enerzijds, en onder de 
deelhebbers anderzijds, bestaat ll; 

Dat trouwens het vmmis van 15 fe
bruari 1949, waarin partijen berust heb
ben ten aanzien van de eis tot betaling 
van het aandeel van verweercler in de 
winst van de boekjaren 1944 tot 1947 be
slist dat << al ware dit punt van de eis 
gegrond, er toch geen veroordeling tot 
een hoofdelijke betaling zou kunnen wor
den· uitgesproken ll; 

Dat daaruit volgt dat het bestreden ar
rest, voor zoveel het een hoofdelijke ver
oordeling van aanleggers tot betalingen 
jegens verweerders, onder meer Jen aan
zien van de winsten der vereniging van 
de boekjaren 1944 tot 1947, heeft uitge
sproken, de in het middel aangecluide 
wetsbepalingen geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, behalve voor zoveel het op 
31 december 1947 de datum van de ontbin
ding van de vereniging bepaalt en lleslist 

(1} Verbr., 22 februari en 2 mei 1932 (B"tll. 
en PAsrc., 1932, I, 82 en 144); 15 januari 1953 
(A1·r. Ve1·b1·., 1953, biz. 296; Bull. en PASic., 
1953, I, 329) . 

Voor de gevallen waarin de artikelen 1319 
en volgende van het Burgerlijk Wetboek (het
zij de schending van het aan de akten ver
schuldigd geloof) of a.rtikel 1134 van hetzelfde 

dat de waarde van de <<t~·eede grond » 
geheten onroerend goecl in het ten ge
volge van de ontbinding van de cleelge
nootschap te verclelen actief begrepen is 
en clat verweerder recht heeft op de som 
van 41.000 frank wegens het aandeel dat 
hem toekomt in de winsten die op de be
weercle zwarte markt verwezenlijkt wer
den; beveelt dat melding van onderhavig 
arrest zal gemaakt worden op de kant 

· van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder tot vier vijfde en 
aanleggers tot een vijfde der kosten; ver
wijst cle alclus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

4 februari 1954. -- 16 kamer. - Voo1·
zitte1·, H. Fettweis, raaclsheer waarne
mencl voorzitter.- Ve1·s!agge•ve1·, H. Dau
bresse. Gelijlcluidende conclttsie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Ryn. 

1" KAMER. - 5 fehruari 1954 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- .AANDUJDING VAN DE GESCHONDEN WETTEN. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL UIT-
SLUI'l'END AFGELEID UI'l' EEN. GEBREK AAN 
AN'l'WOORD OP DE CONCLUSIES. - GESCHON
DEN WETSBEPALING. - .ARTIKEL 97 VAN DE 
GRONDWE'l'. 

2° REDENEN V .AN DE VONNISSEN EN 
.ARRES'rTIJN. - BURGERLIJKE ZAKEN .• -
ElSER VOORHOUDEND DA'l' EEN AK'l'E AAN VER
WEERDER 'l'EGENWERPELIJK IS. - .AAN
SPRAAIC GEGROND OP RET FElT DAT DE AKTE 
DOOR DE RECR'l'SVOORGANGER VAN VERWEER
DER AANGEGAAN WERD. - VONNIS ZONDER 
MEER BESLISSENDE DA'J' VERWEERDER GEEN 
PAR'l'l,J BJ,J DE AK'l'E IS GEWEES'l'. - NIE'l' 
GEMO'l'IVEERDE BESLISSING. 

1° Wa~meer tot staving van een voorzie
ning vn bttrge1·lijlce za-ken een ·m.iddel 
wordt aangevoe1·d waarbij de 1·echtm· 
ve1·weten tuordt niet de concl-nsies on
_iu.ist te heb ben ttitgelegcl noch de uit
werlcsels er van tnssen ZJ(tTtijen te heb
ben mislcencl cloch nlleenlij lc een ant
woo1·d er op te zijn sclmld·ig gebleven, 
dient artikel 97 van de Grond·wet als 
geschonden wetsbepaling wot·den aan
geclttid om aan het voorsch1·itt van ctrt-i
lce/, 9 van de wet van 25 febrnari 192ti 
te voldoen (1). 

wetboek (hetzij de miskenning van de uitwerk
sels van een overeenkomst tussen de partijen) 
als geschonden dienen a.angeduid te worden, 
zie verbr., 2 juli 1948 (A1-r. Yerbr., 1948, 
biz. 366; Bull. en PAsrc., 1948, I, 425, en de 
nota 3); 15 juni 1950 (Bull. en PAsrc., 1950, 
I, 733); 27 maart 1952 (Arr. T' m·br., 1952, 
biz. 409; Bull. en PAsrc., 1952, I, 473). 
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2o Op de oon-slJ1·aa.Jv van eiser d.at een het goed kan worden tegengesteld, en 
akte; door de rechtsvoorganget· vwn ver- dan wanneer, wijl het noch uitdrukkelijk 
weerder aangegaan, aan deze laatste noch impliciet . het middel . beantwoord 
tegenwerpel-ijlv is, wordt· geen pa.s.send heeft dat aldus hieruit werd afgele~d dat 
antwoord verstrekt~door het vonnis dat .. verweerder in verbreking door de door 
die a.anspraak 'l)erwerpt om reden dat zijn rechtsvoorgailger aangegane verbin
verweerder geen partij bij (le aTcte is · tenissen persoonlijk gebonden was, het 
geweest. bestreden vonnis niet met redenen is om-

(LEPOMME, T. GARNIER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, · op 3 november 1951 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van eer
ste aanleg te Bergen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 690, 691, 1122, 1165, 1317, 
1319 van het Burgerlijk Wetboek, 1 van 
de wet van 16 dec.ember 1851 op de voor
rechten en hypotheken, gewijzigd bij de 
wet van 8 juli 1924, en 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden vonnis beslist 
dat de onderscheiden akten van verkoop 
van onroerende goederen welke aanleg
ger in verbreking overlegt ten bewijze 
van de litigieuze breedte van de met erf
dienstbaarheid . van overgang bezwaarde 
grond « aan verweerder in verbreking, die 
daarbij geen partij is geweest, niet kun
nen· worden tegengeworpen », en dat aan
legger « niet bewezen heeft dat de tot de 
erfdienstbaarheid van overgang betrekke
lijke bedingen welke in ziju eigendoms
titels voorkomen, aan de geintimeerde 
zouden kunnen tegengeworpen worden 11 ; 

eerste onderdeel, dan wanneer de over
schrijving van de akten onder de !even
lien waarbij zakelijke onroerende rech
ten worden overgedragen of aangewezen 
- van welke overschrijving het bestre
den vonilis uitdtukkelijk voor althans een 
der kwestieuze akten melding maakt -
juist tot gevolg heeft dat zij aan derden 
kunnen worden tegengeworpen; tweede 
onderdeel, dan wanneer indien de rechter 
door de vorenstaande bewoordingen iets 
fmders dan de bewijskracht van voor
melde akten had bedoeld, een zodanige 
dubbelzinnighe'id in zijn 'beslissing zou ge
sloten liggen dat zij met het ontbreken 
van gronden zou gelijkstaan ; derde on
derdeel, dan wanneer aanlegger bij de 
door hem voor de rechter over de grond 
genomen conclmdes uitdrukkelijk deed 
gelden dat de litigieuze erfdienstbaarheid 
en de breedte ervan omschreven waren 
in een titel die later dan de van 1923 
dagtekende titel door de rechtsvoorgan
ger van verweerder in verbreking tot 
stand gebracht werd, en dan wanneer in 
de akte van 1923, de genaamde Dal, 
rechtsvoorganger van verweerder, het in
stellen van een erfdienstbaarheid op zijn 
goed bedongen had, en dan wanneer dit 
beding aan de opeenvolgende kopers van 

kleed zoals bij de wet vereist wordt : 
Ten aanzien van het derde onderdeel 

van het middel : 
Over de ontvankelijkheid : 
Overwegende dat verweerder staande 

houdt dat dit onderdeel van het miduel 
niet ontvankelijk is, omdat in de voor
zienin'g geen schending van de artike
len 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wet
hoek wordt ingeroepen,; 

Overwegende (lat het middel de rechter 
over de grond niet verwijt de uitwerking 
van de voor hem genomen conclusies te 
hebben miskend ; · 

Dat de tegen het bestreden vonnis voor
gebrachte grief is de conclusies niet te 
hebben beantwoord en dat die grief dus 
aan de artikelen 1134 en 1134 van het Bur
gerlijk Wetboek vreemd is; 

Dat aanlegger de wettelijke grondslag 
van zijn grief behoorlijk heeft aangeduid 
door artikel 97 van de Grondwet in te 
roepen; 

Over de grond van het middel : 
Overwegende dat aanlegger v66r de 

rechter over de grond had aangevoerd 
dat in een akte van 1923 welke door de 
rechtsvoorganger ·van verweerder in ver
breking in overleg met zijn eigen recht;;
voorganger werd tot stand gebracht, OJ) 

het bestaan van de erfdienstbaarheid van 
overgang waarop hij zich beroept werd 
gewezen en de breedte van die overgang 
zonder mogelijke betwisting werd aange
duid; dat die overgang een breedte ·van 
drie meter had en dat de alden van 1924 
en 1925 hetzelfde beding betreffende eeri 
van drie meter brede overgang inhielden; 

Dat in zijn conclusies aanlegger in ver
breking alstoen appellant, verklaarde dat 
de partijen Dal, rechtsvoorgangers van 
de geintimeerde, die thans verweerder 
in verbreking is, aldus het bestaan had
den erkend van een overgang van drie. 
meter op het perceel dat naderhand ver
weerders eigendom zou worden ; 

Dat de conclusies ook noch aanstipten 
dat, waar de koopakte Yan de gefnt~
meerde de breedte van de overgangsweg 
niet aangaf, de geintimeerde aileen zijn 
eigen verkoper Dal diende verantwoor-
delijk· te maken ; · 

Overwegende dat op geen dier overwe
gingen door de rechter over de grond nu
der werd ingegaan; 

Dat geen antwoord op aanleggers con
clusies te vinden is in de enkele verkla-
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ring dat de door aanlegger ingeroepen 
akten aan verweerder, alstoen geinti
meerde, « die daarbij geen partij was ge
weest, niet konden worden tegengesteld, 
noch in het aangevoerde dat verweer
ders, koopakte de breedte van de erf
dienstbaarheid niet. vermeldde, noch in 
de ·algemene formule waarmede het von
nis zijn ·redenering besluit, te weten dat 
aanlegger niet bewees dat de ingeroepen 
bedingen aah verweerd!lr konden worden 
tegengesteld; 

Dat mitsdien geeii passend antwoord 
op de conclusies is verstrekt geweest; 

Dat het derde onderdeel van het mid
del gegrond is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, behalve voor zoveel het over 
de door verweerder ingestelde tegenvor
dering uitspraak heeft gedaan; beveelt 
dat melding van onderhavig arrest zal 
gemaakt worden op de. kant van het ge
deeltelijk vernietigd vonnis ; veroo:tdeelt 
verweerder tot de op het geding tot ver
breking gevallen kosten; verwijst de al
dus beperkte zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Charleroi. 

5 februari 1954. - 16 kamer. --.,.. Voor
zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter·. -
Versla.qgever .• H. Piret. - Gelijlcluidend.e 
oonclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court; procureur-generaal. Pleite1·s, 
HH. Veldekens en de Harven. 

1• KAMER.- 5 fehruari 1954 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- GROND VAN NIET-ON1'VANKELIJKHEID. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - GROND VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID VAN AMBTSWEGE DOOR 
HET OPE~'IlAAR MINISTERIE OPGEWORPEN. -
NOODZAKELI,TKHEID VAN EEN :KENNISGEVING. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BESLISSINGEN W AARTEGEN EEN YOORZIE
NING IN VERBREKING MOGELIJK IS. - VER
WEERDER OP DE HOOFDVORDERING BIJ EEN IN 
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE BESLISSING 
DOOR DE RECH'rER OVER DE GROND BUITEN 
ZAAK GESTELD. - VORDERING TOT YRIJ
WARING ZONDER VOORWEHP VERKI,AAHD. -

(1) Fr. verbr., 19 october 1898 (Dall. per., 
1899, 1, 187) en 23 januari 1912. (Sirey, 1912, 
1, 144, en de nota 2) ; Rep. prat. (b·. belge, 
v• Expert-Expm·tise, n" 37, 43, 45 en 47. 

De nietigheid kan Q.us gedekt worden door 
de daartoe bekwame partijen, dit is. door par
tijen die oppermachtig over hun rechten be
scbikken, hetzij wanneer die partijen uitdruk-

VOORZIENING TEGEN DlT BESCHIKKEND GE
DEELDE. - NIET ONTVl\NKELIJK.BIJ (IEIJHEU: 
AAN BELANO. 

3° DESKUNDIG ONDERZOEK. - BU!l
GERLIJKE ZAKEN. - 0NTBHEKEN VAN EEDA~'
LEGGING DOOR DE DESKUNDIGE. - NIETIG
HEID DIE GEDEKT KAN WORDEN DOOR DE PAR
'.r!JEN DIE OPPERMACH1'IQ OVER HUN RECHTEI'i 
BESCHIKKEN. 

1 o Sinds het in we!'lcin,q t?·eden van de 
wet van 20 jun.i 1953, moet het openba.ar 
min.isterie bij het. H(}j', wanneer het 
ambsthalve een gmnd "''an niet'-ontvan
lcelijlcheid tegen een voorziening in bu.r
gerlijlce zalcen opwe1·pt, de· advocnten 
van de bet?·oJclc.en pnrtijen m· van ve?·
wittigen overeenlcornstig artilcel 2 vam 
vom·noemde wet. 

2o De verwem·de1· op de hoofdvorderi?i[! 
die bij een in lcmt:lJ,t van gewijsde !JC
gane beslissing do~r de rechter over flf' 
grand bu.iten zaalii werd gesteld is 7rij 
geb1·elr; aan belang niet ontvanlcelijli: 
rpich in ve1·brelcing te voorzien tegen het 
beschilclcend gedeelte van dezelfde be
slissing wa,arbij de vordei·ing tot vdj
waring van die ven.pem·der tegen een 
derde . zonde1· voorwer1J 1>e1·klaa·rd 
wm·dt. · 

3o Het ontb?"elcen van de eed.ajteg{ling va.n 
een dom· de m·edereohter in b1lrgerlijlw 
zalcen aangestelde £leslcundige brengt de 
nietighei£l van het deslmndig ·versla-rJ 
rnet zich niet mede' wanneer de pm·
tijen, d.ie 01Jpennachti.Q ove1· hun rech
ten beschUclcen, hetzi.i uitd1·uJclcelijk, 
hetzij stilzwijg'end e1· van hebben atgc
zien zich op voormel£le nietigheid te 
beroepen t1). (Wetb. 'Van rechtspleging 
in burgerlijke zaken, art. 43bis.) 

(N. V. << SOCIE.rE BELGE DU LIN l>, 
1'. P. Y. B. A. SMAL FRERES.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 juli 1952 in hoger beroep ge
wezen dQor de Rechtbank van eerste aan
leg te Charleroi; 

Over de voorziening van aanlegger Du
mont de. Chassart : 

Over de grond van niet-ontvankelijk-

kelijk .afzien van bet recht zich op voormelde 
nietigheid te beroepen, hetzij wanneer zij zon
der verzet noch voorbehoud ten grande over 
het verslag geconcludeerd hebben. 

Het gaat er anders om v66r de strafrecht
bankeli (verbr., 25 april 1949, A1'1'. :Verbr., 
1949, blz. 267; Bull. en PASIC., 1949, I, 302, 
en de nota). 
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lwid, door het openbaar ministerie voor
_g;esteld en door hetzelve betekend over
eenkomstig artikel 2 van de wet van 
20 juni 1953 : 

Overwegende dat aanleggers vordering 
tegen verweerster er enkel ~?e strekte 
zich door dezelve te horen Vl'lJwaren te
gen de veroordelingen welke te zijnen 
laste zouden worden uitgesproken op de 
vordering welke tegen hem door tweede 
aan1egster, « Societe belge du lin ll, werd 
ingesteld ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
deze vordering ontzegt aan tweede aan
legster die zich tegen dat deel van het 
vonnis niet voorzien heeft; 

Overwegende dat aldus eerste aanleg
ger definitief van elke veroordeling ter 
zake vrij is en dat zijn voorziening op de 
vordering tot vrijwaring derhalve bij ge
brek aan belang niet ontvankelijk is ; 

Over de · voorziening van de naamloze 
vennootschap « Societe beige du lin )) : 

Over beide middelen tezamen, het eer
ste afgeleid uit de schending van de arti
kelen 42 43, 43bis, 302, 303, 315, 317, 318 
~HI 322 ~an het Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging,-1315, 1316, 1341, 1349, 1354 
yan J:iet Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet doordat het bestt~eden vonnis 
na te hebben vastgesteld dat het verslag 
van de door de vrederechter aangestelde 
-deskundige Vansteenkiste niet na de tekst 
en v66r de handtekening voorzien is van 
de eedformule voorgeschreven bij de arti
kelen 43Ms en 317 van het ·wetboek van 
burgerlijke rechtspleging, daaruit afleidt 
<< dat het deskundig verslag van nul en 
o-ener waarde is; dat deze nietigheicl het 
-;erslag ongedaan maakt en dat mitsclien 
in genen dele met de inhoud ervan reke
ning kan gehouden worden lJ, waaruit het 
vonnis besluit << dat, aangezien generlei 
deskunclige verrichting thans nog moge
lijk is, de aanvankelijke eiseres in ge
lJreke is enig bewijs van het bestaan van 
een nadeel bij te brengen JJ ; dan wanneer 
het weglaten, onderaan een schriftelijk 
verslag van de deskunclige, van de bij de 
artikelen 43bis en 317 van het Wetboek 
van Burgerlijke recl1tspleging voorgc'
schreven eed, niet tot gevolg heeft het 
deskundig verslag van nul en gener 
waarde te maken, naarclien aileen het 
verslag onregelmatig is, doch dat, waar 
alle verrichtingen van het deskunclig on
derzoek l'egelmatig zijn geschied, het weg
laten van de eed kan worden goedge
maakt, hetzij door het nederleggen van 
een nieuw verslag, hetzij door het ver
schijnen van de cleskundigen ter zitting, 
zoals in artikel 322 van het Wetboek van 
lJurgerlijke rechtspleging bepaald wordt, 
waaruit volgt dat de rechtbank ten on
Techte verklaard heeft dat geen enkele 
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desli:undigen-verrichting nog mogelijk was 
en dat het bestaan van een nadeel niet 
kon bewezen worden ; het tweede afgeleid 
nit de schending van de artikelen 42, 43, 
43bis, 173, 302, 303, 317, 318, 319, 321, 322 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
pleging, 1101, 1134, 1315, 1316, 1341, 1349, 
1354 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
vonnis het deskundig verslag nietig b,eeft 
verklaard zonder uat die nietigheid door 
de partijen en inzonderheid door de ver
werende partij evenmin in eerste aanleg 
als in hoger beroep werd ingeroepen, dan 
wanneer er niet is gebleken dat die nie
tigheid de belangen van een der partijen 
zou hebben gekrenkt, naardien alle par
tijen, zo de eisencle als de verwerende, 
over het bestreden verslag ten gronde heb
ben geconcludeerd, en dan wanneer gener
lei nietigheid kan worden aangenomen 
tenzij er gebleken is dat zij de belangen 
van een partij krenkt, en dan wanneer 
iedere nietigheid door het verweer over 
de grond gedekt wordt, inzonclerheid wan:
neer de partijen clie haar hadden kunnen 
inroepen over de grond van het door nie
tigheid a angetast verslag besprekingen 
hebben gevoerd, en alclus het als grond
slag der besprekingen aanvaard hebben : 

Overwegende dat onder wetgeving wel
ke vigeerde v66r het koninklijk besluit 
nr 300 van 30 maart 1936, dat, bij zijn 
artikel 1, het artikel 43bis van het Wet
hoek van burgerlijke rechtspleging gewij
zigd heeft, het ontbreken van de eedaf
legging door de deskundige welke in een 
burgerlijke zaak door cle vrederechter was 
aangesteld geweest, slechts de nietigheid 
van het deskundig verslag met zich bracht 
wanneer de partijen, welke oppermachtig 
over hun rechten beschikten, niet ervan, 
hetzij uitdrukkelijk hetzij stilzwijgend 
hadden afgezien zich op voormelde nie
tigheid te beroepen; 

Overwegende dat, waar het evengemeld 
koninklijk besluit een nieuwe tekst in de 
plaats van die van artikel 43bis van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsplegil,lg 
heeft gesteld, het tot enig cloel heeft ge
had de formaliteiten van de eedaflegging 
door cle deskunclige te vereenvoudigen en 
dienvolgens llet karakter niet gewijzigd 
heeft van de uit het ontbreken van eed
aflegging voortspruitende nietigheid; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
uesondanks het verwerpen van de vorde
ring · van aanlegster tegen verweerster 
steunt op cle ambtshalve verstrekte over
weging dat het verslag van de door de 
vrederechter aangestelcle deskundige bij 
gebrek aan vermelding van de eed nietig 
is; dat het bestreden vonnis eraan toe
voegt dat de partijen niet vermogen de 
de13kundige van de eed te ontslaan en 
dat er met dat verslag geen rekening 



-4.02 

mag worden gehouuen, zelfs met de in
stemming der partijen, dit wil zeggen of
schoon deze zich niet op de nietigheid heb
ben beroel)en en over de grond van het 
verslag geconcludeerd hebben; 

Dat het bestreden vonnis, door in dier 
voege uitspraak te doen, het in het mid
del aangeduide artikel 43bis van het 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging· 
geschonden heeft; 

En overwegende dat het onderzoeken 
van het overige der middelen geen belang 
meer heeft; · 

Om die redenen, verwerDt de voorzie
ning van aanlegger, veroordeelt hem tot 
de kosten van die voorziening en, claar 
de voorziening v66r de 15e sel)tember 1953 
werd betekend, tot een vergoeding van 
150 frank jegens verweerster; verbreekt 
het bestreden vonnis, doch enkel voor zo
veel het over de vordering van aanleg
ster tegen verweerster uitspraak gedaan 
heeft; veroordeelt verweerster tot de op 
de voorziening van aanlegster gevallen 
kosten; beveelt dat melding van oncler
havig arrest zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; verwijst de alclus beperkte zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg te 
Bergen, zetelende in hoger beroep. 

5 februari 1954. - 16 kamer. - Voor
zitte1', H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggeve·r, H. Sohier. - GeUjkln·iden
de conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, lJrocureur-generaal. Pleiter, 
H. della Faille d'Huysse. 

l e KAMER. - 5 februari 1954 

VERBINTENIS. - ZEDELIJKE VEHBINTE
NIS. - VEHEIS'l'E VOORWAARDE OPDAT ZIJ 
EEN BURGERLIJKE \'ERBIN'l'ENIS WORDE. 

Een zeclelijke verb·intewis wonlt slechts 
een bm·gerlijke ve·rb·intenis cUt is een 

_ ve1·bintenis welke de schulclen-aar e1· van 
ger·echteli:ilc bindt, zo deze hetzij ttit
d'l'nklcelijlc, hetzij stUzw'ijgencl el'lcend 
heett tot het nakomen van cle verbin
tenis bttrgerlijk gehmtden te zijn (1). 

(1) Raadpl. verbr., 21 december 1950 (A1-r. 
Ve1·br., 1951, biz. 221; Bu.ll. en PAsrc., 1951, 
I, 267). 

Over het onderscheid tusscn de zedelijke 
verbintenis of gewetenplicht en de natuur
lijke verbintenis, zie nota van H. professor 
DABIN onderaan Luik, 3 april 1947 (Rev. C1'it. 
_de jurisp1·. belge, 1948, biz. 88 en 89). 

(VANDEGAEH, '1'. U.UWET.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet OlJ de bestredert 
sententie, op 15 juni 1951 in laatste aan
leg gewezen door de werki'echtersraad te 
Luik; 

Over het tweecle middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1108, 1134 en 
1325, 131!}, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
W etboek en 97 van de Grondwet. door'dat 
de bestreden sententie ten onrechte laat 
gelden dat het feit dat aanlegger in ver
breking, als werkgeversafgevaardigde deel 
heeft uitgemaakt van het Nationaal Pari
tair Oomite van het hotelbedrijf hetwelk 
de betwiste cc aanbeveling ll heeft aange
nomen, noodzakelijk insluit dat hij zich 
Dersoonlijk en juridisch ertoe verbonden 
heeft bewuste aanbeveling in acht te ne
men, en dienvolgens ertoe gehouden is 
de litigieuze premie aan zijn beclienden 
uit te betalen; dan wanneer, aun de ene 
zijde; bewezen en feitelijk vastgesteld is 
tlat ue door voormelde Paritaire Oommis
sie aangenomen besluit er enkel in be
stand aan de leden der vertegenwoor
digde'werkgeversorganisaties cc aan te be
velen in al de mate van het mogelijke ll de 
door de buitengewone algemene paritaire 
raad verstrekte richtlijnen tot het uitbe
talen van de compensatie premie in acht 
te nemen, wat bijgevolg het bestaan van 
elke cc burgerlijke ll verplichting· uitsluit, 
en zowel bij de afgevaardigden die de 
aanbeveling hebben aangenomen als bij 
de leden tot wie zij gericht was slechts 
een zedelijke verbintenis kan doen ont
staan, wam:van het niet naleven geen 
grond tot door de rechtbanken te nemen 
sancties kan opleveren; dan wanneer
aanlegger in verbreking dus generlei per
soonlijke cc verbintenis ll heeft aangegaan, 
tenzij een louter zedelijke verbintenis; 
en clan wanneer geen contractuele ver
bintenissen kunnen aangegaan worden in
clien hij die men g·ebonden beweert te zijn 
geen bepaalde verbintenis stellig heeft 
aangegaan; dan wanneer aan de anuere 
zijde, in de onderstelling zelfs dat de 
door aanlegger in het Paritair Comite· 
uitg-ebrachte stem als de uitdrukking van 
het aangaan, door hem, van een persoon
lijke verbintenis zou te beschouwen zijn, 
deze zogenaamde verbintenis dan nog de 
grenzen van de uitgebrachte stem niet 
zou kunnen te buiten gaan, en dan wan-

Over de vereiste voorwaarden opdat een na
tuurlijke verbintenis de om·sprong weze van 
een burgerlijke verbintenis welke de schulde
naar er van gerechtelijk bindt, zie DE PAGE, 
b. III, n' 63; PLANIOL en RrPER'r, b. VII, n' 993; 
JosSERAND, b. II, n' 716; Fr. verbr., 18 decem
ber 1951 (Dall. hebd., 1952, blz. 289). 
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neer derhalve aanleg-ger in verbreking, 
door voor de omstreden beslissing te 
stemmen, zich ten hoogste enkel ertoe 
juridisch kon verbonden hebben aan de 
bij zijn werkgeversorganisatie aangeslo
ten leden « aan te bevelen ll in de mate 
van het mogelijke de richtlijnen van de 
buitengewone algemene paritaire Raad in 
acht te nemen wat het uitbetalen van de 
compensatiepremie betreft : 

Overwegende dat, volgens de bestreden 
sententie, aanlegger als werkg·eversafg-ec 
vaardigde bij het Nationaal Paritair Co
mite van het hotelbedrijf deel heeft ge
nomen aan de beslissing van dat comite 
dd. 28 december 1950; dat, naar luid van 
die beslissing welke met instemming van 
alle aanwezige leden werd genomen, (( de 
vertegenwoordig-ers van de werkgevers 
aan hun aangeslotenen behoorden aan te 
bevelen de richtli]nen van de lmitenge
wone algemene paritaire Raad ter uitbe
taliiig van de compensatiepremie in al de 
mate van het mogelijke in acht te ne
men »; 

Overwegende dat de sententie uit deze 
vaststellingen heeft kunnen afieiden, zon
der een der in het middel aangeduide 
wetsbepalingen te schenden, dat aanlegger 
zich al<lus << zedelijk ll ertoe verbonden 
had zelf clie richtlijnen in acht te nemen_; 

Overweg-ende evenwel dat de rechter 
Dver de grond bovenclien niet vermocht 
te beslissen dat, in strijd met het door 
aanlegger gestelde, deze door die zeclelijke 
verbintenis juridisch gebonden was, al
dus verstaande dat die verbintenis in 
het kader van de collectieve overeenkom
sten een burg-erlijke verbintenis was ge
worden, zonder vast te stellen dat het 
bewijs ervan was l;>ijgebracht dat aan
leg-ger, hetzij uitclrukkelijk of stilzwij
gend, erl;:end hall tot het nakomen van 
de verbintenis lmrgerlijk gehouden te 
zijn; 

Dat het middel gegrond is; 
Om die reclenen, verbreekt de bestre

den beslissing ; beveelt dat melding- van 
-onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerster tot de kosten en 
verwijst de zaak naar de werkrechters
raad te Verviers. 

5 februari 1954. - 1" kamer. - Vo01·
. .zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
·verslaggever, H. Giroul. - Gelijlcluiden
<le concl'lts·ie, H. Raoul Hayoit de Termi
·court, procureur-generaal. - Pleiters, 
HR. Simont en Ansiaux. 

(1) ERNST, Regime successoral des petit., 
lt/;ritages, n' 22; Jlep. prat. d•·· belge, v' Suc
.cessions, n" 2929 en 3047; verbr., 28 november 
1946 (A:r1·. Jle,·b•·., 1946, blz. 414; Bull. en 
PASJC., 1946, I, 449). 

l c KAMER. - 5 februari 1954 

1° ERFENIS. - KLEINE NALA'l'ENSCHAPPEN. 
- 0VERNEMINGSRECH'l'. - VERZAKING. -
GELDIGHEID. 

2° ERFENIS. - KLEINE NALATENSCHAPPEN. 
- DAGVAARDING TOT VEREFFENING EN VERDE
LING EN TOT VEILlNG VAN RET ONROEREND 
GOED DOOR ZEKERE ERFGENAMEN AAN EEN 
MEDEERFGENAAM BETEKEND. - VERZAKINH 
ZICH OP RET RECHT TO'f OVERNEMING VOOR
ZIEN BIJ ARTIKEL 4 YAN DE '\VET VAN 16 MEl 
1900 TE BEROEPEN. 

1° Een be~anghebbenae lean gelllig hetzij 
uitdntlclcelijlc, hetzi:i sti.lzwijgend het 
·recht tot overnem:ing ver·zalccn dat 
bif all'tilcel 4 cler wet van 16 mei 1900 
op de erfr·egeling van de lcleine nalaten
schappen voorzien wm·at (1). 

2° Is wettelijlc de besliss·ing van de rech
ter over ae groncl. naar clcwellcc rle erf
genamen, doordat z·ij een medei:Jl:fge
naam niet aUeen tot ver·ettening en ver
deling van de nalatenschap maaT oolc 
tot veiling van het ~;an die nalaten
schap deeht'itmalcenrZ onroerend goed ge
{lagvaaTd hebben, het ~t.itoefenen veT
zaalct hebben van het r·echt tot ovMne
ming van het onmerend goed hetwellc 
hnn bij wrtilccl 4 van de wet van 16 mei 
1900 op de m·fTegeUng van (le lcleine na.
latenschappen toegekend 1~s (2). 

(GOFFIN, 'r. GELINNE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 10 november 1951 gewezen 
door de Rechtbank van eerste aai:J.leg- te 
Dinant; 

Over het enig middel : scheridi.ng van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 3, 4 en 
5 van de wet van 16 mei 1900 op de kleine 
nalatenschappen, doorclat het bestreden 
vonnis beslist heeft dat eerste aanlegster, 
na de veiling· van het onroerend goed ge
vorderd te hebben, niet gerechtigd was 
het op gronclslag van de wet van 16 mei 
1goo op de kleine nalatenschappen over 
te nemen, en dat verweerder in verbre
king, die het onroerend goed in g-ebruik 
had, het recht had het voor de som van 
80.000 frank, zijnde de door de deskundige 
vastgestelde waarde over te nemen; dan 
wanneer de rechtbank, welke de oorspron
kelijk door aanlegster ingestelde eis tot 
vereffening en verdeling had afgewezen, 

(2) DE PAGE, b. IX, n' 1066; Rep. p1·at. dr. 
belge, v' Successions, n' 3048, alinea 3, en de 
referenties. Contra : RENS, Tijdschrift voor 
nota,·issen, 1946, biz. 113. 
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voormelde wet van 16 mei 1900, bij toe
passing van haar artikel 4, paragraaf 5, 
ten behoeve van alle partijen naar ge
lang van de h\m bij die wet toegekemle 
rechten noodzakelijk kon toepassen, en 
dan wanneer, uit kracht van paragraaf 3 
van die zelfde tekst, bij samenvallende 
eisen der belanghebbenden, de voorkeur 
gegeven wordt aan cle overlevende echt
genoot of aan degene die door de meer
<lerheid der belangen wordt aangeduid, en 
niet aan <legene die het onroerend goed 
in gebruik heeft : 

Overwegende enerzijcls, clat het uitoe
fenen van het llij artikel 4 van de wet 
van 16 mei 1900 ingevoercl recht van 
overneming, een vermogen uitmaakt dat, 
hetzij uitclrukkelijk hetzij stilzwijgend, 
mag wonlen verzaakt ; 

Overwegi:mcle clat het bestreden vo:rmis 
vaststelt clat de clrie aanleggers verweer
der niet enkel geclagvaarcl hellben tot ver
effenirig en venleling van cle gemeenschap 
welke tussen eerste aanlegster en Leon 
Gelinne, haar echtgenoot, bestaan heeft, 
alsook van diens nalatenschap, cloch ook 
tot veiling van het onroerend goed waar
op aanlegster thans het recht van overne
ming wil uitoefenen; 

Overwegende dat de stelling van aan
legster clat zij zich, in het exploot van 
rechtsingang, uitdrukkelijk het recht had 
voorbehouden het onroerend goed over te 
nemen, noch in de bestreden besli.ssing, 
noch in de andere tot staving van de 
voorziening overgelegde stukken stf>un 
vindt; 

Dat het vonnis, door bijgevolg het ex
ploot van rechtsingang te interpreteren 
als een verzaking door aanlegster van het 
recht tot overneming van het Olll'oerend 
goed, geen der in het middel aangeduide 
wetsbepalingen geschonden heeft; 

Overwegende anderzijds, dat het von
nis aan verweerder het recht van overne
ming niet toekent om de enkele reden dat 
hij het onroerend goed in gebruik had; 

Dat uit de overwegingen van het vonnis 
blijkt dat de overneming van het onroe
rend goed slechts door verweerder en door 
eerste aanlegster werd gevorderd en dat 
verweerder om reden van dezer vroegere 
verzaking, alleen in de vereiste voorwaar
den bleef om dat recht uit te oefenen; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten, en, daar de voorziening v66r 15 sep
tember 1953 werd betekend, tot een ver
goecling van 150 frank jegens verweerder. 

5 februari 1954. - 1° kamer. - Voot·
zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Fettweis. - Gelijkllti
dende concl1tsie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. 

2" KAMER. - 8 fehruari 1954 

INKOMSTENBEJLASTINGEN. NIET 
AANGEGEVEN INKOMSTEN. - VERDRIEDlJBBE
LING VAN DE BELAS'l'ING. - BELASTING WELKE. 
ECHTER HET BEDRAG VAN DE INKOMS'fEJN NIET 
l>IAG OVERSCHRIJDEN. - DOEL VAN DIE BE
PALING. 

D~m· te bepalen dat bij niet-aangift~ oj' 
tn geval van onvollerlige oj' 0njuiste 
a,an.qifte de op het n·iet aangegeven _qe
deelte der inkomsten verschuldigde be
lastingen verflTieflnbbeld woTden, zon
det· het beclntg van die inko-msten te 
mogen overscht·ij a en, bepedct artikel 57 
der swmengeschakekle wetten. bet,·ct
fende fle inlcomstenbelftstingen niet en
keZ het lJedt·ag van de op fle niet aange
gev·en inlcomsten vm·schulfl-igde belas
l'ingvet·hoging; flat fl!rtilceZ becloeU dat 
de ~1J die inkomsten veTschttldigde bc
Zasttngen met inbegrip van ae wettelijlc 
VCfSt.~estelde verhoging, het beflra,q van 
dw tnlcornsten niet mogen oversch?'ij
rlen (1). 

(VAN GL'IDERACHTER, '1'. BELGISCHE S'fAA'l', 
MINIS'fEH VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 maart 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel : schentling van. 
artikel 57 der samengeschnkelcle wetten 
op de inkomstenbelastingen, doordat het 
bestreden arrest het micldel verwerpt 
waarbij eiser in zijn cDnclusies staaml~ 
hield « dat echter naar luid van arti
kel 57, eerste lid, cler samengeschakel!le 
wetten het bedrag der DP het niet aan "e
geven gedeelte der inkomsten geheven be
lastingen, het lledrag llezer inkomsten 
nooit mag overschrijtlen ll; « dat dien
tengevolge de aanslag gevestigd te As~c. 
dienstjanr 1948, navordering 1946 Dndei· 
artikel 7, in elk geval tot 241.533 fr. 35-
client verminclerd )), en, bijgevolg, het ver
haal ingesteld door eiser niet gegrond 
verklaarde, om reden cc dat de wijziging 
van de belastbare grondslag aanleiding 
heeft gegeven tot een aanvullende aan
slag van 322.816 frank, met inbegrip vall 
belastingverhoging, hetzij dus tot een 'be
lasting· van 161.408 frank en 100 t. h. ver
hoging, hetzij 161.408 frank cUe binnen de 
perken van artikel 57, alinea 1, vastge
~telcl werd, vermits de niet aangegeven 
mkomsten op 241.533 fr. 35 belie pen )), dan 

(1) SCHMITz, 1lf an'ltel des impots' S'ltr les !"e

venus, blz. 445; AMERIJ'CKX, Inkomstenbelastin
gen, 1944, blz. 345. 
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wanneer volgens de bewoordingen van ge
zegd artikel 57, alinea 1, bet niet de belas
tingverboging is, opgelegd bij wijze van 
sanctie, die het bedrag der niet aangege
ven inkomsten niet mag . overschrijden, 
maar wei bet gebeel der belastingen (met 
inbegrip der verboging) op bet gedeelte 
der niet aangegeven inkomsten; dat door 
anders te beslissen, het bestreclen arrest 
artikei 57, alinea 1, van voornoemde wet
ten verkeercl geinterpreteerd, en bijgevolg 
gescbonden heeft : 

Overwegende dat artikel 57 der samen
geschakelde wetten op de inkomstenbe
lastingen, dat het bedrag bepaalt van de 
belastingen verschuldigd op de niet aan
gegeven inkomsten, in geval va,n niet aan
gifte, van onvolleclige aangifte of van on
juiste aangifte, luiclt : ... «de op het niet 
aangegeven gecleelte van de inkomsten 
verschuldigde belastingen worden verdrie
dubbeld zonder bet bedrag van die inkom
sten te mogen overschrijclen ll ; 

Overwegencle dat deze tekst alclus dui
delijk bepaalt dat de belastingen ver
schulcligd op de niet aangegeven inkom
sten, zelfs verhoogcl en met inbegrip van 
de verhoging, het beclrag van deze inkom
sten niet mogen overschrijden; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het beroep van aanlegger tegen de aan
slag op de niet aangegeven inkomsten on
gegrond verklaart en cleze beslissing 
hierop steunt dat de aanslag « 322.816 fr. 
met inbegrip van de belastingverboging 
beloopt, betzij dus een belasting van 
161.408 frank en 100 percent verhoging, 
dus 161.408 frank die binnen de perken 
van artikel 57, alinea 1, vastgesteld is, de 
niet aangegeven inkomsten 241.533 fr. 35 
belopende Jl ; 

Overwegende dat door alzo te, beslis
sen het arrest voormelcl artikel 57 ge
schonden heeft, vermits het bedrag van 
de aanslag (322.816) het bedrag der niet 
aangegeven inkomsten (241.533 fr. 35) 
overschrijdt; 

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

den arrest; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigcle beslissi_ng; 
Iaat de kosten de Staat. ten Iaste; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Gent. 

8 februari 1954. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. de Clippele. - Gelijl.;luidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de 'rermi
court, procureur-generaal. Ple'iters, 
HH. Van Ryn en Van Leynseele. 

(I) Wanneer echter de dienstplichtige het 
militierechtscollege regelmatig verzocht heeft 
de yermoedelijke inkomsten van zijn oudei·s 
gedurende het lopende jaar in aanmerking te 

2" KAMER. 8 februari 1954 

:MILITIE. - AANVRAAG OM UI'l'S'l'EL. 
VER'MOEDELIJKE lNKOUS'l'EN VAN DE .. OUDJ;;RS 
VAN DE DIENSTPLICH1.'1GE GEDUHENDE HET LO
PENDE JAAH. -1\!fiLITIERAAD NIE'l' VEHPLICHT 
AJ.IDTSHALVE DE REDEN OP TE GEVEN WAAR
OU GEEN REKENING MET VOORMELDE J:NKOM
STEN WERD GEHOUDEN. 

IIet mil-iUe·rechtscollege hetwellc een aan
·vraag om. m·ijlating van dienst ve·r
wet·pt om reflen cla-t de in.Jc01nsten varn 
de 01tders van de dienstplichtige voo•r 
het .faat· dct.t aa.n rle c~a-tttm voot·afgaat 
1.vawrop cle vra.ag werrl ingecliencl mem· 
clan het wettel-i.flc mamitn1tm bedt·agen 
is er niet toe gehonden de reden op te 
geven waamm het ambtshalve met de 
vennoerlel-ijlce ·inlcomsten van het wpen
rle jawr geen. relcenin!l heeft gchov.
clen (1). 

(GODART.) 

AHREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 9 november 1953 gewezen 
door de hoge milit~eraad; 

Over bet enig middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 10, paragraaf 2, 1 o, 

van de wet van 15 juni 1951 betreffende 
de dienstplicht, doordat de bestreden be
slissing aanleggers aanvraag om uitstel 
van dienst afgewezen heeft om de reden 
« dat het blijkt uit de verklaringen van 
appellant v66r de hoge militieraad dat 
het samengevoegd inkomen van zijn moe
der-weduwe voor het kalenderjaar dat 
aan de clatum voorafgaat waarop de aan
vraag om uitstel werd ingediend, het 
wettelijk maximum overtreft ll, dan wan
neer aanlegger ter zitting van de hoge 
militieraad verklaard heeft dat zijn moe
der-wecluwe over een netto-inkomen van 
19.9-15 frank bescbikte, bedrag dat lager 
is clan het wettelijk maximum, en dan 
wanneer, ten gevolge van de overstro~ 
ming van 1 Februari 1953, de inboedel 
van aanleggers moeder beschadigd werd 
en bijkomende uitgaven veroorzaakt wer
clen, zodat er met de vermoeclelijke inkom
sten van het Iopende jaar rekening diendP 
te worden gebouclen, daar alclus bPwezeu 
is dat deze merkelijk lager dan die van 
het voorgaancle jaar zullen zijn : 

Overwegende, enerzijds, dat aanlegger 
geen gebruik heeft gemaakt van het hem 
bij artikel 38, paragraaf 1, van cle wet 
van 15 juni 1951 toegestane recht v66r de 

nemen, is het ertoe gehouden zijn beslissing 
dienaangaande met redenen te omkleden 
(verbr., 27 october 1952, A,-, .. Ye?'b?·., 1953, 
biz. 100; Bull. en PAsiC., 1953, I, 105). 



hoge militieraad een memorie in te dienen 
en dat de bestreden beslissing geen mel
ding maakt van de in het middel bedoelde 
verklaringen; 

Overwegencle, anclerzijds, dat blijkt 
noch nit de beslissing, noch uit enig stuk 
waarop het hof vermag acht te slaan dat 
aanlegger de hoge militieraad erom zou 
hebben verzocht rekening te houclen met 
de vermoedelijke inkomsten van het lo
pende jaar; 

Dat de hoge militieraad er niet toe ge
houden is de reden op te geven waarom 
hij ambtshalve met die vermoedelijke in
lwmsten geen rekening heeft gehouden; 

Overwegende, c1ienvolgens, dat geen 
van de onderdelen van het middel kan 
aangenomen worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

8 februari 1954. - 26 kamer. - Voo·r
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Versla.q
.qever, H. Belpaire. - GeMilGl·nidende 
conol·us-ie, H. Raoul Hayoit cle Termi
court, procureur-generaal. 

___ , 
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RECHTBANKEN.- STRA~'ZAKEN.- VoN
NISIN HOGER BEROEP GEWEZEN. ~ BEKNOPTE 
OPGAVE VAN DE BETICHTING IN RET INLEI
DEND GEDEELTE VAN RET VONNIS. - AANGE
VULD DOOR DE REDENEN VAN RET VONNIS IN 
OVEREENSTE:Ml\HNG ME'l' DE OORSPROI\'KE
LIJKE DAGVAARDING. - GEEN VERANDERING 
VAN DE OMSCHRIJVING. 

De rechter in hoge·r beroep die in de t·ede
nen va:n zijn besliss·ing de ·in cle i,nleiding 
·va.n dezelfde besl'issing op onvolleclige 
wijze over.qenornen betichting verbetert 
en cleze in de bewoonlingen van de 
Q01"Bpt·onlcelij lee dagvcuwding weergeeft, 
wijzigt de tela.stlegging niet wellce bij 
1le eerste 1·echter aanhangig wa.~ ge
rnaalct (1). 

(:MERVIELDE, ~·. JACOBS.) 

ARREST. 

HET HO]'; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 juli 1953 in hoger beroep ge
wezen door de Correctionele Rechtbank 
te Demlermo:Qde; 

(1) Over het karakter van de aanhef van 
een in hager beroep gewezen beslissing, zie 
verbr., 14 maart 1932 (B•tll. en, PAsrc., 1932, 
I, 120) en 23 april 1951 (A1·r. Ve1·b,·., 1951, 
blz. 486; B•tll. en PASIC., 1951, I, 576). 

I. Wat betreft de voorziening van Mer
vielde, beklaagde .: 

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

Over het enig middel : schenc1ing van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 33, 35 
en 36 van de Wegcode, 1382, 1383, 1384 
van het Burgerlijk Wetboek, en schen
cling van de rechten der verdediging, 
doordat het bestreden vonnis eisers, op 
straf- en burgerlijk gebied, veroordeelt 
wegens de betichting A van de dagvaar
ding om << met een auto in gevaarlijke 
omstandigheden voorgestoken te hebben )), 
na vastgesteld te hebben « dat de feiten 
A niet volledig werden omschreven en 
deze det·halve dienen aangevuld als 
volgt : a.) om, weggebruiker zijnde, met 
een autovoertuig een ander in beweging 
zijnde weggebruiker te hebben voorgesto
ken in omstandigheden waarin enig gevaar 
voor ongevallen bestaat )), zonder eisers 
op voorhand van deze wijziging verwit
tigd te hebben met verzoek zich tegen de 
aldus gewijzigde betichting te verdedi
gen, dan wanneer de rechten van de ver
dediging worden geschonden telkens de 
rechter over de grond de betichting wij
zigt en een veroordeling wegens de aldus 
01mieuw opgestelde betichting uitspreekt, 
zonder de betichte op voorhand te ver
wittigen en zonder hem de gelegenheid 
verschaft te hebben zich tegen de nieuwe 
betichting te verdecligen : 

Overwegende dat aanlegger v66r de po
litierechtbank was gedaagd geweest on
der de telastlegging van « te Erpe, op 
24 october 1952, op de openbare weg be
stuurder zijnde van een autovoertuig, een 
andere in beweging zijnde weggebruiker 
te hebben voorgestoken in omstandighC{len 
waarin enig gevaar voor ongevallen be
staat )) ; 

Dat de eerste rechter het eiser ten 
laste gelegde feit niet bewezen heeft ver
ldaard en beklaagde vrijgesproken heeft; 

0Yerwegende dat het bestreden vonnis, 
beslissende over het hoger beroep inge
ste1cl onder meer door het openbaar minis
terie, verklaart dat beklaagde zich aan 
het hem ten laste gelegde feit schuldig 
heeft gemaakt ; 

Dat het vonnis de bij de eerste rechter 
aanhangig gemaakte telastlegging geens
zins wijzigt, doch aileen de in de inlei
c1ing van het bestreden vonnis op onvol
leclige wijze opgenomen betichting verbe
tert en deze in de bewoordingen van de 
oorspronkelijke dagvaarding weergeeft; 

Overwegende, voor het overige, dat het 
middel niet nader bepaalt hoe het vonnis 
de artikelen 33, 35 en 36 van de Wegcode 
en 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek zou geschonden hebben; 
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Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat de substanti1He of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering van verweerder Jacobs : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
mid del inroept; 

II. Wat betreft de voorziening van de 
samenwerkende maatschappij Handels
vereniging van de eigenaars- en land
bouwersbond, burgerlijk verantwoorde
lijke partij : 

Overwegende dat uit geen stuk der pro
cedure blijkt dat eiseres haar voorziening 
zou betekend hebben aan de partijen te
gen welke zij gericht is ; 

Dat de voorziening derhalve bij toe
passing van artikel 418 van het Wetboek 
van strafvordering niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt eisers tot de kosten. 

8 februari 1954. - 2• lmmer. - Voor
_<J·itter, H. Wouters, voorzitter.- Verslag
gever, H. Bareel. - Gelijlclnidende con
clu.sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleiter, H. della 
Faille d'Huysse. 

2" KAMER. - 8 fehruari 1954 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN VOORZIE
NING IN VERBREKING MOGELIJK IS. 
STRAFZAKEN. - DAGVAARDING VOOR DE COR
RECTIONELE RECH'l'BANI-::. - .AKTE WELKE 
NIET HET VOOR.WERP VAN EEN VOORZIENING 
UITMAKF..N KON. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BESLISSINGEN WAAR'l'EGEN EEN VOORZIE
NING IN VERBREKING MOGELIJK IS. 
STRAFZAKEN. - VONNIS IN EER.STE AANLEG 
DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK GEWE
ZEN. - NIE'l' ONTVANKELJ.JKE VOORZIENING. 

1 o De dagvaanling van de venlachte v66·r 
de eorrect-ionele reehtbwnlc lean n·iet het 
1Joorwerp. van een voo•rziening in ver
brelcinrJ u.itmalven (1). 

2° Is niet ontvanlcelijk, de voorziening 
ingestelcl · tegen cen in eerste a,anleg ge-

(1) Raadpl. verbr., 17 januari 1949 (A''''· 
T'erbr., 1949, biz. 31; B1tll. en PASIC., 1949, l, 
37). 

(2) Verbr., 17 november 1952 (A1'1'. T'e,·b,·., 
1953, blz. 156; B1tll. en PAsrc., 1953, I, 171). 

(3) Raadpl. verbr., 4 ja.nuari 1951 (Bull. en 

wezen vonnis vwn de co1·rectionele recht
baotlc (2). 

(KIMPE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Overwegende dat aan
legger zich in verbreking heeft voorzien 
tegen : 1 o de dagvaarding van 13 augusttu; 
19!3, waarbij hij v66r de Correctionele 
Rechtbank te Brugge werd gedaagd ; 
2° het vonnis op 24 september 1943 bi:f 
verstek gewezen. door gezegde rechtbank ; 

Overwegende dat deze voorzieningen 
niet ontvankelijk zijn, daar de dagvaar
ding geen gerechtelijke beslissing uit
maakt en het vonnis niet in laatste aan
leg gewezen werd ; 

Om die redenen, verwerpt de vool·zie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

8 februari 1954. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslau
geve,·, H. De Bersaques. - Gelijlcluiden
de conclusie, H. Raoul Hayoit de 'l'ermi
court, procureur-generaal. 

2" KAMER. - 8 februari 1954 

1° NIEUWE EllS. ~ S'l'RAFZAKEN. -Bun
GERLIJKE VORDERING. - VAS'l'STELLING DOOR 
DE RECHTER· IN HOGER BEROEP DA'l' DE IN 
EERS'l'E AANLEG GENOMEN CONCLUSIES REEDS 
DE VRAAG INHIELDEN, -MET DE BEWOORDIN
GEN VAN DIE CONCLUSIES VERENIGBARE VAST
STELLING. - SOUVEBEINE VASTS'l'ELLING. 

2° NIEUWE EllS. - S·r•R·AFZAKEN. - Bun
GERLIJKE VORDERING. -MATERIEL!<: VEBGIS
SING IN DE CONOLUSIES VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ DOOR DE RECHTER IN HOGER BEROE1' 
'l'EHECHT GEZE'l'. - 'I'ERECH'l'ZETl'ING DIE 
HET INWILLIGEN VAN EEN NIJ~U,VE EIS NIE'l" 
UIT:r.IAAKT, 

1° Is S01tve·re·icn, de •vaststenin[J dom· de 
reohter over de g·rond dat een v66r hem. 
aanhwngig gemaalcte a.nnvraag in de 
doo1· e'iser v661· de eerste 1·echte1· over
,qelegcle concl·usies begrepen was en df31'
halve geen nie·uwe eis 1titmaalct, 1.ban
nee1· cleze i.nte1·p·retatie met de bewoor
([ingC1t va,n becloelde concl1tsies 1JEWenio~ 
baar is (3). 

PAsrc., 1'951, 1, 270). Over het karakter van 
een nieuwe eis naar luid van artikel 464 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtspleging 
zie verbr., 18 ma.art 1943 (A1-r. l'e1'b1'., 1943, 
biz. 61; B-nll. en PAsrc., 1943, I, 99, en de 
nota). 
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2° De door de reohter in hogei bemep 
1Jer1·iohte ·ve·1'betering va.n. een dom· de 
burgerlijlw partij in haw· oonolusies 
begane mate1ilele vergissing maalct de 
inwilUging van een nieuwe eis niet t~it. 

(BAUWENS, T. DE SJIIET.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 juli 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het enig middel : schemling van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, aangaande de be
wijskracht der akten (in onderhavig ge
val, het exploot van 25 juni 1952 en de 
door de burgerlijke partij v66r de recht
bank en v66r het hof van beroep genomen 
conclusies) alsook van de rechten der 
verdedigilig, cloordat het bestreden arrest 
het beroepen vonnis hervormt en aan de 
burgerlijke partij, verweerster in verbre
king, « een bijkomend bedrag groot 
8.400 frank wegens aan Dr. De Cock be
taalde ereloon ll toekent, en de vervoer
kosten van 815 op 915 frank brengt, om 
de reden dat de eerste dezer posten zou 
begrepen zijn in de v66r de eerste rechter 
neergelegde conclusies en dat de vervoer
kosten enkel bij vergissing van deze 
rechter op 855 frank zouden bepaald ge
weest zijn, dan wanneer, in geen enkele 
stand der rechtspleging, de burgerlijke 
partij, verweerster in verbreking, op re
gelmatige wijze een verandering gevor
derd heeft van de sommen die door haar 
waren geeist geworden in de beweegrede
nen van het exploot van 25 juni 1952 en 
der laatste door haar v66r de Rechtbank 
van eerste aanleg te Dendermonde neerge
legde conclusies (bijzonder van de som
men van 815 frank uit hoofde van vervoer
kosten en 9.880 frank wegens erelonen der 
dokters), waaruit volgt dat door van 
ambtswege het bedrag der door het beroe
pen vonnis nit beide dezer hoofden toege
kende sommen te wijzigen, het bestreden 
arrest cle bewijskracht der hierboven aan
geduide akten van rechtspleging, alsook 
de rechten der verdediging, geschonden 
heeft : 

Overwegende dat, waar het bestreden 
arrest verklaart « dat nochtans rekening 
client te worden gehouden met de aan
vraag van de burgerlijke partij tot toe
kenning van een bijkomend bedrag groot 
8.400 frank, wegens ereloon betaald aan 
Dr. De Cock voor verblijf en verzor
giug van het slachtoffer in het stedelijk 
hospitaal te Aalst )) het, in feite, vast
stelt dat deze partij ter zitting tot het 
toekennen van gemelde som geconcludeetd 
had; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 

dat die aanvraag (( reeds begrepen was 
in de conclusies neergelegd v66r de eerste 
rechter )) en derhalve cc geen nieuwe' aan
vraag )) uitmaakt; 

Overwegende dat de rechtspleging v66r 
de eerste rechter wecler ingeleid werd bij 
een exploot, betekend op 25 en · 26 juni 
Hi52, waarin sommen vermeld werden die 
betrekking hadden op het gedeelte van 
de materiele schade dat op clit ogenblik 
onbetwist vaststond, met voorbehoud, zo
als door de akte bepaald wordt, cc voor 
latere verdere opvordering van allerhande 
verleden en toekomende schade )) ; 

Dat de conclusies v66r de eetste rech
ter cc onder voorbehoud van alle rech
ten )) de cijfers hebben hernomen welke 
in dit exploot ter raming van de alsdan 
vaststaande materH~le schade voorkwa
men; 

Overwegende dat door, op die wijze, 
het bedrag van zekere onkosten aan te 
duiden, deze conclusies het gedeelte van 
de eis strekkende namelijk tot de terug
betaling van al de onkosten wegens ge
neeskunclige zorgen, niet noodzakelijk 
binnen de grenzen van de alzo vermelde 
sommen heeft beperkt; 

Dat het arrest aldus een interpretatie 
aangenomen heeft die met de bewoordin
gen van bedoelde conclusies verenigbaar 
is; 

Overwegende, wat aangaat de in het be
drag der vervoerkosten aangebrachte wij
ziging, dat het arrest vaststelt dat een 
materiele vergissing wercl begaan; 

Overwegende dat de verbetering van 
een materiele vergissing het inwilligen 
van een nieuwe eis niet uitmaakt; 

Waaruit volgt dat het middel niet ge
grond is; 

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

8 februari 1954. - 2e kamer. - Voo·r
zUter, H. Wouters, voorzitter.- Verslag
geve1·, H. van Beirs. - Gelijkluidende 
conolu.sie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. 

2" KAMER. - 8 fehruari 1954 

(1-'WEE ARRES'l'EN.) 

1° RECHTERLIJKE INRICHTING. 
STRAFZAKEN. - PROCUREUR DES KONINGS. 
- STELT GEEN DADEN VAN RECHTSVERVOLGING 
IN AL DE DOOR ZIJN SUBS'l'ITUTEN BEHAN
DELDE ZAKEN. 

2° RECHTERLIJKE INRICHTING. 
S1.•RIAFZAKEN. . HOF VAN BEROEP. 
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. RAADBHEER DIE TOT UITOEFENING VAN DE 
PUBUEKE VORDERING IN HOEDANIGHEID VAN 
MAGISTRAAT VAN HE'l' OPENBAAR MINISTEIUE 
V66R DE CORRECTIONELE RECHTBANK OPGE· 
TREDEN IS. - RAADSHEER DEELNEMEND AAN 
HET ARREST. - 0NWETTELIJK ARREST. 

1° De regel van de 1·echterlijke inr·ichting 
naar luid waa1·van de subst-ituten-pm
mtreur des lwnings het ambt van open
baar ministe1·ie onde1· het toezicht en de 
leidinu van de promtre7w des konings 
vervullen, heett niet als gevolg dat deze 
laatste in al de door zijn su.bstit7tten 
behandelde zal;;en daden van 1"echtsver
volgingen of andere daden van pmce
dure ver?"icht. (Wet van 18 juni 1869, 
art. 152.) 

2° I)e magistraat die in een zaalc de pu
blielce vm·dering heett 7titgeoetend dam· 
in zi.in hoedanigheid van magistraat 
van het openbaar ministerie getuigen 
v66r de correctionele rechtbanlc op te 
roepen, vermag niet als 1·echter at 
raadsheer l;;ennis vcm dezelfde zaalc te 
nemen (1). 

Ee1·ste zaak. 

(FORE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 juni 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

I. Wat de bescllikking betreft waarbij 
aanlegger vrijgesproken werd van de be
tichting a : 

Overwegende dat in zover de voorzie
ning gericht is tegen de beschikking 
waarbij aanlegger vrijgesproken werd, 
zij bij gebrek aan belang, niet ontvanke
lijk is; 

II. Voor het overige : 
Over het eerste middel : schending van 

de artikelen 94, 97, 100 en 101 van de 
Grondwet, en van de algemene beginselen 
en meer bepaald van de artikelen 115, 
174 en 203 van de wet van 18 juni 1869 
op de rechterlijke inrichting, in zover de 
vijfde kamer van llet .Hof van beroep te 
Gent onwetteHjk samengesteld was, door
dat raadsheer Soenens deel maakte van 
deze kamer, dan wanneer die magistraat 
in zijn voormalige hoedanigheid van pro
cureur des konings bij de rechtbank van 

(1) Verbr., 19 februari 1940 (A,.,-. Ve•·M., 
biz. 20; Bull. en PAsiC., 1940, I, 55); 11 fe
bruari 1942 (ibid., 1942, I, 32; «Propos sur 
le ministere public », rede op 15 september 
1936 uitgesproken, ter gelegenheid der plech
tige openingszitting van het Hof van beroep 
te Brussel, blz. 18, nota 1). 

eerste aanleg te Brugge, in de zaak tet· 
g\C)legenheid van hare llandeling in eerste 
aanleg en van het vooronderzoek, hetzij 
persoonlijk, hetzij door toe.doen van sub
stituten-procureur des konings bij deze 
rechtbank, gevorderd heeft en opgetreden 
is vermits het openbaar ininisterie on
deelbaar is : 

Overwegende dat de regel van de rech
terlijke inrichting naar luid waarvan 
de substituten-procureur des konings het 
ambt van openbaar ministerie onder het 
toezicht en de leiding van de procureur 
des konings vervullen, niet als gevolg 
heeft dat deze laatste in al de door zijn 
substituten behandelde zaken daden van 
rechtsvervolgingen of andere daden van 
procedure verricht; 

Maar overwegende dat uit de aan het 
hof onderworpen stukken der rechtsple
ging blijkt dat aan getuigen toegezonden 
oproepingen om v66r de correctionele 
rechtbank te verschijnen, de melding dra
gen :« Brugge, de ... (datum), de procu
reur des konings, .A. Soenens ll; 

Dat hieruit volgt dat de heer Soenens 
in de zaak persoonlijk in hoedaniglleid 
van magistraat van het openbaar minis
terie opgetreden is naar aanleiding van 
de vervolgingen v66r de correctionele 
rechtbank; 

Overwegende dat de lleer Soenens na
derlland raadsheer in llet Hof van be
roep te Gent benoemd zijnde geweest, in 
deze laatste hoedanigheid deel heeft ge
maakt van de kamer van dit hof waarbij 
de zaak in hoger beroep aanhangig ge
maakt werd; 

Overwegende dat de magistraat die de 
functies van het openbaar ministerie in 
een zaak heeft waargenomen, niet meer 
als recllter kennis van deze zaak vermag 
te nemen; 

Dat het middel dus gegrond is; 
Om die redenen. en zonder dat er aan

leiding bestaat toi: onderzoek van de an
dere middelen, verbreekt het bestreden 
arrest, behalve in zover het aanlegger 
van de beticllting 0 heeft vrijgesproken; 

' verwerpt de voorziening voor llet overige; 
beveelt dat melding van onderhavig ar
rest zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
laat de kosten de Staat ten laste; ver
wijst de zaak, alzo beperkt, naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

8 februari 1954. - 2" kamer. - Voor
zitte,·, H. Wouters, voorzitter.- Verslag
geve,·, H. van Beirs. - Gelijlcluidende 
conclu'sie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. 
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Tweede za.a.Tc. 

(PILLAERT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
:arresten op 23 april 1951 en op 19 juni 
1953 gewezen door het Hof van beroep 
te Gent; 

1 

I. In zover de voorziening gericht is 
tP!!'<>n het op 23 april 1951 gewezen ar
Test: 

Overwegende dat aanlegger reeds op 
'\ mei 1951 tegen dit arrest een voorzie
ning ingesteld heeft, welke bij arrest van 
het hof van 20 juli 1951 werd verworpen; 

Overwegende dat, in strafzaken, buiten 
het door de wet van 8 maart 1948 voor
:ziene geval of buiten het geval van regel
matige afstand en behondens wanneer 
steeds nog na het arrest van veroordeling 
-een voorziening tegen het arrest van ver
wijzing naar het hof van assisen. mag ge
richt worden, omstandigheden die vreemd 
·zijn a an de onderha vige zaak, een tweede 
voorziening ingestelcl door dezelfde partij 
tegen dezelfde beslissing niet ontvanke
lijk is naar Iuid van artikel 438 van het 
Wetboek van strafvordering; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen het op 19 juni 1953 gewezen arrest : 

a) Wat de beslissing betreft waarbij 
:aanlegger van de betichtingen B en 0 
werd vrijgesproken : 

Overwegende dat in · zover de voorzie
ning gericht is tegen de beschikking 
waarbij aanlegger vrijgesproken werd, 
zij, bij gebrek aan belang, niet ontvanke
lijk is; 

b) Voor het overige : 
Over het eerste middel : schending van 

de artikelen 94, 97, 100 en 101 van de 
Gronp.wet, van de algemene beginselen en 
meer bepaald van de artikelen 115, 152, 
174 en 203 van de wet van 18 juni 1869 op 
de rechterlijke inrichting, doordat de 
vijfde kamer van het Hof van beroep te 
Oent die het bestreden arrest uitgesproken 
heeft, onwettelijk samengesteld was, ver
mits raadsheer Soenens er deel van uit
maakte, dan wanneer deze magistraat in 
zijn voormalige hoedanigheid van procu
reur des konings bij de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brugge, ter gelegenheid 
van de behandeling der zaak in eerste 
.aanleg, door tussenkomst van de substi
tuten-procurenr des konings bij deze 
rechtbank, gevorderd heeft en opgetreden 
is, daar het openbaar ministerie ondeel
baar is, en de substituten-procureur des 
konings onder het onmiddellijk beleicl en 
toezicht van de procureur des konings 
gesteld zijn; 

Overwegende dat de regel van de 'rech
terlijke inrichting naar luid waarvan 
de substituten-procureur des konings het 
ambt van openbaal" ministerie onder het 
toezicht en de leiding van de procureur 
des konings vervullen, niet als gevolg 
heeft da t deze laa tste in. al de door zijn 
substituten behandelde zaken daden van 
rechtsvervolgingen of andere daden van 
procedure verricht; 

.Maar overwegende dat nit de aan het 
hof onderworpen stukken der rechtsple
ging blijkt dat aan getuigen toegezonden 
oproepingen om v66r de correctionele 
rechtbank te verschijnen de melding dra
gen : « Brugge, de . .. (datum), de pro
cureur des konings, A. Soenens >>; 

Dat hieruit volgt dat de heer Soenens 
in de zaak persoonlijk in hoedanigheid 
van magistraat van het openbaar ministe
rie is opgetreden naar aanleiding van 
de vervolgingen v66r de correctionele 
rechtbank; 

Overwegende dat de heer Soenens na
derhand raadsheer in het Hof van be
roep te Genti benoemd zijnde geweest, in 
deze Iaatste hoedanigheid deel heeft ge
maakt van de kamer van dit hof waarbij 
de zaak in hoger beroep aanhangig werd 
gemuakt; 

Overwegende dat de magistraat, die de 
functies van het openbaar ministerie in 
een zaak lleeft waargenomen, niet meer 
als rechter kennis van deze zaak vermag 
te nemen; 

Dat het middel dus gegrond is; 
Om die redenen, en zonder clat er aan

leiding bestaat tot onclerzoek van de an
dere micldelen, verbreekt het bestreden 
arrest van 19 juni 1953, behalve in zover 
het aanlegger van de betichfingen B en 
0 heeft vrijgesproken; verwerpt voor het 
overige de tegen dit arrest gerichte 
voorziening; verwerpt de voorziening ge
ricllt tegen het op 23 april 1951 gewezen 
arrest; beveelt dat melding van onderha
vig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten voortvloeiende uit de voorziening 
tegen het arrest van 23 april 1951; laat 
de kosten die het gevolg zijn van de voor
ziening gericht tegen het arrest van 
19 juni 1953 .de Staat ten Iaste; verwijst 
de alzo beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

8 februari 1954. - 2° kamer. - Voor
z#te·r, H. Wouters, voorzitter. - Ve-rslarJ
gever, H. van Beirs. - Gelijlcluidende 
coricl-usie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. 
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2e KAMER. - 9 februari 1954 

1o INKOMS'.rENBELASTINGEN. 
EXTRAEELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD EE
HAALDE EXCEPTIONELE EATEN. - PROVISIE 
1'01' INSTANDHOUDING VAN DE STOCKS. 
WIJZE VAN EEPALING. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
EX'fRAEELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD EE
HAALDE EXCEPTIONELE EATEN. - PROVISIE 
TOT -INSTANDHOUDING VAN DE STOCKS. -
GENERLEI EEPERKING TEN AANZIEN VAN DE 
PER[ODE WAARUIT DE T01' RET VORM.EN VAN 
DE PROVISIE GEERillKTE GEI"DEN ZIJN VOORT
GEKOM.EN. 

go INKOMSTENBELASTINGEN. -
EXTRAEELAS'fiNG OP DE IN OORLOGS1'IJD EE
HAALDE EXCEPTIONELE DATEN. - PROVISIE 
ro·r INSTANDHOUDING VAN DE STOCKS. -
VRIJSTELLING TOEPASSELIJK OP DIE WELKE 
GEEN REGELMATIGE EOEKHOUDING VOEREN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. -
EXTRADELASTING OP DE IN OORLOGS'l'IJD DE
HAALDJ~ EXCEPTIONELE EA1'EN. - PROVISIE 
T01' INSTANDHOUDING VAN DE STOCKS. -
EINDE VAN DE VRI,JSTELLING IN GEV AL EEN 
DER DOOR PARAGRAAF g VAN AR1'IKEL 6 VAN 
DE WET VAN 16 OC1'0EER 1945 EEPAALDE ON
DERS'rELLINGEN ZICH VOORDOE'l'. 

1o De pro1;isie tot instandhoml-ing van de 
stocks, wellce van de emtrabelasting op 
de in oo1·logstijd behaalde emceptionele 
baten dient vTijgesteld, wo·rdt -nitslui
tend vastgesteld door veTgelijking tus
sen de twee waa1·den wellce onderschei
aenlijlc onfle1· cle lette1·s a en b van 
pa1·agmat 1 van artikel 6 van c~e wet 
·van 16 october 1945 bepaala wonlen. 

2o Gene1·lei bepeTlcing wei·a floaT de wet
geve1· gesteld ten aanzien van ae peTiode 
waaruit de gelden z·ijn voortgelcomen, 
wellce gebntikt werden tot het vonnen 
van de p1·ovisie tot instandhouding deT 
stocks, die van de emtTabelasting op de 
·in om·logstijcl behaalde emceptionele ba
ten dient vrijgesteld (1). (Wet van 
16 october 1945, art. 6, par. 1.) 

go Zelfs vooT de belast-ingplicht(qen 
die geen 1·egelmatige boelvhottding ·voe
ren en die derhalve geen deel van hun 
bezit tot 1·eserves malcen, wordt lle p1·o
visie tot instandhouding van de stoclcs 
van de emt1·abelast-ing op de in oodogs
tijd behaalde emceptionele baten vrij
gesteld (2). (Wet van 16 october 1945, 
art. 6, par. 1.) 

4° In ,de in paragra·af 3 t>Wn art·ikel 6 van 
de wet van 16 octobm· 1945 omsoh1·even 

(1) (2) en (3). Zie verbr., 10 juni 1952 (A1·r. 
F erbr., 1952, biz. 571; Bull. en PAsrc., 1952, I, 
652) en 29 april 1953 (A1~·. Ye,-b,·., 1953, 
biz. 588; Bull. en PAsrc., 1953, I, 665). 

gevallen houdt de ttit kracht van 
parag·raat 1 vwn flezelfde wetsbepaling 
verleende vTijstelUng t-ot instandho-n" 
ding van de stocks op te bestaan, met 
het enkel gevo!g dat de emtrabelastinu 
geheven wo1·dt op de voorlopig m·ijg·e
stelde emceptionele winst, a!sof e1· geen 
provis·ie tot instandhouding vwn · d<C 
stoclcs bestaan lwd (g). 

(EELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
T. NAAMLOZE VENN001'SCHAP HANDELS

COMPAGNIE.) 

ARRES'f. 

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

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 en 1.12 van de Grondwet, 
6 van de wet van 16 october 1945 tot in
voering van een extrabelasting op de ·iu 
oorlogstijd behaalde exceptionele inkom
sten winsten e,n baten, en van de artike
len 1g2o tot 1g22 van het Burgerlijk Wet
boek, doordat het bestreden arrest beslist 
dat de provisie tot instandhouding van 
tle stocks welke van de extrabelasting is 
vrij te stellen, 1.309.549 fr. 50 dient te 
belopen, dan wanneer volgens de bepaling 
van paragraaf g van voormeld ar
tikel G, bedoelde provisie client te worden 
beperkt tot het totaal der reserves welke 
door bewuste vennootschap gedurende het 
belastbaar tijdperk (het tijdperk van 
1 januari 1940 tot g1 december 1944) vast
gelegd werden, dit is 15g_79g fr. 57 : 

Overwegende dat in het bij artikel 6 
van de wet van 16 october 1945 ingevoer
de stelsel, de provisie tot instandhouding 
van de stocks uitsluitend wordt bepaald 
door vergelijking tussen de twee waarden 
welke onderscheidenlijk sub littera a en 
s~tb littera b van paragraaf 1 omschreven 
zijn; 

Overwegende dat de wetgever generlei 
beperking heeft gesteld ten aanzien van 
de periode waaruit de. tot het vormeu 
van bedoelde provisie gebruikte gelden 
zijn voortgekomen; dat die periode dus 
onder meer niet kan worden beperkt, zo
als aanlegger beweert, tot het bedrag van 
de reserves welke gedurende het belast
baar tijdperk werden vastgelegd; 

Overwegende dat dergelijke beperking 
des te minder denkbaar is daar naar luid 
van voormeld artikel 6, paragraaf 1, lit
tera a, bij gebrek aan inventaris van de 
grondstoffen, producten en goederen die 
het voorwerp van het l!edrijf uitmaken, 
de belastingplichtige door alle rechtsmid
delen, met inbegrip van vermoedens, de 
omvang zal vermogen te bepalen van de 
zaken van dezelfde aard welke hij op 
9 mei 1940 in bezit had; 

Dat die wetsbepaling dienvolgens uitge-
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breid wordt tot de personen die geen re
.gelmatige boekhouding voeren en· die der
halve geen deel van hun bezit tot reser
ves maken; 

Overwegende dat aanlegger tevergeefs 
inroept dat paragraaf 3 van voormelcl ar
tikel 6 bepaalt dat in de onderscheiclen 

· uaarin omschreven onderstellingen, de 
extrabelasting onmiddellijk op het inte
graal bedrag van de provi'sie geheven 
wordt, om daaruit af te leiclen clat aileen 
de onder bewuste belasting vallende be
uragen tot het vormen van clie provisie 
mogen worden aangewend; 

Dat deze bepaling als draagwijdte heeft 
uat, in de omschreven onderstellingen, de 
nit kracht van paragraaf 1 verleende vrij
stelling ophouclt te bestaan, met het en
kel gevolg' dat de extrabelasting op de 
voorlopige vrijgestelde exceptionele winst 
geheven wordt, alsof er geen provisie 
tot instandhouding van de stocks had 
bestaan; 

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

ning; laat de kosten de staat ten laste. 

9 februari 1954. - 26 kamer. - Voor
zitter en verslagyever, H. de Clippele, 
raadsheer waarnemend voorzitter. - Ge
lijlcluidende aonal1tsie, H. Ganshof van 
der Meersch, aclvocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Van Leynseele en de Mey 
(deze laatste van de Balie bij het Hof 
Yan beroep te Brussel). 

2" KAMER. - 9 fehruari 1954 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. - TERMIJN OM EEN RECLA
MATIE IN TE DIENEN. - TERMIJN WELKE, 
BEHOUDENS OVERMACHT, STIPT DIEN'l' TOEGE
PAST. - TERMIJN NIET VATBAAR VOOR VER
LENGING NOCH VOOR SCHORSING. 

-?o INKOMSTENBELASTINGEN. -
RECLAMATIE. - TIDRMIJNEN. - EJRFGENA
MEN EN ANDERE RECHTHEBBENDEN. - GEEN 
TERMIJN WELKE ONDERSCHEIDEN IS VAN DE-. 
GENE DIE DOOR DE WET AAN HUN RECHTS
VOORGANGER WORDT TOEGESTAAN. 

]o Daa1· artikel 61, paragraaf 3, van de 
samenyesahalcelde ~vetten betTeffende de 
inkomstenbelastingen van openbaTe orde 
·ls en clerhalve stipt dient toeuetJast, zijn 
(le bij die bepaliny tot het incUenen van 
een realanw.tie omsahreven termijnen 
behottdens ove1·maaht, noah voor vm·
lenying, noah voo1· sahorsing vat
baa?· (1). 

(1) Zie verbr., 18 maart en 22 april 1952 
(.Ar•·. V erb1·., 1952, blz. 397 en 455; Bull. en 
PASIC., 1952•, I, 451 en 526) . 

2° De e1·tym~amen en andeTe 1'eahthebben
clen vcvn een oveTleden belastingsahul
clige genieten geen termijn die ondm·
saheiden is van deyene die tot het in
dienen van een 1·ealamat-ie aan htm 
reahtsvoo·rgange'/' toegestann wm·d. (Sa
mengeschakelcle wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. G1, par. 3.) 

(VERS'L'RAE'l'JG EN ANDEREN, T. BELGISCHE S'l'AAT, 
:MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 juli 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste micldel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest geen antwoord op de 
door aanleggers ingeroepen rechtsmidde
len verstrekt heeft : 

Overwegende dat de voorziening niet 
bepaalt op welke middelen het arrest niet 
zou hebben geantwoorcl; 

Waaruit volgt dat het middel oncluide
lijk en derhalve niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel : schending 
van artikel 61, paragraaf 3, der samen
geschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, doordat het bestre
den arrest beslist dat de termijn om een 
reclamatie tegen de aanslag in de directe 
belastingen in te clienen niet kan ver
lengd noch geschorst worden door het af
sterven van aanleggers rechtsvoorganger, 
'clan wanneer, om een reclamatie in 
te dienen, de « schuldenaar >> der be
lastingen beschikt over een termijn van 
zes maanden vanaf de datum van het 
aanslagbiljet... zodat aanleggers die per
soonlijk « schuldenaars » van de belastin
gen zijn geworden ten gevolge van het 
overlijden van hun rechtsvoorganger, die 
v66r het verstrijken van de hem toege
kencle termijn van zes maanden gestorven 
is, als « schuldenaars » van de belasting 
ook op een nieuwe termijn van zes maan
den recht hadden : 

Overwegencle dat, krachtens artikel 61, 
paragraaf 3, der samengeschakelcle wet
ten, de schuldenaars van de directe be
lastingen uiterlijk op 31 maart van het 
tweede dienstjaar een reclamatie kunnen 
indienen, zonder dat de termijn noch
tans minder dan zes maanden mag be
clragen vanaf de datum van het aanslag
biljet of van de kennisgeving van de aan
slag of van de datum van de inning der 
belasting op een andere wijze dan per 
kohier; 

Dat clit in algemene bewoordingen op
gesteld artikel luidt dat de reclamaties 
« op straffe van verval » binnen deze ter
mijn moe ten ingediend worden; 

Overwegende dat deze bepaling van 
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ope,nbare orde is; dat ZlJ, behoudens 
overmacht, derhalve stipt client toegepast 
te worden; 

bat deze wettelijke termijnen niet voor 
verlenging of voor schorsing vatbaar 
zi]ri; ' 

Overwegende dat de wet aan de recht
hebbenden vai:t de belastingschuldenaar 
geen termijn toekent die onderscheiden 
is van degene die zij aan hun rechtsvoor
guriger toestaat; 

Overwegende clat het bestreclen arrest 
vaststelt dat het aanslagbiljet dagtekent 
van 21 october 1949, terwijl de reclamatie 
door uanleggers op 1 juni 1950 ingediend 
werd, wanneer de termijn om reclamatie 
in te dienen verstreken was; 

Waaruit volgt dat het midclel naar 
recht faalt; 

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

9 februari 1954. - 2" kamer. - V oor
zitter en verslaggever, H. de Clippele, 
raadsheer waarnemend voorzitter. - Ge
lijlcluidende conclusie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 9 fehruari 1954 

INKOMSTENBELASTINGEN. - BELAS
TING OP DE BEDRlJFSINKOMSTEN. - BEPA
LlNG VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG BIJ VIDR>
GELIJKING MET SOORTGELlJKE BELASTING
PLICffriGEN. - BELASTINGPLlCHTlGE DIE DRIE 
VERSCHILLENDE BEDRIJVEN UITOEFENT. 
GEEN SOORTGELIJKE BELATINGSCHULDIGE 
WELKE TER•ZELFDERTIJD DIE DRIE BEDRIJVEN 
'UITOEFENT. - VERGELIJKING MET DRIE 

, BELAS'l'INGSCHULDIGEN W AARV AN IEDER EEN 
VAN DEZE JJEDRIJVEN UITOEFENT. - WETTE

LlJKHEID. 

Om de Jct·achtens het 1° van 1Jaq·agraat 1 
van a1·tilcel 25 der samengeschalcelde 
wetten in de bedr'ijfsbelasting belast
bare gt·ondslagen te bepalen, wanneer 
het om een belastingplichtige gaat die 

· ·drie 'Verschillende bedt·ijven uitoefent 
, en wanneer in de omstreek niemand 
te vinden is die samen dt·ie soortgelijlce 
bedrijven uitoefent, mag de administra
tie verwijzen naa1· drie belastingsch~tl
rZigen weUce ieder een dezet· bedrijven 
uitoefenen. (Samengeschakelcle wetten 
betreffende de inkomstenhelastingen, ar
tikel 28.) 

{DEPRAETER, T. BELGISCHE S'l'AAT, 
MINISTER• VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 

arrest op 30 januari 1953 gewezen door 
het Hof van bcroep tc Luik; 

Over het enig midclel : schending van 
de artikelcn 97 en 112 van de Gronclwet 
en 28 der samengeschakelde wetten bc
treffende de inkomstenbelastingen, door
clat het hestreden arrest het beroep tegen 
lie van ambtswege gevestigde uunslag on
gegrond verkluart om de redenen dat «de 
administrutie de vergelijkingspuntcn uit
gekozen heeft in dezelfde stad en in de 
omstreken van de plauts waar de bedrij
ven uitgeoefend werderi ll; << dat, indien 
het onmogelijk was soortgelijke belus
tingplichtigen tc vinden die tegelijkcrtijd 
een hout- en ijzerhandel en een zagerij 
uitbaten, de aclministratic geoorloofd was, 
om de belastbare inkomsten van belang
hehbencle te bcpalen, beoordclingselemen
ten bij verschillencle handels- en nijver
heidsondcrnemingen in acht te nemen ll; 
« dat cle aclministratie deze inkomsten re
gelmatig bij vergelijking bepaalcl hecft ll, 
clan wanneer clergelijke vaststelling door 
zichzelve uitsluit dat cle vergelijking met 
« soortgelijke belastingplichtigen ll geclaan 
wercl : 

Overwegende dat het bcstreden arrest 
hij de in het midclel herinnerde beweeg
redenen vaststelt, cnerzijcls, dat aanleg
ger terzelfdertijcl een handel in hout, een 
handel in ijzer en een zagerij uitbaatte, 
en, anclerzijds, dat cle aclministratie in de 
omstreek, waar niemand te vinden was 
die deze drie bedrijven gezamenlijk uit
oefendc, gelclige vergelijkingspunten voor 
ieder dezer bedrijven gekozen heeft; 

Overwegende dat het feit aileen dat 
iemand een clriedubbele bedrijvigheid uit
oefent, niet belet clat hij, ten aanzien van 
iecler clezer bedrijven, een belastingplich
tige is die soortgelijk is aan degenen die 
slechts een dezer bedrijven uitoefenen; 

Dat het miclclel niet kan aangenomen 
worden; · 

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

9 februari 1954. - 26 kamer. - Voor
zitter en vet·slaggever, H. de Clippele, 
raadsheer waarnemencl voorzitter. - Ge
lijlcl~tidende concl1tsie, H. Ganshof van 
cler Meersch, aclvocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Leynseele. 

1" KAMER. - 11 fehruari 1954 

BEZIT. ERFGENAMEN BEWERENDE DAT 
ROERENDE QOEDEREN AAN DE OVERLEDENE TOE
BEHOORDEN. - ARREST, HETWELK VAST
STELT DAT EEN DERDE HE'r WETTELIJK BEZIT 
OVER DIE GOEDEREN HEEFT GEHAD TOT OP 
EEN LATERE DATUM DAN DEZ~: WAAROP DE 
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RECHTSVOORGANGER VAN DE ERFGENAMEN 
OVERLEDEN IS. -- NAKOMENDE VERZAKING 
VAN ZIJN RECIITEN DOOR DIE DER.DE. 
DHAAGWIJDTE VAN DE VER.ZAKING. 

Wannee1· et1genamen bmoeTen dat 1'oe
·rwnde ,qoederen aan hzm reohtsvoo1·gan
ger toebehoonlen, mag het arrest, het
weUc vaststelt rla t een derde over rlie 
goecleren het wettelij7c bezit heett ge
harl tot op een lrttere clatum, da1~ cleze 
waaTOJJ de 1·eoht8voo1'gange1· van de ert
genamen overleden is maar ve1'volgens 
zijn reohten vm·zrtalct heett, niet wette
lijlc beslissen rlat ingevolge deze verza
Tcing die goedm·en, op de dag van het 
overlijden, vrtn de nalatensohap van de 
ovet·leclene deel witrnaa1cten (1). 

(ANTONISSEN, T. KA'f'l'E.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 mei 1952 gewezen door het 
Hof van lleroep te Brussel; 

Over het tweede mid del : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest eensdeels lleslist dat de 
llewoordingen van het, door geintimeerde 
ondertekend stuk van 5 november 1948 
<c niet anders kunnen verklaard worden 
dan als een erkenning ten bate van de er 
in vermelde personen van lmn eigendoms
recht op de betrokkene waarden en dan 
ook als een verzaking van geintimeerde 
aan alle rechten die zij daarop kon heb
ben; en anderdeels niettemin beslist « dat 
het aan geintimeerde ·behoort volgens de 
gewone regels der bewijsvoering, en na
melijk deze van artikel 1341, de werke
lijkheic1 der ingeroepen gift te bewijzen, 
dat zij desbetreffende geen element van 
bewijs brengt )} ; en tenslotte zegt voor 
recht dat de inhoud van de brandkast 
toebehoort aan wijlen Oscar Katte en 
zulks tot dezes overlijden zodat hij ook 
deel uitmaakt van dezes nalatenschap, 
dan wanneer : 1 o indien het stuk van 
5 november 1948 werkelijk een erkenning 
van hun eigendomsrecht ten bate van de 
er in vermelc1e personen, en een verza
king door geintimeerde van alle rechten 
inhoudt, het tegenstrijdig is dat het ar
rest zich verder nog inlaat met de vraag 
of er gift van hand tot hand door de 
reeds op 18 october 1948 overleden Oscar 

(1) Het wettelijk bezit over een roerend 
ga<ld maakt inderdaad een volmaakt eigen
domstitel uit (verbr., H maart 1889, B·ull. en 
PAsrc., 1889, I, 147; DE PAGE, b. VIII, n' 544). 

De herroeping van een schenking, mits we
derzijdse toestemming, kan integendeel een 

Katte ten voordele van de geintimeerde 
geweest is, en aanneemt dat het bewijs 
van dergelijke gift de gevolgen zou weg
nemen welke het arrest aan de akte van 
5 november 1948 toekent; 2° indien het 
stuk van 5 november 1948 een Yerzaking 
door de geintimeerde van alle rechten op 
de kwestieuze waarden inhoudt, zulks. 
juist het bestaan behelst in haren hoofde 
van een aanvankelijk recht waarvan zij 
naderhand verzaakt heeft, en het ver
lies van dit recht v66r de verzakings
datum van 5 november 1948 uitsluit, 
zodat op de datum van Oscar Katte's 
overlijden dat op 18 october 1948 voor
viel, de inhoud van de brandkast hem 
niet toebehoorde en dus niet van zijn na
Iatenschap kon afhangen; dat er dus te
genstrijc1igheid bestaat tussen de verza
king, door de geintimeerde, van de rech
ten welke zij op de inhoud van de brand
kast bezat, en welke op lJ november 1948 
ingaat en het beschikkend gedeelte waar
in bepaald wordt dat de inhond van de 
brandkast aan wijlen Oscar Katte en 
zulks tot dezes overlijden op 18 october 
1948 heeft toebehoord, en derhalve ook 
deel van dezes nalutenschap uitmaakt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat aanlegster op 16 october 
19±8, dag- van het overliJden van Oscar 
Katte, het werkelijk bezit van de be
twiste waarden had; dat het daarna er 
op wijst dat aanlegster op 5 november 
1948 ten voordele van verweerders, erf
genamen van Oscar Katte, een g·eschrift 
heeft ondertekend; 

Overweg-ende dat het arrest eerst aan 
cUt geschrift de aard toekent, niet van 
een herroeping ener door Oscar Katte aan 
aanlegster gedane schenking bij onder
linge toestemming van aanlegster en van 
verweerders, doch wei van <c een er
kenning fen bate van verweerders van 
hun eig-endomsrecht op de betrokken 
waarden, en dan ook van een verzaking
van alle rechten die zij daarop koliden 
hebben )); dat het arrest vervolgens nit 
dit geschrift afleidt dat aanlegster van 
lJ november 1948 af <C niet meer gerechtigd 
was zich op het rechterlijk bezit te beroe- · 
pen en derhalve dat het l1aar behoorde, 
volgens de gewone regels der bewijsvoe
ring... de werkelijkheid der ingeroepen 
gift van hand tot hand te bewijzen ll, be
wijs dat door aanlegster niet geleverd 
wonlt; 

Overwegende dat dientengevolge het 
arrest beslnit dat de waarden het elgen-

terugwerkende uitwerksel hebben. Zie BEu
DANT, b. VI, n' 27; maar vergel. DELVINCOUR'l', 
Omu·s de droit civil, b. II, blz. 474; PLANIOL 
et RrPER'l', b. V, n' 484; DALLOZ, Rep., v' Do
nations ent1·e vifs, n' 18. 
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dom van Oscar Katte tot dezes overlijden 
zijn gebleven, zodat zij deel uitmaken 
van zijn nalatenschap; 

Overwegende dat deze beweegredenen 
tegenstrijdig zijri; 

Overwegende, immers. dat enerzijds, 
indien het geschrift van 5 november 1948 
geldt als erkenning van verweerders 
eigendomsrecht door aanlegster, deze niet 
meer ontvankelijk is om, zelfs volgens 
de regelen van het gemeen recht te be
wijzen dat zij, wegens een haar door 
Oscar Katte gedane gift van hand tot 
hand, eigenares van de bedoelde waarden 
is gebleven; 

Overwegendc, .anderzijds, dat indien 
aanlegster het wettelijk bezit der waar
den tot 5 november 1948 heeft gehad, de 
beweerde erkenning van zelfde datum 
slechts een beschikking ten persoonlijke 
bate van verweerders kon uitmaken en 
niet voor uitwerksel kan hebben deze 
waarden te begrijpen onder de goederen 
welke aan Oscar Katte tot op de dag van 
zijn overlijden hebben toebehoord; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerders tot de kosten;' 
verwijst de zaak naar het Rof van be
roep te Gent. 

11 februari 1954. - 1e kamer. - Vom·
zitter en vers!aggever, H. Vandermersch, 
raadsheer waarnemend voorzitter. - Ge
Ujkluidende conclttsie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. -
Pleiters, HH. Veldekens en Struye. 

le :t!AMER.- 11 februari 1954 

BELASTINGEN. - BELASTING OP HI!.'T 
KAPITAAL. -.WET VAN 17 OCTOBEII 1945. -
EIGENAAR OVERLEDEN OP 9 OCTOBER 1944 
v66R HET IN WERKING TREDEN VAN DE WE'f. 
- BELASTING TEN LASTE VAN DE ERFGENAMEN 

OF JlECHTHEBBENDEN. 

De 1Jelasting op het lcr~pitaal wonlt, 
lcrachtens de wet va~u 1"1 octobe1· 1945, 
gevestigd op de goederen wellce op 9 oc
tober 1944 aan de natuurlijlce en rechts
personen toebehoorden, en dient door de 
eigenaar ojwel, in geval hij voor het in 
werlcing treden van de wet over!eden 
is, door zijn erj,qenamen of rechtheb
benden betaald te worden (1). (Wet 
van 17 october 1945, art. 15, par. 1.) 

(1) Zie de nota onder dit arrest in Bull. en 
PASIC., 1954, I, 516; zie ook WIGNY, Droit con
stit·utionnel, b. II, biz. 835 en 836. 

(CASAER, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST, 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 juli 1952 gewezen door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 5, 97, 110, 111, 113 en 115 van 
de Grondwet, 2, 3, 711, 718, 724, 777, 870, 
871, 877 en 1006 van het Bi:trgerlijk Wet
bock, 1, 2, 3 van de wet van 15 mei 1846, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 24,_ 
28, 29 en 31 van de wet van 17 october 1945 
en de wet van 28 december 1945, doordat 
het bestreden vonnis beslist heeft dat de 
belasting op het kapitaal, ingesteld door 
de wet van 17 october 19!5 en eisbaar ge
worden op 1 januari 1946, een zakelijk 
karakter draagt, vermits zij gevestigd is 
op zekere elementen van het op 9 october 
1944 bestaande vermogen en daaruit heeft 
afgeleid dat de omstandigheid dat J'ulien 
Delvoye op 5 maart 1945 overleden was 
niet belet dat de belastingsschuld, inge
volge de terugwerkende kracht van de 
wet op 1 januari 1946, te zijnen laste ont
staan is en ten laste van zijn algemene 
legataris eisbaar geworden is en dan ook 
de eis tot terugbetaling van de naar de 
mening van verzoekers ten onrechte ge
kweten belasting van de hand heeft ge
wezen, dan wanneer de belasting op het 
kapitaal een persoonlijke belasting is, die 
slechts vanaf 1 januari 1916 ten laste van 
de alsdan bestaande physische en rechts
personen kon worden gevestigd en inge
vorderd, met het gevolg dat J'ulien Del
voye, die overleden was vooraleer de be
lasting eisbaar is geworden en zelfs voor
aleer zij werd ingevoerd, nooit binnen 

· haar bereik is gevallen, zodat zij ook zijn 
nalatenschap nooit heeft bezwaard en 
niet door zijn algemene legataris moest 
worden afgedragen : 

Overwegende dat de wet van 17 october 
1945 tot invoering van een belasting op 
het kapitaal een organieke fiscale wet is 
die de algemene voorwaarden vastlegt 
tot het ontstaan van de schuldvorderin
gen, die het beheer wegens gezegde belas
ting zal mogen laten gelden; 

Overwegende, enerzijds, dat beide ar
tikelen 1 en 13 van de wet, de aan ge
zegde belasting onderworpen goederen be
palen hetzij het vermogen van de natuur
lijke en rechtspersonen op datum van 
9 october 1944, datum waarop ook de goe
deren in hun staat en naar hun verkoops
waarde moeten geschat worden; 

Dat anderzijds artikel 15, paragraaf 1, 
van dezelfde wet, de personen bepaalt die 
de alzo gevestigde belasting verschul
digd zijn, hetzij de eigenaars op 9 octo
ber 1944 der aan de belasting onderwor
pen goederen en activa, alsook hun erf
genamen en rechthebbenden; 
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Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat Julien Delvoye, rechtsvoor
ganger van aanleggers, op 9 october 1944, 
eigenaar was van de activa waarop de 
belasting gevestigd werd; 

Overwegende, anderzijds, dat de finan
ciewetten uitsluitend er toe strekken aan 
de Staat machtiging te verlenen tot de 
jaarlijkse ontvangsten en uitgaven; dat 
derhalve de financiewet van 28 december 
1945, met betrekking tot de belasting op 
het kapitaal, slechts tot voorwerp en als 
uitwerksel heeft kunnen hebben machti
ging aan de Staat te verlenen om gedu
rende het j aar 1946 een bela sting te inn en 
waarvan de grondslag vastgelegd en de 
belastingschuldige bepaald was geweest 
door de wet van 17 october 1945 waarbij 
zij werd ingevoerd; 

Overweg·encle dienvolgens, dat, welke 
ook de aard weze van de door de wet van 
17 october 1945 gevestigde belasting, het 
bestreclen vonnis door de terugbetaling 
aan aanlegger niet te bevelen van de door 
de algemene legataris van Julien Delvoye 
betaalde belasting, op de activa welke 
gezegde Delvoye, later overleden, op 9 oc
tober 1944 bezat, geen enkel der in het 
micldel bedoelcle wetsbepalingen heeft 
geschonclen; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Om die reclenen, verwerpt cle voorzie

ning; veroonleelt aanleggers tot de kos
ten en, claar cle voorziening v66r de 
15• september 1953 betekend is geweest, 
tot een vergo~cling van 150 frank jegens 
verweerders. 

11 februari 1954. - 1• kamer. - Voor
zitte·r, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve·r, 
H. Bayot. - Gelijlclnidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. Pleiters, HH. della 
Faille d'Huysse en Van Leynseele. 

l" KAMER.- ll fehruari 1954 

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - VONNIS DE HER
OPENING VAN DE DEBA'l'TEN BEVELENDE. - BE
SLISSING OVER DE GROND ALVORENS DE HER
OPENJE DEBA'ITEN GESLOTEN WERDEN. - NIET 
WET'l~LIJKE BESLISSING. 

Schendt de ·rechtetb van de verdeclig·ing 
en wrtilcel 343 van het W etboelc van buq·
gerlijlce rechtspleging de rechte1· die, na 
een het'OlJening van de dcbc~t'ten te heb" 
ben bevolen, ove·r de g·rond vwn het ge
sch-i.l uitspra.Mc doet cla.tn wanneet· de 

heropende debatten steeds nog aan ae 
gang tvaren (1). 

(DE SMEDT, T. PAUW!l:LS.J 

ARREST. 

HET HOl!,; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 maart 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
nanleg te Antwerpen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 1350 en 1351 van het Bur
gerlijk Wetboek, 93, 111, 116, 343 en 470 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
pleging, doordat de rechtbank, na, bij 
vonnis van 8 januari 1952, te hebben be
volen clat de debatten op 13 februari 1952 
zullen worden heropend, en, na op deze 
datum cle zaak in voortzetting te hebben 
uitgestelcl op veertien clagen, dit is : op 
27 februari 1952, de zaak op deze datum 
naar de zitting van 24 maart verzond en 
niettemin zijn vonnis op 17 maart 1952 
heeft geveld, hoewel de debatten op die 
datum niet gesloten waren, aldus de bin
dencle kracht van zijn vonnis van 8 ja
nuari 1952 en de rechten der verdediging 
miskennende : . . 

Overwegende dat, naar lutd van het be
streden vonnis, de Recht bank.· van eerste 
aanleg te Antwerpen, na partijen ter te
rechtzitting van 5 december 1951 gehoord 
te hebben, op 8 januari 1952 de he'rope
ning der debatten beval en deze op 13 fe
bruari van hetzelfde jaar stelde; 

Dat, naar de bewoorclingen van het pro
ces-verbaal der terechtzitting, de zaak op 
deze zitting in voortz~tting op veertien 
dag·en werd uitgesteld, hetzij op 27 fe
bruari, datum waarop op verzoek der par
tijen een nieuw uitstel toegestaan werd 
en cle zaak naar de zitting van 24 · maart 
1952 werd verzonden; 

Overwegende dat, door op 17 maart 1952 
uitspraak te doen over de grond van het 
bij haar aanhangig gemaakte geschil, 
hoewel de debatten nog aan de gang wa
ren, de rechtbank van eerste aanleg de 
in het middel bedoelde wetsbepalingen ·.en 
de rechten van de verdecliging ge~:Jchon
clen heeft : 

Om die redenen, verleent aan verweer
ster Martha De Ceulaer machtiging om 
in rechte op te treden; verbreekt het 
bestreclen vonnis; beveelt dat melding 
van het onderhavig arrest zal g(,)rua!lkt 

(1) Zie verbr., 22 juli 1886 (Hull. en Pasrc., 
1886, I, 319); 12 mei 1947 (Arr. J! erbr., 1947, 
blz. 152; Bull. en PASIC., 1947, I, 195) 13 fe
bruari 1950 (A•?. J! e•·b,·., 1950, blz. 379; Bull. 
en PASIC., 1950, I, 408).; BRAAS, Precis de 'fY"D" 

ceilu,·e civile, b. II, n' 906. 
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worden op ue kant van de vernietigde 
beslissing; veroo.rdeelt verweerders tot de 
kosten, niet inbegrip van die van de uit
gifte van de vernietigde· beslissing; ver
wijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te :Mechelen, zetelende in 
hoger beroep. 

11 februari 1954. - 1• kamer. - Vom·
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. TT erslaggever, 
H. Bayot. - Gelijlcluidende conclttsie, 
H. Raoul Hayoit de Termieourt, procu
reur-generaal. - Ple·ite1·, H. Van Leyn
seele. 

l" KAMER.- ll februari 1954 

10 GEWIJSDE. - BuRGERLIJKE ZAKEN. 
lNTERPRE'fATIE VAN EEN VOORGAAND ARREST. 
- lNTERPRE'fATIE :MET DE BEWOORDINGEN 
VAN DE BESLISSING VERENIGBAAR. - GEEN 
MISKENNING VAN HET GEWIJSDE. 

2o BEWIJS. - AAN DE AKTEN VERSCHULDIGD 
GELOOF. - BURGERLIJKE ZAKEN. - DAG
VAARDINGSEXPLOOT. - ARREST WAAHBIJ DE 
VORDERING NIE'l' ONTVANKELIJK WOltDT VER
KLAAHD. - AHREST WAAHBIJ VERVOLGENS 
DE \'ORDERING, ZONDEH INSTEMMING VAN DE 
VERWEERDER, DOOR EEN ANDERE \'ORDERING 
VERVANGEN WORD'!'. - 0NTVANKELIJKHEID. 

1o Mislcent het gewi,iscle nliet het arres•t 
d;at van een voorgaand an·est een ver
lclaring geett die met de bmvoordingen 
e·r van verenigbaar is (1). 

2° Mislcent het a1·tilcel 61 van het Wet
bock van rechtspleging in burgerUjlce 
.'l!alcen en het aan de inleidende dag
vaarding verschttldigd geloof het arrest 
dat, na de er in vermelde vorder·ing niet 
ontvanlcelijk te hebben ver·klaard, ze 
zonder· instemming 1Jan de tegenpar·tij, 
door een andere vordering vervangt, 
al ware deze zelfs diegene die aanleg
ger, in feite, had willen instellen (2). 

(BHAET, T. BRAET.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 juni 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het tweede middel : schending 
van de artikelen 1350, 1351 en 1317, 1319, 

(1) Verbr., 3 november 1949 (Arr. Verb1·., 
1950, blz. 103; Bull. en PASIC., 1950, I, 113). 

(2) Verbr., 10 december 1903 (B•tll. en 
PASIC., 1904, I, 80). . 

VERBR., 1954. - 27 

1320 van het Burgerlijk Wetback, door
dat het bestreclen arrest, ondanks het 
feit dat een in kracht van gewijsde ge
treden vonnis van de Rechtbank van eer
ste aanleg te Brugge, gewezen op 15 de
cember 1947, op vordering van verweer
sters, beslist had ( overeenkomstig cleze 
vordering) clat er diende te worden over
gegaan tot vereffening en verdeling van 
de gemeenschap die tussen de ouders der 
11artijen had bestaan alsook van de nala
tenschap van dezes broeder, en als afhan
gencl van bovenvermelde gemeenschap 
had aangezien : een huis, gelegen te 
Oedelem, en waarvan verweersters, over
eenkomstig de wet van 16 mei 1900, de 
overneming hadden aangevraagd, beslist 
heeft dat er niet tot die verdelingen en 
vereffeningen diende te worden overge
gaan, omclat uit een tussen partijen op 
8 augustus 1935 gesloten overeenkomst 
bleek clat er tussen partijen niets meer 
te verclelen was en clat de verweersters 
niet van het voorcleel dier overeenkomst 
hadclen afgezien, clan wanneer er defini
tief gevonnist was clat er tot die verde
ling-vereffening moest overgegaan worden 
en dat er, onder meer, een te Oedelem ge
legen huis nog tussen de partijen te ver
delen was gebleven, dat het arrest aldus 
de kracht van het gewijsde heeft miskend 
(door eiser ingeroepen) van het vonnis 

· van 15 december 1947 alsmede het geloof 
dat eraan verschuldig<l is : 

Overwegen<le clat het door het!t middel 
ingeroepen vonnis van 15 december 1947, 
zich ertoe beperkt een notaris , met de 
door verweersters gevorderde ve11effening 
en verdeling te belasten en drie deskun
digen aan te stellen om het te Oedelem 
gelegen onroerend goed te schatten; 

Overwegende dat, waar het vaststelt 
dat de rechtbank van eerste aanleg bij 
zulk vonnis niet definitief uitspraak 
gedaan heeft over het punt te weten of er 
in die onverdeeldheden werkelijk nog te 
verdelen goederen waren, het bestreden 
arrest van het vonnis een met de termen 
ervan verenigbare interpretatie gegeven 
heeft en dat het middel dus feitelijke 
grondslag mist; 

Over het eerste middel : schending van 
' de ~rtikelen 1101, 1107, 1134, 1135, 1319, 
1320 van het Burgerlijk Wetboek, van 
het artikel 61 van het Wetboek van bur
gerlijke rechtspleging, cloordat het bestre
den arrest het aan de inleidende dagvaar
ding gehecht en verschuldigd geloof, 

' en~ het gerechtelijk contract miskent 
door, op een vordering, die er toe strekte 
tussen partijen onverdeelde nalatenschap
pen te zien ven\ffenen en verdelen en op 
grond van artikel 4 van de wet van 16mei 
1900 de overneming door de verwee'rsters 
toe te laten van een huis, dat van die 

, nalatenschappen afhing en na vastge
stelcl te hebben dat er tussen partijen 

~----"-__:__:_.. _____ _ 
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niets meer te verdelen bleef, wat de af
WIJzmg der oorspronkelijke vordering 
als gevolg moest hebben, nochtans op 
grond van een op 8 augustus 1935 tussen 
partijen gesloten overeenkomst de eigen
dom van dit huis aan de verweersters 
toekent, dan wanneer deze overeenkomst 
niet in de inleidende dagvaarding· was in
geroepen en eiser geen uitbreiding van het 
gerechtelijk contract had aanvaard : 

Overwegende dat, zowel nit de bewoor
clingen der inleidende dagvaarding als uit 
de vaststellingen van het bestreden arrest 
blijkt clat verweersters, bij clit exploot, 
aanlegger slechts geclagvaard hebben tot 
vereffening en Yerdeling van verschil
lende onverdeeldheden en tot aanstelling 
van cleskundigen belast met de schatting 
van een onroerend goed gelegen te Oede
·lem waarop zij zich voorbehielden het 
bij artikel 4 van de wet van 16 mei 1900 
voorziene recht van overneming nit te 
oefenen; 

Overwegende dat, na, evenals de eerste 
rechter, die vordering zonder voorwerp 
en dus niet ontvankelijk verklaarcl te 
hebben, omclat, reeds v66r de dagvaar
cling, een tussen partijen gesloten over
eenkomst aan de onvercleeldheden een 
einde had gestelcl, het arrest het door ver
weersters ingestelcle tussenberoep ertoe 
strekkende hun eigendomsrecht op het 
onroerend goed gelegen te Oedelem op 
authentieke wijze te laten vaststellen, 
gegrond verklaard heeft; 

Overwegende dat uit het bestreden ar
rest blijkt dat die vordering impliciet 
door de eerste rechter niet ontvankelijk 
verklaard wercl << als vallende buiten het 
kader Jl van de in de dagvaarcling ver
melde vordering; 

Overwegende dat het arrest, hoewel 
het vaststelt dat verweersters « zich ver
gist hebben JJ waar zij een eis tot vereffe
ning-verdeling hebben ingesteld, het tus
senberoep niettemin gegrond verklaart, om 
reden dat in feite « het doel der verweer
sters was, langsheen een gerechtelijke 
verdeling de authentieke erkenning van 
hun eigendomsrecht en het einde van de 
schijnbare onverdeeldheid te bekomen JJ; 

dat het daaruit afleidt dat « het punt in 
kwestie dus niet aan het gerechtelijk con
tract vreemcl is JJ; 

Overwegende, weliswaar, dat de rech
ter het inzicht van de aanlegger om het 
voorwerp der inleidende dagvaarding na
der te bepalen in aanmerking mag ne
men; 

Maar dat hij artikel 61 van het Wet
hoek van burgerlijke rechtspleging en 
het aan dit exploot verschuldigd geloof 
schendt, indien hij, na de er in ver
melde vordering niet ontvankelijk ver
klaard te hebben, ze vervangt, al weze 
],let ook op grond van conclusies van de 

aanlegger' doch zonder instemming der 
tegenpartij, door een andere vordering, al 
ware deze zelfs lliegene die aanlegger, in 
feite, had willen instellen en al bestond 
er zelfs een verband tussen beide vorde
ringen; 

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

den arrest, doch enkel in zover het uit
spraak gedaan heeft over de vordering 
van verweersters tot authentieke erken
ning van hun eigendomsrecht op het on
rom·end goed gelegen te Oedelem, alsook 
over de kosten van het hoger beroep; ver
werpt de voorziening voor het overige; 
beveelt dat melding van onderhavig ar
rest zal gemaakt worden op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigd arrest; ver
oordeelt aanlegger tot de helft der kos
ten, de andere helft blijvende ten laste 
van verweersters; verwijst de alzo be
perkte zaak naar het Hof van beroep te 
BrnsseL 

11 februari 1954. - 1° kamer. - Vom·
zitte1·, H. Vandermersch, raadsheerwaar
nemencl voorzitter. Verslag,qever-, 
H. Huybrechts. - Geli:ilclnidende concln
sie .. H. Raoul Hayoit de Termicourt, pro
cureur-generaaL - Pleiter-s, HH. Van 
Leynseele en Simont. 

1" KAMER. - 12 fehruari 1954 

1° SEQUESTER VAN VIJANDELIJKE 
GOEDEREN. - BESLUI'J'WE'l' VAN 23 AU
GUSTUS 1944 EN WE'!' VAN 14 JULI 1951. -
BELGISCHE, GEALLIEERDE 0~' NEUTRALE 
SCHULDEISERS. - SCHULDEISERS IN SAMEN
LOOP l\fET DE STAAT. - GRENZEN. 

2° SEQUESTER VAN VIJANDELIJKE 
GOEDEREN. - .BESLUITWET VAN 23 AU
GUSTUS 1944 EN WET VAN l4 JULI.1951. -
SCHULDVOR.OERING WELKE DE STAAl' ·op DE 
GESEQUESTREERDE BEZIT KRACHTENS DE WET 
VAN 15 OCTOBER 1945 TOT INVOERING VAN EEN 
SPECIALE BELASTING Ol' DE WlNSTEN VOORT
VLOEIEND UIT LEVERINGEN EN P·R!ESTATIES AAN 
DE VIJAND. - KWIJTING DOOR MIDDEL VAN 
DE GESEQUESTREERDE GOEDEREN. 

1 o · Binnen de gren.zen gesteld b-i,j de be
sl~titwet va.n 23 a.~tgnstns 1944, en mee'r 
in het bijzonde1· bij artilcel 1, lid 2, en 
bij de wet van 14 .i~f,li 1951, mogen- de 
Belgische, geallieerde ot ne~tt1·ale schnld
eisers h~tn 1·eoht"en 01J de onde1· seqneste1· 
gestelde goederen ~titoetenen en zodoen
de met de Staat in samwnloop t1·eden; 
zijn echte1· ~tit die samenloop gesloten 
de schultzeism·s. waarvan de r-echten ont
staan zi)n uit een « akte J) van de gese-
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questree·rde ·welke van na de ondei·se
qnestenjltelling dagtekent (1). (Besluit· 
wet van 23 augustus '1944, art. 1, al. 2, 
en 8, al. 1; wet van 14 juli 1951, · arti
kelen 23 en 26.) 

2° De D·ienst va.n het scq·ueste1· ·is geho·tk 
den door middel van de ge.~eqnestt·ee,·dc 
uoederen de bevoorrechte schuldvm·de
ring te voldoen welke de Staat op de 
aeseqw3st·reerde bezU krachtens de wet 
van 15 octolJe·r 1945 tot uitvoe'l'ina van 
een speciale belasting op de tvinsten 
voortvloeiend ·wit leveringen en presta
t-ies aan de v·ijand. (Besluitwet van 
23 augustus 1944, art. 1, lid 2, en 8, 
lid 1 ; wet van 14 juli 1951, art. 23 en 26 ; 
wet van 15 october 1945, art. 1 en 13; 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkoJDBtenbelastingen, art. 71.) 

(DIENS'l' VAN HE'l' SEQUESTER EN DE BELGISOHE 
STAAT, T. NAAMLOZE VENNOO'l'SOHAP << FABRI
QUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE ll.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 januari 1952 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Overwegende dat de s·ttlJ nis 1170 
en 1171 ingeschreven zaken samenhangend 
zijn; 

Over het eerste middel van de voorzie
ning van de Dienst van het sequester, 
afgeleid uit de schending van de artike
len 97 van de Grondwet, 1 en 8 van de 
besluitwet van 23 augustus 1944 betref
fende het sequester van de vijandelijke 
goederen, rechten en belangen, 26 van de 
wet van 14 juli 1951 betreffende de seques
tratie en de vereffening van de Duitse 
goederen, rechten en belangen, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, doordat 
het bestreden arrest het beroepen vonnis 
bevestigd heeft, waar het verklaard dat 
de Dienst van het sequester met de 
schuluvordering van de Be~gische Staat 
(Bestuur der directe belastingen) op de 
onder sequester staancle vennootschap 
«Deutsche Waffen- und :M:unitionsfa
briken A. G. ll, uit hoofde van de spe
ciale. belasting op de winsten uit leve
ringen aan de vijand, welke op 21 no
vember 1947 ten kohiere werd gebracht, 
geen rekening zal kunnen houden bi.i 
de verdeling van de gesequestreerde 
activa ten behoeve van de Belgische geal-

(1) Zie verbr., 8 april 1948, twee arresten 
(A,.,.. Y erbr., 1948, biz. 201 en 204; Bull. en 
PAsrc., 1948, I, 229 en 233); 9 maart 1950 
(A1'1'. Yerb1·., 1950, biz. 459; _Bull. en PAsrc., 
1950, I, 487) alsook de conchlSle van het open
baar ministerie v66r die arresten in B7tll. en 
PASIC. 

lieerde of neutrale schuldeisers wier 
schuldvordering v66r de sequestratie be
stond, en inzonderheid ten behoeve van 
verweerster, dan wanneer het onjuist is 
te beweren, zoals het bestreden arrest 
het doet, dat de verbintenissen welke de 
Dienst naar luid van artikel 8 van de be
sluitwet van 23 augustus 1944 moet nako
men alleen die zi.in welke van v66r de 
46 september 1944 dagtekenen, omdat de 
sequestratLewetgeving alleen de schuld
vorderingen uitsluit welke zijn ont
staan uit een akte die door de gese
questreerde na de sequestratiemaatregel 
werd tot stand gebracht of nit een 
overeenkomst die door de gesequestreerde 
na de '1° september 1944 werd gesloten, 
zodat, aan de ene zijde, bet bestreden ar
rest verkeerdelijk uit door de Dienst van 
het sequester te verrichten verdeling de 
schuldvordering van de Belgische Staat 
sluit, welke schuldvordering haar oor
sprong heeft in door de gesequestreerde, 
voor 4 september 1944 tot stand gebrachte 
akten waaraan de wet van 15 october 
1945 naderhand uitwerking heeft toege
kend, om de reden dat die schuldvorde
ring na 4 september 1944 is ontstaan 
en mitsdien geen deel kan nemen in bet 
voldoen van de van na die datum 
dagtekenende verb~ntenissen van de ge
sequestreerde, en zodat, aan de andere 
zijde, het bestreden arrest tot de verde
ling van het gesequestreerde actief toe
laat, als zijnde voor 4 september 1944 
ontstaan, de schuldvordering van ver
weerster ten opzichte van wie het ar
rest nochtans zelf er op wijst dat zij 
zich op 21 augustus 1945 schuldeiseres 
had gesteld, wat ten gevolge heeft dat 
haar titel, naar de zin welke het be
streden arrest aan die uitdrukking toe
kent, noodzakelijkerwijze van na de 
4• september 1944 dagtekent, evenals 
de titel van de scbuldvordering van de 
Belgische Staat welke titel, zoals het 
bestreden arrest verklaart, het op 21 no
vember 1947 uitvoerbaar verklaarde ko
hier is van de speciale belasting op de 
winsten voortvloeiend nit leveringen en 
prestaties aan de vijand, naardien beide 
schuldvorderingen tn werkelijkheid uit 
het oogpunt van de sequestratiewetge
ving, van dezelfde hoedanigheid zijn en 
het arrest er over ten onrechte verschil
lende beschikkingen treft; en over het enig 
middel van de voorziening van de Belgische 
Staat, afgeleicl nit de schending van de 
m·tikelen 1, 8 en 20 van de besluitwet van 
23 augustus 1944 betreffende het seques
ster van de vijandelijke goederen, rech
ten en belangen, van artikel 26 van de 
wet van 14 juli 1951 betreffende het se
quester en de vereffening van de Duitse 
goederen, rechten en belangen van de ar
tikelen 1 en 13 van de wet van 15 october 
1945 tot invoering van een speciale belas-
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-ting op de' winsten voortvloeiend uit leve
ringen aan de vijand, van artikel 71 van 
de. wetten op de inkomstenbelastingen, 
samengeschakeld bij besluit van de Re
gent van 15 januari 1948, doordat het be
streden arrest, het beroepen vonnis be
vestigend de schuldvordering van aanleg·
ger sluit uit de door tweede verweerder 
te verrichten verdelingen, om de on
juiste reden dat, aangezien de schuld
vordering van de Staat slechts op 21 no
vember 1947 door de inkohiering van de 
speciale belasting ten laste van geseques
treerde vennootschap is ontstaan, zij 
in de verdeling niet kan worden opgeno
men wijl zij van na 4 september 1944, 
datum van de sequestratiemaatregel dag
tekent, dan wanneer : eerste onderdeel, 
de. ondersequesterstelling van een vij ande
lijk · goecl voornamelijk een in het belang 
van de natie genomen maatregel is; dat 
zij. er inzonderheid toe strekt het kwijten 
van de op de gesequestreerde goederen 
te . heffen belastingen en taxes te verze
keren zodat de datum van de titel 
waarop aanlegg·er zich beriep en welke 
het bestreden arrest in aanmerking 
neemt hier van elke c1raagwijdte ont
bloot was, naardien de schuldeisers van 
de gesequestreerde vennootschap, andere 
dan de Staat, hun rechten op de gese
questreerde boedel slechts bij wijze van 
gunst konden doen gelden en op de voor
waarde dat . de rechten van de Staat on
aangetast bleven, hetgeen niet enkel in
shlit dat zijn schuldvordering in het pas
sief ·worde opgenomen, doch bij voorrecht 
worde uitbetaald; tweede onderdeel, in 
elk geval, zo aanlegger met· een gewone 
·schulcleiser diende te worden gelijkge
steld, - q·nocl non - niet de datum 
waarop de speciale belasting wercl inge
kohierd welker betaling hij van tweede 
verweerder vordercle, beslissend zou we

: zen, zoals het bestreclen arrest het 
heeft aangenomen door ten onrechte te 
overwegen dat over de toelaatbaarheicl 
tot .het passief van een gesequestreercle 
boeclel client te worden aangenomen naar
gelang de schulclvorclering v66r of na de 
sequestratiemaatregel is ontstaan, cloch 
wel het feit dat de schulclvorclering, wel
ker. betaling gevorclercl worclt, nit een 
. akte van de gesequestreerde welke al clan 
niet v66r de sequestratiemaatregel plaats 
had is ontstaan, zoclat aanleggers schuld

. vorclering, die op de speciale bel'asting 
was gegrond, bij voorrang cliende te wor
.clen voldaan, vermits deze speciale belas
ting juist haar bron had in de akten wel
ke de g-esequestreercle vennootscllap v66r 
de sequestratiemaatregel die haar heeft 
getroffen tot stand had gebracht : 

Overwegende clat nit de vaststellingen 
van het bestreclen arrest blijkt : 1 o dat 
de verwerencle vennootschap zich op 
21 augustus 1945 schuldeiseres heeft ge-

steld van de gesequestreerde verhioot
schap naar Duits recht «Deutsche Waf
fen" und Munitionsfabriken » wegens 
schade welke die vennootschap haar van 
mei 1940 tot september 1944 berokkend 
heeft; dat het bedrag dier schuldvor
dering· op 37.923.059 frank werd bepaald 
en niet betwist wordt; 2° dat vol
gens een op 21 november 1947 uitvoerbaar 
verklaard aanslagbiljet, voormelde Duitse 
vennootschap ten belope van 250.000.000 fr. 
is aangeslagen geweest in de speciale be
lasting op de winsten voortvloeiencl nit 
leveringen en prestaties a an de vij and; 
3° dat de· vordering van de verwerende 
vennootschap, welke bij de rechter over 
de grond aanhangig was, ertoe strekt aan 
de Dienst van het sequester te verbieden 
deze speciale belasting te kwijten door 
middel van de sommen en activa welke 
afhangen. van of afkomstig zijn nit de 
goederen rechten of belangen van .de ge
sequestreerde vennootschap, en de te wij
zen beslissing voor de Staat bindend te 
horen verklaren; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
deze vordering aan verweerster heeft toe
gewezen; 

Overwegende dat het bij de besluitwet 
van 23 augustus 1944 ingevoerde sequester 
een oorlogsmaatregel is waarbij de hand 
wordt gelegd op de gesequestreercle goe
deren ten einde toekenning ervan aan de 
Staat te verzekeren; dat cleze goederen 
clienvolgens niet meer het gemeenschap
pelijk panel der schuldeisers zijn; 

Overwegende evenwel dat de wetgever, 
binnen de door voormelde besluitwet en 
door de wet van 14 juni 1951 gestelde be
perkingen aan de Belgische, geallieerde 
of neutrale schuldeisers toegestaan heeft 
hun rechten op de onder sequester gestel
de goederen utt te oefenen en zodoende 
met de Staat in samenloop te treden; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 1, lid 2, van de besluitwet van 23 au
gustus 1944, door het feit van het seques
ter alle akten betreffende de onder se
quester gestelde goederen niet aan de 
Dienst van het sequester kunnen worden 
tegengeworpen; 

Dat derhalve die schuldeisers nit de 
samenloop zijn gesloten wier rechten ont
staan zijn uit een << akte )) van de gese
questreerde welke van na de onderseques
terstelling dagtekent; 

Overwegende flat de bevoorrechte 
schuldvordering welke de Staat bezit nit 
kracht van de wet van 15 october 1945 tot 
invoering van een speciale belasting op de 
winsten voortvloeiend uit leveringen en 
prestaties aan de vijand niet nit een van 
na de ondersequesterstelling dagtekenen
de akte vail de gesequestreerde vennoot
schap ontstaan is; 

Overwegende bovendien dat de onder
sequestcrstelling niet tot uitwerking kan 
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.'hebben de Staat, schuldeiser van de be
lasting, in een minder gunstige toestand 
te . brengen dan die· welke zou bestaan 
1iebben indien bewuste maatregel niet 
ware getroffen geweest; 

Waaruit volgt dat het bestreden ar
rest, door aan de Dienst van het seques
ter te verbieden {Jeze schuldvordering 
door middel van de gesequestreerde goe
deren te voldoen, de in het middel aange
·dnide wetsbepalingen geschonden heeft; 

Om die redenen, voegt de sub nis 
1170 en 1171 ingeschreven zaken; ver
breekt het bestreden arrest; beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de ver
nietigde beslissing; veroordeelt verweer
ster « Fabrique Nationale d'.Armes de 
guerre ll tot de kosten; verwijst de zaak 
:riaar het Hof van beroep te Brussel. 

12 februari 1954. - 1" kamer. - Voot·
zitter, H. Fettweis, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Dau-
1Jresse. Gelijkhtidencle conclusie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Resteau, Van Leynseele en 
Ansiaux. 

l" KAMER. - 12 februari 1954 

1_ o HUUR. - HUISRUUR. - 0NROEREND 
G{)~;D DIENEND TOT KOOPRANDEL. - HUURDERI 
DIE, V66R RET IN WERKING-'l'&EDEN-VAN- DE 
WET VAN 30 APRIL 1951, RUURGELDEN BE-

, .. · ''l'AALD HEED'T WELKE RET WE'l'rELIJK BED RAG 
DEDI RUURGELDEN, BEREKEND VOLGENS DE OP 
RET TIJDS'l'IP DER STORTINGEN VIGERENDE 

·WETTEN 'l'E BOVEN GAAN. - VERRUURDER 
VEROORDEELD, NADAT DE VOORMELDE WET IN 
WERKING IS GETREDEN, TOT RET TERUGBETA
LEN VAN DE SOMMEN DIE DE WETTELIJK VER
·sCHULDIGDE RUURGELDEN TE BOVEN GAAN. -
.WETTELlJKE BESLISSING. 

"2° HUUR. - HUISRUUR. - 0NBOEREND 
·GOED DIENEND VOOR KOOPRANDEL. - DE OP 
!JO APR[L 1951 VOORAFBESTAANDE WETGEVING. 

· - WETGEVING NIET VERKLAARD DOOR DE WE'f 

VAN 30 APRIL 1951. 

1 o Is wettelijlr-, de besliss-ing die, nadat 
de wet van 30 april 1951 op cle handels
huut;overeenlcomsten in '!oo1"lcing is ge
treden, cle ve1·hmwcler van een onroe
rend goed dienend tot koophandel vet·
oordeelt tot het tentgbetalen aan de 
huurder van de sommen welke cleze 
laatste v66r het in werlcing treden van 
de wet betaald heett en welk het wette
lijlc bedmg cler volgens de op het tijd
stip van de stort-ingen v·ige1·ende wetten 
berekencle htttwgelden te boven gaan. 

:2o Geen betJaling van de wet van 30 a1J1'il 
1951 kent aan deze wet het lca1·alcte·r toe 

van een wet tot vm·Tcla1··ing vdn de voot·
afbestaande wetgev·ing bet1·ettende de 
httnrove1·eenlcomsten van goede1·en clie
nende tot lcoophandel en inzonderheid 
·van artilcel 1,3 dm· op 31 janu.ari 191,9 
samengeschalcelde wetten op de hu·is
hm·en of van at·tilcel 42 ·van de '!bet van 
20 decembe1· 1950. 

(DELECOSSE, '!'. DE ~iUENUNCK.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 januari 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel; 

Over het eerste middel, afg·eleid uit de 
schending van de artikelen 1, 2, 3, 11, 12, 
13, 39, 40, 42 en 45 van de wet van 20 de
cember 1950 houdende uitzonderingsbepa
lingen inzake huishuur, 1 en 5 van de 
wet van 1 juli 1951 tot verklaring, aan
vulling en wijziging van evengeinelde 
wet, 2 en 1235 van het Burgerlijk Wet
hoek, en 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden vonnis aanleggers veroor
deeld heeft om aan verweerder huurgel
den terug te betalen welke behoorlijk wa
ren gekweten geweest, om de reden dat 
het bedrag dier huurgelden de bedragen 
te boven ging welke door de voor de wet 
van 20 december 1950 vigerende uitzonde
ringswetgeving aangenomen werden, dan 
wanneer voormelde wet een einde heeft 
gemaakt aan alle veroordelingen tot te
ruggave van huurgelden welke boven de 
in de voordien vigerende wetgeving be
paalde maatstaven betaalcl werden en 
zulks op volstrekte wijze, en althans ten 
aanzien van de sommen welke de voor de 
laatste twaalf maanden verschuldigde 
huurgelden overschreden : 

Overwegende dat volgens de vaststel
lingen van het bestreclen vonnis, verweer
der bij huurcontract van 23 augustus 1948 
een tot handelsdoeleinden bestemd huis 
van aanlegster in huur had genomen; dat 
de vorclering op 27 juni 1950 werd inge
steld; dat zij, zoals zij in de loop des ge
dings aangevulcl werd, strekt tot terug
gave van huurgelden welke onwettelijk 
vanaf 1 juni 1948 tot 20 mei 1951 werden 
geirid; dat het vonnis terugbetaling be
veelt van de tijdens dat tijdsverloop be
taalde sommen die het wettelijk bedrag 
der volgens de op het tijdstip cler stortin
gen vigerende wetten berekencle huurgel
clen te boven gaan; dat het middel staan
cle houdt dat die teruggave bij de wet 
van 20 december 1950 wordt uitgesloten; 

Overwegende dat artikel 42 van cleze 
wet bepaalt dat zij, tot de inwerkings
treding van een nieuwe wet, zal gelden 
voor huurovereenkomsten betreffende goe
cleren die hoofdzakelijk voor handelsdoel-
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einden gebruikt worden; dat artikel 5 
van de wet van 1 juni 1951 dit artikel 42 ' 
verklaart als betekenend dat de artike
len 3 tot 22 en 31 tot 38 van de wet van 
20 december 1950 gelden voor de huur
overeenkomsten waarop bovengemeld ar
tikel 42 betrekking heeft; 

Overwegende dat artikel39, waarbij de 
vroegere wetten worden .opgeheven, en 
artikel 40, waarbij wordt voorgeschreven 
dat de nieuwe wet op de aanhangige za
ken onder de uitgezonderde artikelen 
voorkomen; dat de wetgever aldus zijn 
wil heeft te kennen gegeven aan de reclit
banken toe te laten op de aanhangige za
ken de wetten toe te passen welke die 
zaken bij het instellen van de vordering 
beheersten, en derwijze, gednrende het 
voor de handelshnnrovereenkomsten gel
dende overgangsregime, aan de hande
laars de rechten niet te ontnemen welke 
zij nit kracht van die wetten hadden 
verkregen; 

Overwegende, gewis, dat de wet van 
1 jnni 1951 op de handelshnurovereen
komsten het artikel 11 van de wet van 

. 20 december 1950 toepasselijk maakt het
welk het volgende bepaalt cc de rechter 
kan de ternggave gelasten van de huur
gelden die voor de twaalf laatste maan
den in strijd met dit artikel mochten zijn 
gei'nd geworden ll; dat, naar het middel, 
dit artikelniet enkel de teruggave van de 
met schentling van de nieuwe bepalingen 
gei'nde hunrgelden zou toestaan, doch ook 
nog het teruggeven zou verbieden van 
meer dan twaalf maandhuren, zelfs in
dien zij krachtens vroegere teksten ver
schnldigd waren; 

Overwegende dat, al ware deze inter
pretatie jnist met betrekking tot de alge
meenheid van de in de wet van 20 decem
ber 1950 omschreven gevallen, zij dan nog 
niet ten opzichte van de in artikel 42 van 
die wet omschreven handelshnnrovereen
komsten zou kunnen gelden, naardien de 
wet van 1 jnni 1951 impliciet de toepas
sing ervan op de aanhangige geschillen 
heeft uitgesloten; dat dienvolgens arti
kel 11, hetwelk nodig is om de handels
huurovereenkomsten onder de nieuwe wet 
te doen vallen, het terngbetalen van de 
onder de vroegere regimes gei'nde sommen 
niet kan verh~nderen; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede middel, afgeleid nit de 

schending van de artikelen 1, 2, 3, 11, 12, 
39, 40, 42 en 45 van de wet van 20 decem
ber 1950 houdende uitzonderingsbepalin
gen inzake hnishnur, 1 en 5 van de 
wet van 1 jnni 1952 tot verklaring, aan
vulling en wijziging van voorgaande wet 
(20 december 1950), I, lid 1, en II (over
gangsbepalingen : art. 33 tot 36) van de 
wet van 30 april 1951 op de handelshunr
overeenkomsten met het oog op de be-

scherming van het handelsfonds, en 1, 2 
en 6 van het geheel van artikelen dat bij 
voormelde wet in het Burgerlijk Wetboek 
werd ingevoegd om de nienwe afde
ling II/Jis te vormen van hoofdstuk II 
van boek III titel VIII van het Burger
lijk Wetboek, en schending van de arti
kelen 2 en 1235 van het Bnrgerlijk Wet
hoek, doordat het bestreden vonnis 
aanleggers veroordeeld heeft om aan ver
weerder hunrgelden terug te betalen wel
ke hehoorlijk waren gekweten geweest, 
om de reden dat het bedrag· dier huur
gelden de bedragen te hoven ging welke 
door de v66r de wet van 20 december 
1950 vigerende nitzonderingswetgeving 
aangenomen werden, dan wanneer voor
melde wet een einde maakt aan alle soort
gelijke veroordelingen ter zake van huur
overeenkomsten welke, hetzij door die 
wet, hetzij! door de voordien vigerende 
wetgeving !geacht werden handelshuu·r
overeenkomsten te zijn : 

Overwegende dat de wet van 30 april 
1951, welke bij artikel 42 van de wet van 
20 december 1950 werd aangekondigd, dit 
artikel impliciet heeft opgeheven en de 
handelshunrovereenkomsten onder nieuwe 
hepalingen heeft onderworpen; dat deze· 
wet geen teruggave voorschrijft van met 
schending van het door h11ar ingevoerde 
regime gei'nde huurgelden; dat het middel 
staande houdt dnt zij daardoor aan d~:; 
hunrders alle recht ontzegd op de terng
gave waarop zij uit kracht van de v:roec 
gere wetten recht hadden; 

Overwegende gewis dat artikel 33 van 
de wet van 30 april 1951 llepaalt dat 
die wet van toepassing is op de lopende 
handelshuurovereenkomsten; dat daaruit 
niet volgt dat die wet aileen voor het 
verleden voor bewnste handelshuurover
eenkomsten zou gelden; 

Overwegende dat de wetgever door de 
wet van l juni 1951 er zorg voor heeft 
gedragen het artikel 42 van de wet van 
20 december 1950 te interpreteren, wat 
nutteloos ware geweest indien de wet 
van 30 april1951 de terugwerkende kracht 
zou gehad hellllen welke door het middel 
ondersteld wordt; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het derde middel, afgeleid nit de 

schending van de artikelen 1, 2, 3, 11, 12, 
39, 40, 42 en 45 van de wet van 20 decem
ber 1950 houdende uitzonderingsbepalin
gen inzake huishuur, 1 en 5 van de wet 
van 1 juni 1951 tot verklaring, aanvul
ling en wijziging· van voormelde wet van 
20 december 1950, I, lid 1, en II (over
gangsbepalingen : art. 33 tot 36) van de 
wet van 30 april 1951 op de handelshuur
overeenkomsten met het oog op de be
scherming van het handelsfonds, en 1, 
2 en 6 van het geheel van de artikelen 
dat bij voormelde wet in het Burgerlijk 
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Wetboek werd ingevoegd om de nieuwe 
.afdeling IIbis van hoofdstuk II van 
boek III, titel VII~, van het Burgerlijk 
Wetboek te vormeh, en schending van de 
artikelen 2 en 1235 van het Burgerlijk 
Wetboek; doordat het bestreden vonnis 
de door aanleggers tegen de vordering tot 
tel:uggave van huurgelclen ingebrachte 
~xceptie heeft afgewezen welke hieruit 
was afgeleicl clat de kwestieuze huurovei·
eenkomst een onroerencl goecl tot voor
werp had clat tot koophanclel in het groot 
bestemd was en niet tot kleinhanclel of 
tot de bedrijvigheid van een ambachts
man die rechtstreeks in omgang met het 
publiek is, znlks om de reden clat « het 
geschil enkel betrekking heeft op een pe
riode van voor de inwerkingtredlng van 
de wet van 30 april 1951, cle eerste wet
tekst waarin een onderscheicl tussen 
groothandel en kleinhanclel wercl ge
maakt », clan wanneer laatstvermelde wet 
een interpretatieve waarcle heeft met be
trekking tot de mening van de wetgever 
omtrent cle kemnerken van de handels
huurovereenkomst, en clerllalve . voor zo
veel zij de handelshuurovereenkomsten 
bedoelt op de voorheen vigei·ende wetsbe
palingen client te worden toegepast : 

Overwegende d(tt geen bepaling van de 
wet van 30 april 1951 aan cleze wet het 
karali:ter toekent van een · verklarende 
wet met betrekking tot, hetzij arti_kel 42 
van de wet van 20 december 1950, hetzij 
de vroegere wetten; clat de wet van 1 juni 
1951, waarbij clit artikel 42 verklaard 
wordt, zulks doet zonder rekening ermede 
tE! houden · dat de wet van 30 april 1951 de 
bet!ikenis van dat artikel reeds nader zou 
bepaald en ingeperkt hebben, welke on
achtzaamheid vanwege de wetgever niet 
te veromlerstellen valt; 

Dat bet middel naar recht faalt; 
En overwegende dat, vermits de voor

ziening v66r 15 september 1953 werd bete
kend, er aanleiding bestaat tot het toe
kennen van de vergoeding; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt aanlegster tot de kos
ten en tot een vergoeding van 150 frank 
jegens verweercler. 

12 februari 1954. - 1° kamer. - Vom·
zitter, H. Fettweis, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Yerslaggever, H. So
hier. - Gelijlclttidencle conclusie, H. Ma
haux, · advocaat-generaal. Pleiter, 
H. Demeur. 

2" KAMER.- 15 fehruari 1954 

VERKEER. - WEGGEBRUIKER DIE LINKS 
WIL AFSLAAN. -· VONNIS BESLISSE.\'IDE, ENER
ZIJDS, DA1' DIE WEGGEBRUIKEU DE DOORGANG 

NIE1' HEEFT AFGESNEDEN VOOR EEN ANDERE 
WEGGEBRUIKEU WELKE HEM LINKS YOORBIJ
STAK. - BESLISSENDE, ANDERZIJDS DAT 
DOOR VERZUIMD TE HEBBEN ZOVEEL 'MOGE~ 
LIJK NAAR LINKS UIT 'I'E WIJKEN, HIJ DE 
DOORGANG LANGS DE RECHTER KANT VAN DE 
BAAN VOOH DIE WEGGEBRUIKER AFGESNEDEN 
HEE~~r. - GEEN TEGENSl'RIJDIGHEID. 

Zijn niet tegenstrijdig, de redenen ·van 
een vonnis waarb·ij beslist wo1·dt, ener
zijds, dat door links at te staan ter 
hoogte van een aansltt-iting, een wegge
bntilcer niet naar luid van a1·tilcel 57 
2°, van de lVegcode, de doorgang heeft 
ctfgesneden voo1· een andere weggebru·i
lcer wellce hem linlcs wott voo1·bijstelcen 
en, anderzijds, dat door te verzuimen 
zoveel mogelijlc naar linlcs u.it te wij
lcen die weggebruilce1· de andere wegge
brttilce?· verhinderd heett rechts voor
bij te stelcen, en hem alzo langs die 
lcant de cloo1·gang heett afgesneden (1). 
(Kon. besl. van 1 februari 1934, art. 31, 
2°, 36, 4°, en 57, 2°.) 

(JOGNIAUX EN DONOT, T. Sll\WN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 2 juni 1953 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Dinant; 

I. Voor zoveel de voorziening de over 
de publieke vordering gewezEm beslissing 
bedoelt : 

Over het eerste middel, afgeleid nit het 
niet beantwoorden van de conclusies 
waarbij aanleggers aanvoerden dat de 
beklaagde, eerste aanlegger, artikel 31, 
2°, van de Wegcode niet heeft overtreclen 
hetwelk aan de weggebruiker die links 
wil afslaan oplegt zoveel mogelijk naar 
links nit te wijken, doordat de ter zake 
bestaande omstandigheden en in bet bij
zonder de geringe breedte van de rijweg 
hem niet toelieten werkelijk naar links 
uit te wijken : 

Overwegende dat het vonnis tegenover 
deze bewering van de conclusies de fei
telijke vasts telling stelt dat J ogniaux ver
zuimd heeft zoveel mogelijk naar links 
nit te wijken zoals het hem door de om
standigheclen was toegelaten; 

Dat de rechter over de grond aldus dat 
punt der conclusies op gepaste wijze 
beantwoord heeft; dat het middel feite
lijke grondslag mist; 

Over het tweede midclel, afgeleid bier
nit, eerste onderdeel, dat het vonnis zich 
tegenspreekt, waar het er enerzijds op 

(1) Zie verbr., 5 mei 1952 (A?~·. Ve1·b?·., 
1952, biz. 484; Bull. en PAsic., 1952, I, 556). 
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wijst dat gee11: overtreding van artikel 57, 
2°, van de Wegcode-ten laste van aanleg
ger Jogni_aux kan weerhouden worden, 
aangezien hij de doorgang voor ver
weercler niet heeft afgesneden, en waar 
het anderzijds de toepassing van arti
kel 31, 2°, van dezelfde Code steunt 
op het feit dat aanlegger onbedachtzaam 
de doorgang voor verweerder heeft afge
sneden, en tweede onderdeel, dat het von
nis aangenomen heeft dat het afsnijclen 
van de cloorgang voor de achterna ko
mende weggebruiker een der elementen 
van de inbreuk op artikel 31, 2°, uit
maakt : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat gewis uit het vonnis 

biijkt dat verweerder Simon niet regel
matig ~ijn weg vervolgde, vermits hij op 
een aansluiting een andere weggebruiker 
heeft voorbijgestoken, en dat de rechter 
over de grond met reden uit die vaststel
ling afleidt dat de tegen aanlegger inge
brachte en op artikel 57, 2°, van de Weg
code gesteunde telastlegging te zijnen 
laste niet kan weerhouden worden; 

Overwegende clat, in strijd met het in 
het middel aangevoerde, het vonnis de 
toepassing welke het van artikel 31, 2°, 
maakt niet steunt op het feit da1J aanleg
ger onbedachtzaam de doorgang voor ver
weerder afgesneden heeft, doch op de 
souvereine vaststelling dat aanlegger in 
tegenstelling met het hem bij artikel 31, 
2°, voorgeschrevene niet zoveel mogelijk 
naar links is uitgeweken; 

Overwegende dat het vonnis slechts 
daarna waar het daarbij het verdelen van 
de aansprakelijkheden, met betrekking 
tot de gevolgen van het ongeval, er op 
wijst dat aanlegger, door te verzuimen 
zoveel mogelijk naar links uit te wijken, 
niet alle mogelUke voorzorgen heeft geno
men, wat tot gevolg heeft gehad dat hij 
feitelijk onbedachtzaam de cloorgang voor 
verweercler heeft afgesneclen en zocloende 
het ongeval veroorzaakt heeft; 

Overwegencle dat de rechter, zijn op
vatting nacler omschrijvencl, vaststelt clat 
« in eli en J ogniaux zijn manceuvre nor
maul had uitgevoerd, hij Simon in de mo
gelijkheid zou gesteld hebben anclers te 
hanclelen clan hij geclaan heeft en daar
toe schikkingen -te nemen >> ; 

Dat door zich aldus te uiten, de rech
ter klaarblijkelijk bedoeld heeft te ver
klaren dat, al heeft aanlegger de door
gang voor verweerder niet afgesneden in 
de zin zoals bedoelcl in artikel 57, 2°, door 
niet zoveel het hem mogelijk was naar 
links uit te wijken, hij evenwel verweer
der belet heeft hem rechts voorbij te ste
ken en hem bijgevolg de doorgang langs 
die kant heeft afgesneclen; 

Overwegende mitsdien dat generlei te-

genstrijdigheid in de redenen van het be
streden vonnis gelegen is; 

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

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat uit het vorenstaande 

blijkt dat het bestreden vonnis het feit 
clat als element van de inbreuk op arti
kel 31, 2°, werd aangevoerd niet als be
wezen heeft weerhouden; dat het de uit 
dien hoofde uitgesproken vero01:deling 
steunt op het enkele feit dat aanlegger 
verzuimd heeft zoveel het hem door de 
omstandigheden mogelijk was gemaakt 
naar links nit te wijken; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
<lel insgelijks feitelijke grondslag mist; 

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

II. Voor zoveel de voorziening de over 
de burgerlijke vorderingen gewezen be
slissing bedoelt : 

Overwegende dat geen bijzonder middel 
ingeroepen wordt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie-
ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten en, overwegende dat de voorziening 
van Donot als burgerlijke partij_ ;y66r 
15 september 1953 werd betekend, veroor
deelt deze tot een vergoecUng van 150 ·fr. 
jegens verweerder. 

15 februari 1954. - 2° kamer. ___:_ Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Vel·-
slaggeve1·, H. Demoulin. - Gelijlclnidende· 
oonolttsie, H. Roger Janssens de Bistho-
ven, eerste aclvocaat-generaal. 

2° KAMER. - 15 fehruari 1954. 

1° RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. -
REOHTER IN HOGER BEROEP DIE DE JJE
KLAAGDE YER.OOR-DEELT WEGENS EEN ANDER 
MISDRIJF DAN Dl'l' WAAROVER IN EERSTE AAN
LEG WERD GEVONNIS'l'. - GEEN VASTSTELLING 
VAN DE GELIJKHEID VAN HET FElT. - 0N
WETTELIJKE VEROORDELING. - VERWEER 
VAN DE BEKLAAGDE TEN AANZIEN VAN·- HET" 
NIEUW IN HOGER BEROEP 'l'EN LASTE GELEGD 
MISDRIJF. - ZONDER UITWERKING. -

2° VERJ ARING (IN STRAFZAKJTIN). -
VERSOHILLENDE FElTEN DIE HET .UITWElRKSEL 
VAN EENZELFDE MISDADIG OPZE'l' UITMAKEN.
LAATSTE FElT, VER'l'R.EKPUNT VAN DE VER.TA
RING. - 0NWETTELlJKHEID VAN HET ARREST 
MET BETREKKING TOT DE SCHULD VAN DE BE
KLAAGDE 'iEN OPZIOH'l'E VAN EEN DEEL DER 
FElTEN. - 0NWETTELIJKHEID WAARDOOR 
HE'l' HOF IN DE ONJ\IOGELIJKHEID WORDT GE
STELD ZIJN TOEZIOHT UI'l' TE OEFENEN OVER 
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DE WETTELIJKHEID VAN DE BESLISSING MET 
BE'J'REKKING OP DE VEHJARING VAN DE PU
BLIEKE VORDERING. - 0NWETTELIJKE VER
OOl!.OELING. 

1° Is onwettel'ijlc de besl-issing van de 
reehter in. hoge·r beroep wellce een we
gens opliehtin.g v66t·' (Je qo1-reetionele 
reehtbwnk ve·rwezen en door die t·eehts
maeht be·reehte belclaagde we,qens mis
bruik vwn vertrmvwen vm·oonleelt zon
der vast te stellen da.t cle feUen wellce 
als bewezen ·wenlen aangezien clezelfde 
zi_in als clie wellce OJan de vervolging 
ten gronclslctg lttgen of oncler de feUen 
liegrepen waren wellce tot de vervolginu 
aanle-icl·ing gegeven hadden (1). 

2° De reehter over cle grana die geoo·r
deelrZ heeft r~nt de ve1·sehillende te·n 
laste gelegde fe'iten een enlcel misdt•i.i! 
'IJitmalcen om(lat zij het ttitwe1·ksel van 
een zelfde misrlacl·ir! opzet witmalcen en 
dientengevolge beslist heett flat de ptt
blieke vorclering op de dag van de be
slissing niet verjaa·rd was cloordat de 
verjar·ing m· van sleehts aanvany gena
men ha1l van at de datwm wnarOp het 
laatste feit becl·reven werrl, stelt het hot 
in de onmogel-ijkheid zijn toezieht over 
1Ze wettelijlcheid van de besl-issing met • 
lietrekking tot de verjn•·ing tt-it te oefe
nen wannee·r cle beslissing ove1· de 
;~ehttld van de belcla.agde ten aan
zien van een deel de·r ten laste ge
le_qde feiten niet wettelijk is en wan
neer de ver·melclin.qe-n van de besl-issimg 
niet mogelijk 1nalcen te bepalen of en in 
wellce mate de 1·eehter met deze feiten 
rekening heeft gehottden om het aan
vangsp·wnt vwn de ver.f(wing te bepalen. 
Die on-rnogel-ijlcheirl b1·engt de nieUgheirl 
·mede van de ttitgesprolcen vet·oonleling 
voor !le gezamenl-ijlce feiten (2). 

(DELVIG.NE, T. DANHIEH.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 december 1953 gt;wezen door 
het Hof van beroep te Brnssel; 

I. Voor zoveel de voorziening tegen de 
over de pnblieke vordering gewezen be
slissing gericht is : 

Over het midclel : schencling van de 
artikelen 97 van de Gronclwet, 130, 182 en 
211 van het Wetboek van strafvorclering, 
doordat het bestreden arrest aanlegger 
11it hoofcle van onderscheiden, zogezegcl 

(1) Verbr., 5 januari 1953 (A•·•·. Verb•·., 1953, 
biz. 263; Bull. en PASIC., 1953, I, 296) ; 15 juni 
1953 (Bull. en PASIC., 1953, I, 803). 

(2) Zie verbr., 2 februari 1953 (A,·. Verbr., 
1953, biz. 378; Bull. en PASIC., 1953, I, 422). 

ten nadele van wijlen dokter Romedenne 
gepleegde verdnisteringen heeft veroor
deeld, clan wanneer noch in de beschik
king van verwijzing, noch in de dagvaar
ding melding van die verdnisteringen wercl 
gemaakt, en dan wanneer, hoewel aanleg
ger door het hof van beroep verzocht is 
geweest ten aanzien van de nienwe te
lastlegging van verdnistering van zekere 
sommen ten nadele van wijlen dokter 
Romedenne zijn verweermiddelen voo1' te 
dragen, er iliet is vastgesteld geweest dat 
de in aalllllerking genomen feiten dezelfde 
waren als die wegens welke aanlegger 
was vervolgd geweest : 

Overwegende dat blijkens de vordering, 
de beschikking van verwijzing en de dag
vaarding, aanlegger vervolgd werd onder 
meer nit hoofde van oplichting van 
220.000 frank, 26.400 frank, 12.750 frank 
en 13.515 frank ten nadele van Berthe 
Many en van bedrieglijke verdnistering 
van 88.106 fr. 60 ten nadele van dezelfde 
en van wijlen dokter Romedenne; 

Overwegende clat nit het proces-verbaal 
van de zitting van het hof van beroep 
van 1 december 1953 alsmede nit het be
streden arrest blijkt dat de voorzitter 
de beklaagdeverzocht zijn verweermicldelen 
voor te dragen ten aanzien van de telast
legging van in het arrondissement Brus
sel op de in de vordering aangednide 
data ·(van 1 jnni 1946 tot 14 juni 1949), 
de feiten de opeenvolgende openba
ringen nitmakende van eenzelfde straf
baar oogmerk, als dader of mededader, 
de sommen van 220.000 frank, 26.400 fr., 
12.750 frank en 13.515 frank bedrieglijk 
verdnisterd of verspilcl te hebben welke 
hem waren overhancligd geweest op voor
waarde een bepaald gebrnik ervan te ma
ken, alsmecle verscheidene sommen voor 
een totaal beclrag van 88.106 fr. 60 en niet 
van81.106 fr. 60, zoals ten gevolge van een 
klaarblijkende materiele vergissing werd 
opgegeven, ten nadele van dokter Rome
denne, en dat Delvigne ten aanzien van 
deze nienwe telastlegging zijn verweer
middelen heeft voorged1;agen; 

Overwegende dat, behondens de boven
onderlijnde materH~le vergissing, de 
nieuwe qnalificatie met de onde volkomen 
gelijkluiclend is wat de verdnistel'ing van 
verschillende sommen, een totaal bedrag 
van 88.106 fr. 60, betreft; 

Overwegende voor het overige, dat 
daarin geen oplichtingen meer zijn om
schreven, doch verdnisteringen welke we
liswaar over dezelfcle sommen van 
220.000 frank, 26.400 frank, 12.750 frank 
en 13.515 frank liepen, doch echter niet 
meer ten nadele van Bm·the Many maar 
ten nadele van wijlen dokter Romedenne; 

Overwegende dat het arrest aanlegger 
aan de aldns geqnalifieerde feiten, en bo
venclien aan de hem ten laste gelegde fei
ten van valsheid en gebrnik van valse 
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stukken schuldig verklaart, maar dat het 
niet vaststelt dat de feiten welke onder 
de qualificatie van verduistering, in de 
plaats gesteld van die van oplichting als 
bewezen werden aangezien, dezelfde wa
ren als die welke aan de vervolging· ten 
grondslag lagen of althans begrepen wa
ren in de feiten welke aanleiding tot de 
vervolging hadden opgeleverd en welke 
dienvolgens bij de eerste rechter aanhan
gig "'aren; 

Overwegende dat het hof · van beroep 
aan de ene zijde er op wijst dat de onder
scheiden ten laste van Delvigne als bewe
zen weerhouden feiten de opeenvolgende 
en voortgezette openbaring uitmaken van 
een zelfde strafbaar oogmerk en dat zij 
op 8 april 1948 een einde hebben geno
u~en; dat aan de andere zijde, de verja
nn¥ van de publieke vordering geldig ge
stmt werd door de apostil van de onder
zoeksrechter te Brussel aan de commis
saris van politie te Ukkel van 12 fe
bruari 1951; 

Qverwegende echter dat de vermeldin
gen van het arrest niet mogelijk maken 
te bepalen of en in welke mate het hof 
van beroep, om op 8 april 1948 het aan
vangspunt van de verjaring der publieke 
vordering te bepalen, rekening heeft ge
houden met de feiten welke onder de 
nieuwe telastlegging· van verduistering als 
bewezen werden weerhouden; dat het 
zodoende het hof in de onmogelijkheid 
stelt zijn toezicht uit te oefenen over de 
wettelijkheid van de beslissing met be
trekking tot de verjaring van de publieke 
vordering en, dientengevolge, over de 
wettelijkheid van de veroordeling; 

Dat het arrest mitsdien de in het mid
del aangeduide wetsbepalingen geschon
den heeft; 

II. Voor zoveel de voorziening tegen 
de over de vordering der burgerlijke par
tij gewezen beslissing gericht is : 

Overwegende dat verbreking van de 
over de publieke vordering gewezen be
slissing verbreking met zich brengt van 
de over de vordering der burgerlijke 
partij gewezen beslissing; · 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerster tot de kosten · 
verwijst de zaak naar het Hof van be~ 
roep te Luik. 

15 februari 1954. - 2" kamer. - Vom·
zitter, H: Wouters, voorzitter. - ve~-
slaggeve·r, H. Demoulin. - Gelijlclttidende 
conclttsie, H. Raoul Janssens de Bistho
ven, eerste advocaat-generaal. - Plei
te1·, H. Simont. 

2" KAMER. - 16 fehruari 1954 

1° INKOMSTEJNBELASTINGEN. -
ElX'l'RABELASTING. - BELASTING WELKE .ZELF 
NIE'l' ALS BEDRTJFSLAST VAN DE IN DE EX'l'RA
BELASTING BELASTBARE GRONDSLAG MAG AFGE
TROKKEN WORDEN. 

2° INKOMSTEJNBELASTINGEJN. -
EXTRABESLATING.- AFTREKBARE LASTEN.
BELAS'flNGEN OP DE BEDRIJFSINKOMS'l'EN. -
BELASTING WELKE ALS BEDRIJFSLAST VAN DE 
IN DE EXTHABELASTING BELASTBARE G'RONDSLAG 
SLEOHTS VERMAG 'l'E WOHDEN AFGETHOKKEN 
VOOR ZOVEEL DIE BELASTING INDERDAAD GEDU
RENDE HE'f BELAS'l'BAAR TIJDPERK IS GEKWE
'l'EN. 

1° De ewtrabelastinq ·m.n(J niet nts /Je
drijfslnst van de :in de· ewtmihelastinrr 
belnstbat·e ,qr·ondslag afgetrolclcen ?))Ot:

den. (Wet van 16 october 1945, art. 12.) 
2° De belasting op cle bed!·ijfsinlr.omsten 

mag slechts ctls bed1'ijfslast van de 
'in tle ea::tmbelnsting belastba1·e grond
sla.g afgetTo7c7cen worden, 1vanneer zii 
inde1·daad gedurende het belastbaa,i· 
tijclperk gelcweten wenl. (Samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 26, par. 1; wet van 
16 october 1945, art. 19.) 

(DELCOUR'.r, T. BELGISOHE STAAT, MINIS·r~~ll 
VAN FINANOIEN.) 

ARHES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 januari 19i'i2 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 12, 19 van de wet van 16 oc
tober 1945 tot invocring van een extra
belasting op de in oorlogstijd behaalde 
exceptionele inkomsten, winsten en ba
ten, doordat het bestreden arrest gewei
gerd heeft de belastingen welke op 9 oc
tober 1944 voor het aan die datum voor
afgaande tijdperk versehuldigd waren 
van de belastbare activa van aanlegger 
af te trekken, dan wanneer de belastin
ge~, al dan niet ten kohiere gebracht, de 
actlva van aanlegger bezwaren die juist 
daardoor het in artikel 2 van voormelde· 
wet voorzien bewijs bijbracht dat die ac
tiva ten belope van de belastingen die ze 
bezwaarden fictief waren : 

Overwegende dat het in het middcl ln
geroepen artikel 12 van de wet van 16 oc
tober 1945 bepaalt dat de extrabelasting
niet als bedrijfslast in mindering mag 
gebracht worden; 

Overwegende dat deze bepaling aan de 
in het middel aangevoerde stelling· 
vreemd is; 

Overwegende dat artikel 19 va11 de wet 
van 16 october 1945, in zover er van door 
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die wet niet wordt afgeweken, de bepalin
gen van de samengeschakelde wetten be
treffencle de inkomstenbelastingen met be
trekking op de bedrijfsbelasting, op de 
extrabelasting toepasselijk maakt; 

Overwegende tlat geen bepaling van de 
wet van 1() october 1945 afwijkt van ar
tikel 2(), paragraaf 1, van de samenge
schakelde wetten hetwelk enkel aftrek 
van de bedrijfsbelasting als bedrijfsuit
gave toestaat voor zoveel die belasting 
inderdaad gednremle het belastbaar tijd
perk is gekweten geweest; 

Overwegende dnt het bestreden arrest 
vaststelt dat verzoeker in gebreke blijft 
te bewijzen dat hij gedurende het in de 
extrabelasting belastbaar tijdperk enige 
som aan bedrijfsbelasting zon hebben be
taald; 

Overwegende tlerhalve dat het bestre
den arrest, verre van het in het middel 
aangeduid artikel 19 geschonden te heb
ben, er een juiste toepassing van heeft 
gemaakt door te beslissen clat de eis tot 
in mindering brengen van de na () oc
tober 1944 gekweten bedrijfsbelasting niet 
gegrond was; 

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

ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

16 februari 1954. - 2" kamer. - Voo1·
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Versla,qgever, H . .Anciaux 
Henry de Faveaux. - Gelijlcluidende 
conclusie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. - Pleitcr, H. Van 
Leynseele. 

2e KAMER. - 16 fehruari 1954 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
ZAKEN VAN DIHECTE BELASTINGEN. - Voou
ZIENING GERICH'J' TEGEN EEN ARREST DA'l' GE
WEZEN IS OVEI~ DE WET'l'ELIJKHEID VAN EEN 
AANSLAG IN DE INKOMSTENBELASTINGEN, TEN 
LAS'l'E VAN EEN WE'l'TELIJK ON'l'ZETTE PERSOON 
WIENS GOEDEREN KRACH'l'ENS DE BESLUI'l'WE'l' 
VAN 17 JANUARI 1945 ONDER SEQUESTER ZIJN 
HES'l'ELD. - GESCHIL WAARIN DE DIENST 
VAN HE'l' SEQUESTER VOOR RET Hm' 
VAN BEROEP VRTJWILLIG IS TUSSENGE
KOMEN EN WAARIN DE ONTZE'lTE PERSOON EN 
DE DIENST VAN HET SEQUESTER ONSCHEID
BARIE BELANGEN VERDEDIGEN. - VOOHZIENING 
AAN DE DIENS'l' VAN HE'l' SEQUESTER NIET BE
'l'EKE."!!J. - NIET ONTVANKELI.HCE \'OORZIE
NING. 

Is niet ontv(mlcelijle, de aan. de Dienst 
·van het seq-uestet· niet betelcende voo1·
z·ien·ing, wannecr d·ic voo1·ziening gm·icht 

is tegen con an·est dc~t gewczen is over 
de wettelijlcheid van eon aansla[J in de 
inlcomstenbclClstinrJen. gevestigd ten 
laste van een wettelijk ontzette persoon, 
·w·iens goeclercn kt·achtens de besluUwet 
van 17 januari 1945 oncle1· seqnester zijn 
gesteld, en dat uUgesp1·olccn werd over 
cen geschil wa(win de Dienst van 1Let 
seqnester, wcll;;e vrifwUUg v66r het hot 
van beroep is t·ussengckomen en de ont
zette pe1·soon onscheidba1·e belangen 
verdedi.gden, ~vcllce verschillend van de 
belangen vcm aClnlegger wa1·cn (1). 

(BELGISCHE STAAT, MINIS'l'ER VAN FINANCIEN, 
'l'. ZEYEN .. I 

AR-REST. 

HET HOF; ~ Gelet op de bestreden 
arresten, op 23 aprU 1952 en op 11 fe
bruari 1953 gewezen door het Hof van 
beroep te Gent; 

Over de groncl van niet-ontvankelijk
heid, door verweerders hieruit afgeleid 
dat de voorziening niet is betekend ge
weest aan de Dienst van het sequester 
welke v66r het hof van beroep tussen
komende partij was : 

Overwegende dat de voorziening ge
richt is tegen m:resten waarbij uitspraak 
werd gedaan over belasting·aanslagen ge
vestigd ten laste van de wettelijk ont
zette persoon Gustave Zeyen wiens goe
deren onder sequester waren gesteld 
krachtens de besluitwet van 17 januari 
1.945 betreffende het sequester der goede
ren van de personen aan wie misdaden 
of wanbedrijven tegen de uitwendige vei
ligheid van de Staat worden ten laste ge
legd; 

Overwegende dat uit cle bestreden ar
resten blijkt dat de Dienst van het se
quester vrijwillig in de zaak was tussen
gekomen; dat het arrest van 23 april 
1.952, onder inroeping van artikel 20 van 
tle besluitwet van 23 augustus 1944 vast
stelt dat de dienst bij het geschil een be
lang heeft dat de ontvankelijkheid 
van zijn tussenkomst rechtvaardigt, en 
het arrest voor gezegde clienst bindend 
verklaart; dat het arrest van 11 februari 
1953, ingevolge de tussenbeslissing van 
23 april 1952 oordelende, over de kosten 
van die tussenkomst uitspraak doet; 

Dat daaruit volgt dat de bestreden ar
resten gewezen werden over een geschil 
waarin de Dienst van het sequester en 
verweerders onscheidbare belangen, wel
ke van die van aanlegger verschilden, 
verdedigden; 

Dat derhalve de voorziening, die aan 

(1) Zie verbr., 30 october 1953 (supra, 
biz. 112; Bull. en PASIC., 1954, I, 128). 
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de Dienst van llet sequester niet llete
kenq werd, niet ontvankelijk is; 

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

16 fellruari 1954. - 2" kamer. - Vom'
zUte·r en ve1·slaggeve1·, H. Giroul, raads
lleer waarnemend voorzitter. - Gelijlc
l·widende conolusie, H. Gansllof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - PleiteTs, 
HH. Van Leynseele en de Mey (deze laat
ste van de Balie van beroep van Brussel). 

2" KAMER. - 16 fehruari 1954 

1° INKOJ\IIS'.rENB.EJLASTINGEN. 
REOCAMATIIC. __:_ VERPLlCHTING DEZE .MET 
R.EDENI\:N TE OMKLEDEN. 

2° INKOMSTENB.EJLASTINGEN. -
BEROEP BIJ RET ROF VAN BEROEP. - BE
ROEP WAARDOOR ENKEL RETGEEN DAT RET 
VOORWERP VAN DE BESLISSING VAN DE DIREO
TEUR DER BELAS'J'INGEN HEEFT Ul'l'GEMAAK'l' 
BI.J RE'l' ROF VAN ,BEROEP AANRANGIG WORDT 
HEMAAK'l'. 

so INKOJ\IISTENB.EJLASTINGEN. -
P'R:OCEDURE VOOR RET ROF VAN BEROEP. -
AMBTSRALVE OPGEWORPEN 'MIDDELEN. - Mm
DELEN WELKE ENKEL BINNEN DE GRENZEN VAN 
RET BIJ RET ROF VAN BEROEP AANHANGIGE 
GESCRIL MOGEN OPGEWORPEN WORDEN, 

¥ INKOMSTENB.EJLASTINGEN. 
AANSLAG BIJ NAVORDERING VAN RIEOHTEN. 
BUITENGEWONE TERMIJNEN BEPAALD BIJ ARTI
KEL 74 DER SAl\IENGESCRAKELDE WET'l'EN. -
TERMIJNEN BI,J DE BESLUITWET VAN 17 DE
CEMBER 1942 GESORORS'l' TOT DE DA'l'UM VAN 
RET KONINKLIJK BESLUIT WAARBIJ RET LE
GER TERUG OP VREDESVOET ZAL GEBRACRT 
WORDEN. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. -
VERiBETERING DOOR DE ADMINISTRATIIC VAN DE 
AANGIFTE VAN EEN BELASTINGPLICRTIGE. -
AANSLAG 'l'OT AANVULLENDIC BE!,ASTING. -
AANVULLENDE AANSLAG NIE'l' BEPERK'l' 'l'OT RET 
DEEL VAN DE WINST DAT NIET ONDER DE EXTRA
BELASTING VALT. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. 
l1JXTRABELASTING OP DE IN OORLOGS1'IJD BE
RAALDE .EXCEPTIONBLE· BATEN. - ARTIK~;L 7 
VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945. 
DRAAGWIJDTE. 

7° INKOMSTENBELASTINGEN. 

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

(1) Zie verbr., 21 april 1953 (A1·r. Verbr., 
1953, blz. 571; Bull. en PAsrc., 1953, I, 642, en 
de nota 1); 26 januari 1954 (Bull. en PAsrc., 
1954, I, 459). 

(2) en (3) Zie nota 2 en 3 ondertekend 

EXTRABELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
RAALDE EXCEPTIONELE EATEN. - ARTIKEI, 7 
VAN DE WET VAN 16 OCTOBER• 1945. - VOOR
WERP. 

1 o De 1'eclanur,tie van de belastingsch,ul-· 
dig(J bij de direoteur dm· belastinge1v 
moet met redenen 01nlcleed zijn (1). (Sa
mengescllakelde wetten lletreffende de 
inkomstenllelastingen, art. 61, par. S.) 

2° Doo1· het bemep wordt enkel bij het 
hot van beroep, aanhang'i,q gemaalc~ 
hetgeen het 1J001'wm·p van de beslissin,q 
van de directmw de1· belasUngen heett 
ttit,qemaalct, hctzij rle aan rle directmw 
dam· de belastingplichtige vooTgelegde 
betwistingen en de gebeudi;ilc am.bts
halve floor de !li1·ecte·nr ann rle a.a.nslnrt 
aangebmchte wijzigingen (2). 

so Hoewcl het hot van beroep, megens· 
het ka1·a1cter van openba?'e orde der bc
last·ing, ambtshalve middelen mag op
we1'pen, moet het nochtans, indien het 
zttllcs doet, binnen de grenzen van het 
bij het hot nanhangi,q geschil blij1Jen (S). 

4° De besl-nUqvet van 17 december 1942 
heett cle bi:i M'tilcel 7 4 van de sam.enge
schakelde 1.vetten bepaalde lmitenue
woric aanslagtennijnen gesohoTst tot 
de dat-nrn van het lconinlclijk beslttit 

· waarbij het lege?' tent .. Q op m·erlesvoet 
zal tvorden gebnwht (4). 

5° Geen enlcele bepaling noah van de sc~
mengcschalcelde ~vetten, noch "Van· de 
wet ·van 16 ootobe1· 1945 bcpcrlct hct 
vestigen. vcm. aa.nvtt.llende a.an.slagen in 
cle gewone belastingen tot het niet onde1· 
de extntbelasUnu vaUende deel 11an de 
winst (5). 

6° W aar hij bij nrt-ikel 7 ·vnn de wet van 
16 octobe·r 1945 in het vestigen van nan
vullcnde aanslagen in de inlcomstenbe
lctsting en ·in de nat-ionale orisisbe
lasting voo1· de rlienstja?·en 1940 tot 1945 
vo01'Zien heett, heett de wetgeveT be
cloeld de in oorlogsti.jrl verwezenlijlcte 
w·insten niet aan het stelsel van de ue
wone ·inlcomstcnbelast-ingen te onttrelc
lcen, zelts 1.n,qcval die winsten aan de 
emtrabelasting 01ule1·hevig zijn (6). 

7° Het enig voon.oerp va4L nrt-ilcel 7 vrtn 
fle wet vwn 16 oot'obm· 1945 is geweest 
te tJoot·zien in het gebe·urlijlc verstrijlcen 
van de bi.f artikel 74 der samengescha.
kekle wetten gcstelfle bwitengewone te1'
mijnetL, in geval van tentgb1·enging, van 
het leger op vreclesvoet, en, in dit geval, 

W. G. onder verbr., 16 februari 1954 (Bull. en 
PASIO., 1954, I, 541). 

(4). (5) en (6) Verbr., 21 december 1953, twee 
.arresten (supm, blz. 271 en 274; Bull. en 
PAsrc., 195i, I, 322 en 333), 12 en 26 januari 
1954, twee arresten (Bull. en PAsrc., 1954, I, 
395, 461 en 464,). 
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zo la·ng de ellJt·ra;belasting lcfw gev.estigd 
worden, het inlcohieren van (W/IW'ltllende 
gewone belast'ingen rnogeUjlc te malcen, 
onder het' .. enig ·voor·l!ehoufl dat · no.ch 
verho,qingen, n6ch boeten vermor1en toe
gepast te wo·rden (1). 

(FANON, T. IlELGISCHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANCIEN.) 

Al~REST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 16 mei 1951 en op 6 februari 
1952 gewezen door het Hof van beroep te 
Luik; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 6 van 
de wet van 6 september 1895, 61, para
graaf 3, 66 en 67 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, samenge
schakeld bij besluit van de Regent van 
15 januari 1948, 2, 3 en 19 van ck wet 
van 16 october 1945 tot invoering van een 
extrabelasting en 1 van de wet van 
30 mei 1949 houclende exceptionele en in
,terpretatieve maatregelen inzake directe 
belastingen, doordat, terwijl aanlegger in 
de door hem aan de directeur voorge
legde reclamatie << volledige herziening 
van zijn dossier aanslagen tijdens de 
om·log 1940-1944 JJ had verzocht en zekere 
grieven had uiteengezet, en terwijl hij 
in zijn beroepschrift v66r het hof van be
roep te Luik zekere andere grieven had 
uiteengezet (vrije middelen in 1940, op
eising van een vrachtanto, samenstelling 
van de veestapel, enz.) welke strekten tot 
bewijs van het bestaan van te hoge aan
slagen waarover hij zich in zijn bezwaar
schrift in algemene bewoordingen be
klaagd had, de bestreden arresten beslist 
hebben dat het hof van beroep onbevoegd 
was om van die grieven kennis te nemen 
in de mate waarin zij in het bezwaar
schrift niet uitdrukkelijk waren opge
somd geweest, aldus een in de wet niet 
vastgesteld verval invoerend, dan wan
neer de door aanlegger in zijn bezwaar
schrift gebezigde bewoordingen algemeen 
waren, en dit bezwaarschrift mitsdien 
voldoende met redenen omkleed was, dan 
wanneer deze materie van openbare orde 
is, dan wanneer aangenomen wordt dat 
ne directenr bij wie een bezwaarschrift 
aanhangig is, alle elementen van de be
twiste aanslagen behoort te herzien, dan 
wanneer de hoven van beroep in zaken 
van directe belastingen niet van de beslis
sing maar van de aanslag kennis nemen; 
dan wanneer zij het geschil in zijn geheel 
dienen te onderzoeken en dan wanneer de 

(1) Zie nota 4, 5 en 6 van voorgaande blad
zijde. 

door aanlegger in ZIJn beroepschrift erl 
in zijn conclusies. voorgebrachte grieven 
enkel bijkomstigheden van de hoofdeis 
tot herziening waren en van aard wa
ren om te doen blijken dat aanlegger te 
hoog was belast geweest : 

Overwegende dat nit het arrest van 
16 mei 1951 en nit de regelmatig bij de 
voorziening gevoegde stukken blijkt dat 
aanlegger tegen de te zijnen laste geves
tigde aanslag in de extrabelasting op de 
in oorlogstijcl behaalcle exceptionele win
sten en baten een reclamatie ingediend 
heeft waarin hij om « volledige herzie
ning van zijn dossier : aanslagen over de 
oorlogsjaren )) verzocht, welk verzciek 
hierop was gegrond dat hij : 1 o « bij · de 
aangiften met het oog op de fiscale am
nestie 484.000 fr. a an de administratie 
had aangegeven Jl, clan wanneer de admi
nistratie enkel met een som van 387.200 fr. 
rekening heeft gehouden, en liierop; 
2° dat hij « verlangt het voordeel van de 
nieuwe rechtsspraak in verband met de 
berekening van het « levensminimum· Jl 
(gezinskosten) te genieten JJ; 

Overwegende dat aanlegger nadat flit 
bezwaarschrift door het hof van beroep 
verworpen werd een beroepschrift indien
de waarin hij, zoals hij het in zijn voor
ziening te kennen geeft, benevens de vroe
gere in zijn reclamatie aangevoerde grie
ven, verscheidene andere grieven deed 
gelden ten bewijze ervan dat hij << voor 
al de oorlogsaanslagen JJ te hoog is belast 
geweest; 

Overwegende dat het hof van beroep 
door de bestreden arresten geweigerd 
heeft die grieven te onderzoeken om de 
reden flat aanlegger ze in zijn reclamatie 
behoorde te doen gelden, clat die grieveD. 
geen aanleiding hadclen gegeven tot een 
wijziging van ambtswege door de direc
tenr die de zaak behanclel<l had en, ten
slotte, dat het claar nieuwe eisen gold; 

Overwegende dat uit de voorzieJ;ling 
blijkt clat aanlegger, zonder te betwisten 
dat het andere dan de dam·in expliciet 
opgegevene bezwaarschriften zou gelden, 
in hoofdorde inroept dat de tot de direc
teur cler belastingen gerichte reclamatie 
niet behoeft met redenen omkleed te wor
den, en subsidiair dat de motivering van 
bewnste reclamatie, hoewel in algemene 
bewoordingen gesteld, de directeur die 
de zaak behandelde in de mogelijkheid 
stelde in een materie van openbare orde 
alle op de oorlogsjaren betrekking heb
bencle aanslagen te wijzigen en bijgevolg 
het hof van beroep in staat stelde het ge
schil in zijn geheel te behandelen; 

Overwegende dat uit artikel 61, para
graaf 3, lid 2, van de samengeschakelcle 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen blijkt dat de reclamade van de 
belastingplichtige bij de directeur der 
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belastingen met redenen moet omkleed 
zijn; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
van 16 n:iei 1951 niet betwist heeft dat 
aanlegger die verplichting nagekomen 
heeft, doch zich, om het voorwerp van de 
aan de directeur voorgelegde betwisting 
te bepalen, ertoe beperkt heeft de draag
wijdte van zijn bezwaarschrift te inter
preteren; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat de grieven welke aanlegger 
voor de eerste maal v66r het hof van be
roep heeft aangevoerd een nieuwe eis 
uitmaken, dit wil zeggen dat zij niet val
len in de betwistingen welke de belasting
plichtige aan de directeur der belastin
gen voorgelegd heeft of in de door deze 
gebeurlijk aangebrachte wijzigingen; 

Dat het daaruit wettelijk heeft kunnen 
afleiden dat die nieuwe betwistingen niet 
bij het hof van beroep door het v66r het
zelve ingestelde beroep aanhangig wer
den gemaakt en dat het hof niet bevoegd 
is om daarover uitspraak te doen; 

Dat immers, enerzijds, hoewel arti
kel 61, paragraaf 3, lid 1, van de samen
geschakelde wetten bepaalt dat een recla
matie tegen het << beloop van de aanslag JJ 

kan worden ingediend, artikel 66 van 
diezelfde wetten bepaalt dat « tegen de 
beslissing JJ van . de directeurs der be
lastingen beroep kan worden ingesteld, en 
artikel 9 van de wet van 6 september 1895 
er op wijst dat het de << stukken aan
gaande de betwisting JJ zijn die door de 
directeur der belastingen naar de grifiie 
van het hof van beroep worden overge
maakt; dat hieruit blijkt dat de beslis' 
sing van de directeur der belastingen door 
het beroep enkel bij het hof van beroep 
aanhangig wordt gemaakt voor zoveel die 
beslissing, over de aan de directeur door 
de belastingplichtige voorgelegde betwis
tingen en over de g·ebeurlijk ambtshalve 
door de directeur aangebrachte wijzigin
gen, uitspraak heeft gedaan; 

Dat anderzijds, in tegenstelling met de 
directeur der belastingen die, nit kracht 
van zijn jurisdictionele bevoegdheid, de 
macht heeft het door de administratie 
besliste door zijn beslissing te wijzigen, 
het hof van beroep niet dezelfde opdracht 
vervult; dat imlien het hof van beroep, 
wegens het karakter van openbare orde 
cler belasting, ambtshalve micldelen op
werpen kan, het nochtans, waar het 
zulks doet, binnen de grenzen van het 
bij het hof aanhangig geschil moet blij
ven; 

Overwegende dat, waar het middel van 
de voorziening de schending van de arti
kelen 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek inroept, het echter niet aanduidt 
waarin het bestreden arrest het aan de 
akten vm:schuldigd geloof zou hebben ge-
8chonden door feitelijk, en derhalve sou-

verein, te beslissen dat de voor de eer
ste maal aan het hof van beroep onder
worpen eisen geen betrekking hadden met 
de door de belastingplichtige aan de di
recteur der belastingen voorgelegde be
twistingen of met de door cleze ambts
halve aangebrachte wijzigingen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden· 

Over het tweede micldel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 25, 26 en 35 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 2, 7, 10, 13 en 19 
van de wet van 16 october 1945 tot invoe
ring van een extrabelasting, 2 en 5 van 
de wet van 14 october 1945 betreffende de 
geblokkeerde mone'taire activa; van het 
enig artikel van de wet van 30 juli 1947 
houdende verlenging· van de aanslagster
mijnen, a) doordat het bestreden arrest 
ten onrechte het vestigen, na op 1 januari 
1946 wettelijk heeft verklaard, van aan
vullende aanslagen in de gewone belastin
gen op het deel van de door aanlegger ge
durende het belastbaar tijdperk verwezen
lijkte winst dat door de extritbelasting ~s 
getroffen geweest, dan wanneer de wet 
en de voorbereidende werkzaamheden er 
van het vestigen van aanvullende aan
slagen in de gewone belastingen be
perken tot het deel van de winst dat door 
de extrabelasting niet getroffen werd, en 
dan wanneer, cloor aldus te beschikken, 
de bijzonclere wet van de gewone wet
geving afwijkt; b) doordat het bestreden 
arrest lijnrecht tegen het doel van de uit
zonderingswetten van 1945 indruist het
welk was enkel ten behoeve van de Staat 
een nieuwe belastbare materie tot stand 
te brengen, uitgemaakt door de exceptio
nele winst, waarop alleen een belasting 
kan worden geheven welker opbrengst 
geheel aan het delgen van de lening tot 
mtmtsanering moet besteed worden, het
geen elke, trouwens niet terugvorderbare 
toewijzing aan de provincH~n en gemeen
ten uitsluit; c) doordat het bestreden ar
rest, ten onrechte, ter rechtvaardiging van 
het samenvoegen van de gewone belastin
gen en de extrabelasting op eenzelfde in
komen, argumenten put uit de memorie 
van toelichting van de wet van 30 juli 
1947 welke geenszins met de tekst van die 
wet overeenstemt en evenmin tot het in
terpreteren van de wet van1945 mag wor
den gebruikt : 

Overwegende dat artikel 1 van de be
sluitwet van 17 december 1942 luidt als 
volgt : « de verjaringen voorzien bij ar
tikel 7 4 van de samengeschakelde wetten 
inzake belastingen op het inkomen wor
den geschorst tot de clatum van het ko
ninklijk besluit uitvaardigend dat het le
ger terug op vredesvoet wordt gebracht JJ; 
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Overwegende dat, vermits bedoeld ko
ninklijk besluit van 1 juni 1949 dagte
kent, de administratie steeds nog binnen 
de . bij voormeld artikel 74 gestelde ter
mijnen verkeerde om in 1947 voor dienst
jaren 1941 tot 1945 navorderingen van 
rechten in de gewone belastingen te ves
tigen; 

Overwegende dat geen enkele bepa
ling, noch van de samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
noch van de wet van 16 october 1945, het 
vestigen van aanvullende aanslagen in de 
gewone belastingen beperkt tot het niet 
onder de extrabelasting vallende deel van 
de winst; 

Dat, inzonderheid, de wetgever door in 
artikel 7 van de wet van 16 october 1945 
het voegwoord << wanneer >> te gebruiken, 
zich erbij bepaalt ue toepassing van be
wuste extrabelasting tot een bepaald ge
val te beperken doch de maat niet be
grenst waarin de aanvnllende aanslagen 
worden gevestigd; 

Dat voormeld artikel 7, waar het in 
het vestigen van aanvullende aanslagen 
in de belasting op de inkomsten en in de 
nationale crisisbelasting voor de dienst
jaren « 1940 ·tot 1945 » voorziet, beoogd 
heeft de tijdens de oorlogstijd verwe
zenlijkte winsten niet aan het stelsel van 
de gewone inkomstenbelastingen te ont
trekken, zelfs ingeval bedoelde winsten 
aan de extrabelasting onderhevig zijn; 
dat het enig doel dezer bepaling geweest 
is te voorkomen dat wegens het verstrij
ken van de bij artikel 74 gestelde termij
nen voor toepassing van de bepalingen 
der samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, de gewone in
komstenbelastingen niet zouden kunnen 
geheven worden op nit kracht van de sa
mengeschakelde wetten belastbare inkom
sten, die echter slechts naar aanleiding 
van het vestigen van de extrabelasting 
aan het licht zijn gekomen; dat de wet
gever van 1945, die de datum niet kende 
waarop het koninklijk besluit tot terug
brenging van het leger op vredesvoet zou 
worden uitgevaardigd, waardoor de bi.i ar
tikel 74 van de samengeschakelde wetten 
gestelde termijnen, die bij de besluitwet 
van 17 december 1942 opgeschorst werden, 
opnieuw zouden lopen, wettig de gebeur
lijkheid in aanmerking heeft kunnen ne
men van een verjaring die de toepassing 
van de samengeschakelde wetten verhin
derde; 

Dat daaruit volgt dat voormeld arti
kel 74, verre van enige begrenzing aan de 
toepassing van het stelsel der gewone in
komstenbelastingen te brengen, in het 
daarin bijzonder bepaald geval dit stelsel 
bij uitzondering uitgebreid heeft, niette
genstaande het verstri.iken van de ter
mijnen binnen welke toepassing van de 
samengeschakelde wetten mogelijk was, 

onder het enige voorbehoud dat noch v-er
hogingen, noch geldboeten zouden vermo-
gen te worden toegepast; ' 

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

ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

16 februari 1954. - 2° kamer. - Voor
z'itter, H. Gil·oul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve·r, H. Bayot. -
Gelijklwidende conclu.sie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
tet·s, HH. de Mey (van de Balie van 
beroep van Brussel) en Van Leynseele. 

l e KAMER. - 18 februari 1954 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRES'l'EN. - BuRGERLIJKE ZAKEN. 
1TINKELE BETWlS'l'ING NOPENS DE VRAAG OF 
EEN OVERIEENKOJI.IST EEN JI.IEDEEIGENDOJII OF 
EEN ERFDIENSTBAARHElD TO'l' STAND BRACHT. 
- VONNIS DAT B!.J INTERPRE1'ATIE VAN DE 
OVEREENKOJ\.181' BESLIST DAT EEN ERFDIENS1'
BAARHEID 'l~OT STAND IS GEKOliiEN. - RECH-
1'ER NIET YERPLICH'l' TE ONDERZOEKEN OF DE 
VEREISTE ,JURIDISCHE ELEJI.IENTEN ENER EBF
DIENSTBAARHEID VERENIGD WAREN. 

2° BINDENDE BEOORDELING DOOlt 
DE REOHTER OVER DE GROND. -
BUR.GERLIJKE ZAKEN.- 0VEREENKOMST.
lNTERPR.ETATIE VERENIGBAAR MET DE BE
WOOR.DINGEN VAN DE AKTE. - SOUVEREINF; 
INTERPRET A TIE. 

3° BEWIJS. - Bun.oEHLIJKE ZAKEN. -
lNTERPRE1'ATIE VAN EEN DUBBELZINNIGE OVEH
EENKOMST. - lNTEHPRJc'TATIE OEOROND OP 
VERMOEDENS. - WET'l'ELI.JKHEID. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN IDN 
ARRESTEN. - BunGEHLIJKE ZAKEN. -
VONNIS WAARDOOR EEN EIS WORDT INGEWIL
LIGD. - GEBREK AAN ANTWOOllD OP EEN IN 
CONCLUSIES OPGEWORPEN VERWEERMIDDEL. 
- BESLISSING NIET li!ET REDENEN OMKLEED. 

1° Wannem- het debat beperlct wordt tot 
ae vraag of een overeenlcomst een mede
eigendom of een et·fdienstba.at·he·id van 
overgang tot stand heeft gebracht, is de 
beslissing 1·egelmatig met t'ellenen om
lcleed wellce, ingevolge een intet'pt·etatie 
van de alcte, oorlleelt ant een m·fdienst
baat·heid tot stand is gelcomen. De rech
ter d·ient bovendien n·iet te ondet·,melcen 
of de tot het bestaan enet· eTfllienst
baarheid vereiste jurillische elementen 
zijn verenigd geweest. 

2" Is sottvet·ein, de door de ·rechteT over 
rle gmnll van het belling van een 
alcte gegeven interpretMie die niet 
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in st·rii d. is met ae pewoordingen van . 
a it belling (1 J . · 

3° Om een O'lfet·eenlcomst wc~a1·vw~ de ter.
men dubbelzinnig zijn te interpreteren, 
vermag de t·echter zich op vermoedens · 
.te 'be·roe1Jen (2). 

4° F1ohenclt a.t·tilcel 9'1' vwn de Gronclwet 
het ·vonn·ls dat eon aanvraag inwilligt 
zonclet' een in oonoMtsies t·egelmatig op
geworpen ·1;erwem·m.iddel te beantwoor
clen. 

(DELADRIERE, T. FORIEZ.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 juni 1951 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van ee1'ste 
aanleg te Bergen ; 

Over het eerste mWdel : schencling van 
de artikelen !J7 van de Grondwet, 637, 686 
jell 687 van het Burgerlijk Wetboek, door
dat, na vastgesteld te hebben dat de 
litigieuze overgang, gevestigd bij nota
riele alde van 7 mei 1878 enk'el en aileen 
verleend was geweest ten einde het ge
bruik van de tuin van het huis gelegen 
nummer 173 te vergemakkelijken, het be
streden vonnis op deze enkele vast
stelling steunt om gezegde overgang als 
erfdienstbaarheid van overgang te om
schrijven en clienvolgens de beslissing van 
de eerste recht.er bevestigt die de per
sonen bepaalt welke van die erfdienst
baarheid gebruik mogen maken, dan wan
neer de benaming erfdienstbaarheid bij 
v66r cle rechter over de grond genomen 
conclusies door aanlegger in verbreking 
uitdrukkelijk betwist werd en dan wan
neer, waar het bestreden vonnis gener
lei vaststelling· vervat betreffende het 
bestaan der bestanddelen van enige erf
clienstbaarheid, zoals zij door de in het 
micldel aangeduide bepalingen bepaald 
worden het v66r het Hof van verbreking 
onmogelijk is zijn controle uit te oefenen 
over de wettelijke benaming welke de rech
ter over de grond aan de litigieuze over
gang gegeven heeft, naardien de enkele 
vaststelling dat een overgang verleend 
werd ten einde het gebruik van een tuin 
te verg·emakkeli(jken onvoldoende is om 
de benaming van erfdienstbaarheid te 
rechtvnardigen : 

Overwegende dat de aan de rechter over 
de grond gestelde vraag was of, zoals 
aanlegger het beweerde, de door de akte 

(1) Verbr., 2() december 1951 (An·. Yerb?-., 
1952, b~z. ·194; Bull. en PAsrc., 1952, I, 211); 
16 april en 22 mei 1953 (A1T. Yerb1·., 1953, 
blz. 547 en 649; Bull. en PASIC. 1953, I, 614 
en 733). ' 

. van 7 mei 1878-vastgestelde overeenkomst 
een medeeigendom op de litigieuze over
gang tussen aanleggers rechtsvoorganger 
en verweersters rechtsvoorganger tot 
stand had gebracht, ofwel, zoals ver
weerster bet beweerde, gezegde overeen
komst enkel op het goed van verweerster 
een erfdienstbaarheid van overgang ten 
behoeve van aanleggers onroerend goed 
gevestigd had; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond bij een interpretatie van de akte 
van 7 mei 1878, beslist heeft dat zij enkel 
een erfclienstbaarheic1 ten behoeve van 
aanleggers onroerenc1 goed tot stand heeft 
gebracht; 

Overwegende dat hij, in de omstandig
heden waarin ~et debat bij hem aanhan
gig gemaakt werd, niet behoefde te onder
zoeken of de tot het bestaan ener erf
dienstbaarheid vereiste jurWische elemen
ten verenigd waren; 

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

de artikelen 97 van de Grondwet, 1134, 
131!J, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
W etboek, doordat het bestreden arrest 
de bij notartele akte van 7 mei 1878 ge
vestigde overgang als erfdienstbaarheid 
van overgang omschreven heeft, en dien
volgens het vonnis van de eerste rechter 
bevestigcl heeft ; dan wanneer het beding 
van de aan cle rechter regelmatig voorge
legde akte van 7 mei 1878 luidt dat « voor
melcle een meter vijftig centimeter me
tende in het plan afg-ebeelde civergang
voor de verkrijgers van de derde de 
vierde, de vij fde en de zesde ka vei g;e
meen zal zijn, om onderscheidenlijk op 
de hun door deze verdeling toegewezen 
tuinen uU te komen )), waaruit volgt dat 
bedoelde overgang geen erfclienstbaarheid 
ten behoeve van een erf uitmaakt, doch 
een gemeenschappelijk eigendom van de 
verkrijgers van de bovenomschreven ka
vels; dat de door de bestreclen beslissing 
van bewuste akte verstrekte interpretatie 
met de termen ervan onverenig-baar is en 
derhalve het aan die akte verschuldigd 
geloof schendt : 

Overwegende dat het bedoeld beding
voor twee interpretaties vatbaar was; 

Dat, enerzijcls, hoewel de akte van 
7 mei 1878 er op wijst dat de litigieuze 
overgang voor de bij de akte optreden
den gemeen zal zijn, zij anderzijds be
paalde dat ieder van hen gebruik ervan 
zal mogen maken om zijn eigendom te be
reiken, en aldus hun recht in verschil
lende omstandigheden beperkte dan die 

(2) Zie verbr., 28 maart 1952 (At·r. Verbr., 
1952, blz. 418; Bull. en PAsrc., 1952, I, 484, en 
de nota 5, blz. 485). 
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welke in geval van medeeigendom zouden 
bestaan hebben; 

Dat de door de rechter over de grond 
van de dubbelzinnige bewoordingen van 
het beding verstrekte interpretatie met 
die bewoordingen niet onverenigbaar en 
bijgevolg souverein is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 1341 
en 1353 van het Burgerlijk vVetboek, eer
ste onderdeel, doorclat het bestreden von
nis, ter rechtvaardiging· van de benaming 
erfdienstbaarheid, welke het aan de bij 
-de in de authentieke akte van 7 mei 1878 
vastgestelde overeenkomst gevestigde 
overgang toekent << de gezamenlijke ele
menten der zaak » inroept, en inzonder
heid een op 16 januari 1907 door de heer 
vrederechter te Boussu gewezen vonnis, 
dan wanneer de rechter over de grond 
door aanlegger bij de conclusies er om 
verzocht toepassing van de bij de akte 
van 7 mei 1878 vastgestelde overeenkomst 
te maken, de inhou<l en de modaliteiten 
van de tussen partijen totstandgekomen 
overeenkomst niet buiten deze volkomen 
heldere en nauwkeurige akte kon opzoe
ken zonder de in het miclclel aangeduide 
wetsbepalingen te schenden; tweede 'On
derdeel, doordat, zo aangenomen diende 
te worden dat de rechter over de grond 
llet op 16 januari 1907 door de vrederech
ter te Boussu uitgesproken vonnis als een 
andere akte, inhoudencle vaststelling van 
cen tussen partijen totstandgekomen over
cenkomst lweft beschouwd, dan zou het 
bestreden vonnis niettemin het aan even
gemeld vonnis verschuldigd geloof ge
schonden hebben, door te verklaren dat 
llet << met instemming ll van de vroegere 
eigenaars van de twee litigieuze onroe
rende goederen ll het lcarakter van 'erf
dienstbaarheid van de litigieuze overgang 
zou hebben erkend; dan wanneer dat von
nis generhande vermelding behelst van 
enige instemming van de vroegere eige
naars van de twee onroerende goederen 
met betrekking tot de benaming << erf
-dienstbaarheid ll voor de litigieuze over
gang: 

Overwegende, wat het eerste onderdeel 
betreft, dat de artikelen 1341 en 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek niet verbieden 
vermoedens aan te wenden ter interpre
tatie van een overeenkomst welker be
woordingen dubbelzinnig zijn; 

Dat dit onderdeel van lwt middel naar 
recht fault; 

Overwegende, wat het tweede onder
ileel betreft. dat de rechter enkel naar 
het vonnis van 1907 verwijst na vooraf bij 
interpretatie van de akte van 1878 ver
klaard te hebben dat de overgang het 
-voorwerp uitmaakt, niet van een recht 
-van :inedeeigendom, doch van een erf-
.dienstbaarheid ; 

Dat dit onderdeel van het middel tegen 

VERBR., 1954. - 28 

een overtollige grond opkomt en bij ge
brek aan belang niet ontvankelijk is; 

Over het vierde mi.ddel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden vonnis het be
roepen vonnis bevestigt en derhalve be
slist dat aanlegger ertoe is gebouden bin
nen een maand na de betekening van het 
vonnis aan de scheidingslijn tussen de er
fenissen, op de baan van de overgang een 
deur aan te brengen cUe op slot zal blij
ven, zonder de conclusies te beantwoorden 
waarbij aanlegger formeel de waarachtig
heid ontkende van de instemming waaro11 
de eerste rechter ter rechtvaardigi~g, in 
cUt opzicht, van zijn beslissing gesteund 
had: 

Overwegende dat, waar het beroepen 
vonnis aanlegger veroordeeld hq_d om aan 
de scheidingslijn van de litigieuze erven 
een deur aan te brengen en op slot te hou
den op grond van de instemming welke, 
zoals aangevoerd werd, aanlegger daar
toe zou verleend hebben, aanlegger bij 
conclusies v66r de rechter over de grond 
staande hield dat hij nimmer de verplich
ting had aanvaard bedoelde deur aan te 
brengen en op slot te houden; 

Overwegende dat de rechter in hoger 
beroep geen antwoord op de aldus voor 
hem genomen concl usies verstrekt heeft 
en desondanks het berot:)pen vonnis beves
tigd heeft; 

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

den vonnis, doch enkel in zover het. bij 
bevestiging van de beslissing van de eerste 
rechter, de veroordeling van aanlegger 
gehandhaafd heeft om aan de scheidings
lijn tussen zijn erf en dat van verweer
ster een deur aan te brengen welke op 
slot zal moeten blijven,; verwerpt de 
voorziening voor het overige; veroordeelt 
aanlegger tot drie vierden en verweerders 
tot een vierde van de op het geding tot 
verbreking gevallen kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Rechtbanlc 
van eerste aanleg te Charleroi, zetelende 
in hoger beroep. 

18 februari 1954. - 1e kamer. - Voor
zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Piret. ~ GeUjlcluidende 
conolusie, H. Roger Janssens de llist
hoven, eerste advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Ansiaux en Simont. 

2" KAMER. - 22 fehruari 1954 

MILITIE. - AANI'IMAG OM UITSTEL. 
DOOR DE DillNSTPLICHTIGE IN ZIJN AKTE 
VAN HOGER BEROEP GEWIJZIGDE AANVRAAG.
HOGE MILITIERAAD KAN SLEOH'l'S KENNIS NE-
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MEN VAN DE AANVRAAG DIE VOOR· DE MILI'fiE
RAAD AANHANGIG GEMAAKT WERD. 

De hoge milit·iem·nd ka,n geen kenn·is ne
men van een a,a,nvnkag om ~titstel weUce 
niet bij de militie1·aad a,anha,ngig werd 
gemaalct; de tvijziging in de bet·oeps
alcte ·va,n de oorzaa,lc van de vr·aag 
ma,akt geen nieuw mirldel tot sta,ving 
van de ool'SpTonkelijlce aa,nvrang doch 
een nie1WJe nanvl·aa-g ~t-it (1). 

(DOCKX.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de beslissing, 
gewezen op 23 november 1953 door de hoge 
militieraad ; 

Over het enig middel : schencling van 
de artikelen 97 van de Grondwet en 10, 
paragraaf 2, so, van de wet van 15 juni 
1951 betreffencle de dienstplicht, doordat 
de bestreden beslissiiJg eisers aanvraag 
om uitstel verwerpt zoncler de bij de be
roepsakte aang·evocrde motieven tegen te 
komen, en clan wann,eer de bij hogerbe
doelde bepaling der dienstplichtwet voor
ziene voorwaarden ter zake voorhanden 
waren: 

Overwegende iClat eiser, luidens zijn 
tegen de beslissing van de militieraad der 
provincie Antwerpen ingesteld beroc~p, 
deed gelclen dat zijn aanvraag om uitstel 
steuncle, niet op artikel 10, paragraaf 2, 
1°, van de wet van 15 juni 1951, zoals 
verkeerdelijk door het g·emeentebestimr 
op het claartoe bestemd formulier werd 
vermeld, maar op artikel10, paragraaf 2, 
go, van voornoemde wet; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, waar zij aanstipt d:;tt, in strijd met 
de aanhalingen van de akte van beroep, 
de aanvraag op grand van artikel 10, pa
ragraaf 2, 1 o, van de dienstplichtwet in
gecliend wercl, voormelcl middel behoor
lijk beantwoordt; 

Overweg·ende clat op straffe van niet
ontvankelijkheid de aanvragen om uit
stel, schriftelijk en ondertekend, in de 
loop van de maand januari van het jaar 
dat aan dit voorafgaat waarnaar de lich
ting van de aanvrager genoemd is, naar 
het gemeentebestuur van de militiewoon
plaats moeten worden toegestuurd; dat 
zij de in artikel 10 der dienstplichtwet 
bedoelde reden waarop lle aanvraag ge
grond is, moeten aangeven (artikel 20 

(1) Verbr., 7 apt·il 1952 (A1-r. T'erbr., 1952, 
blz. 434.; B1tll. en PAsrc., 1952, I, 500, en de 
nota 1, blz. 501); verbr., 27 april 1953 (A,.,.. 
Verb1·., 1953, blz. 583; Bull. en PAsrc., 1953, I, 
658). Zie ook verbr., 6 juli 1953 (A1-r. T' erb1·., 
1953, blz. 778; Bull. en PAsrc., 1953, I, 898). 

van de wet van 15 juni 1951 en artike
len 9, 10 e;n 12 van het koninklijk besluit 
van 30 october 1951); 

Overwegende dat het ter zake gaat om 
een dienstplichtige der lichting 1954; · 

Dat· eiser, cle door hem op 23 januari 
1953 ingediende aanvraag, op artikel 10, 
paragraaf 2, 1° (kostwinner) der dienst
plichtwet steunde; 

Overwegende clat, waar eiser zijn op 
27 augustus 1953 ondertekend beroep op 
nrtikel 10, paragraaf 2, so, dezer wet 
heeft gegrond, hij geen nieuw middel tot 
staving van zijn oorspronkelijke aanvraag
heeft aangevoerd doch werkelijk een 
nieuwe aanvraag heeft ingediend ge
steund op een tot dan toe niet ingeroepen 
grand, aanvraag die niet ontvnnkelijk was 
omdat zij niet naar de wettelijke vereis
ten, en namelijk te laat, ing·ediend werd; 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
worden aangenomen ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

22 februari 1954. - ze kamer. ~ voor
z·itter, H. Wouters, voorzitter. - Versl,ag. 
g,eve-r, H. Bareel. - GeUjlcl1tidende con
cl1tsie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 22 februari 1954 

VOORZIENING IN VERBREKlNG. -
MII,ITIE. - VERZOEK OM EEN NIEUW LlCHA
MELIJK ONDERZOEK EN STREKKENDE 1'0'1' 
VOORBEHOUD VAN RECHTEN. - MAAK'l' GEEN 
VOORZIENING IN VERBREKING Ul'f. 

Mnalct geen voorziening ·im ve1·b·relcing uit, 
een ve1·zoelcsch1··ift wa.a·rbij een dienst
pUchtige een nienw licharnelijlc ondet·
zoelc cwnvraagt alsoolc c~a.t hem alcte zo·tt 
1AJo·rrlen gegeven vnn het voo·rbeh01,1,d 1Jan 
zi)n 1·echten (2). 

(ADRIAENSSENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de beslissing,. 
op 16 november 1953 gewezen' lloor (le 
herkeuringsraad van de provincie Ant
werpen; 

Overwegende dat, na te llebben ver
klaard dat hij niet met gemelde beslis
sing kan instemmen die hem als geschikt 

(2) Verbr., 2 september 1952 (Bull. en 
PAsrc., 1952, I, 773) ; 9 november 1953 (supra, 
biz. 154; B·~tll. en PAsrc., 195<1,, I, 178}. Zie oak 
verbr., 26 januari 1953 (1ir1·. Verb>-., 1953, 
blz. 357; Bull. en PAsrc., 1953, I, 400). 
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voor de dienst aanwijst, annlegger om een 
nieuw lichalnelijk onderzoek verzoekt en, 
in ondergeschikte orcle, om een attest 
waaruit blijkt dat de Minister van lands" 
verdediging verantwoordelijk is voor de 
gebeurlijke schadelijke gevolgen die nit 
de dienst zouden voortvloeien; 

Overwegende dat dergelijke verzoeken 
geen voorzieningen in verbreldng uitma
ken; 

Om die redenen, verwerpt de verzoeken. 

22 februari 1954. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Vm·slag
gevm·_, H. Belpaire. - Gelijlcluidende con
clttsie, H. Mahaux, aclvocaat-generaal. 

2" KAMER.- 22 fehruari 1954 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. -· BESLISSING VAN DE GE
MENGDE RAAD VAN IlEHOEP VAN DE 0RDE DER 
GENEESHEREN. TUCHTMAATREGEI-. 
STRIAFRECHTERLIJKE VEROORDELING. 
TuCHTl\UATREGEL GEGROND OP DE OVERWE
GING DAT DE FElTEN IN STRIJD ZIJN l\IET DE 
REGELEN VAN DE GENEESKUNDIGE PLICH1'EN
LEER EN DAT DE VERVOLGING WEER'SLAG HEEF'l' 
OP DE EER EN DIG WAARDIGHEID VAN DE 0RDE 
DER GENEESHEREN. - WETTELJ,JKID BESLIS
SING. 

ls met ·wettelijlce redenen omloleed, de IJe
slissing van de gernengcl-e 1·aad van .IJe
roep ·va•n de Ot·cle der geneesheren- die 
een Wchtmaatregel tt·ett op g1·ond van 
de o·venoeging dat de teiten wellce met 
het uUoetenen van het beroep verband 
houden en wctaraan een geneesheet· 
door een stratrechtbanlc sch1tldig werrl 
•ver·Jcl(L.nt·d, in st1·ijd zijn m.et cle regelen 
van clc geneeslcu.nclige pl-ichtenleer en 
fiat cle onflet·gane vm·oordel-ing een ue
voelige weerslag heett gehad op de ee1· 
en cle ·wa,nrdigheid van rle Orcle det· ue
neesheren. (Wet van 25 juli 1938, art. 4 
en 13.) 

( CA'IWENTIER.) 

ATIRES'l'. 

HE"l' HOF ; ~ Gelet op de bestreden 
beslissing, op 21 mei 1953 gewezen door 
de gemengde raacl van beroep van cle 
Orde der geneesheren; 

Over bet enig middel : schending van 
de ·artikelen 4, 11 en 13 van de wet van 
25 juli 1938 tot oprichting van een Orde 
der geneesheren 15, 25 126, 128, van het 
koninldijk besluit del. 23 mei 1939, gewij
zigd door llet besluit van de Regent van 
13 juli 1945, tot regeling van de toepas
sing van deze wet, doordat de gemengcle 

raad van beroep geoordeeld heeft dat het 
aan de gemengde raad van beroep niet be
liOort de elementen noch de redenen van 
de strafveroordeling te herzien, dan wan
neer, integendeel, de tuchtrechter niet 
gebonden is door een rechterlijk vonnis 
waarbij de ten laste van de betrokkene 
gelegde feiten werden beoordeeld, maar 
dat hij zoniet de verplichting, dan wel 
de mogelijkheid heeft de werkelijkhei_d 
en de ernst der ten laste gelegde feiten 
door zich zelf te beoordelen : 

Overwegende dat, uitspraak doende op 
tuchtvervolglngen, de bestreden beslissing 
vaststelt dat aanlegger door een op 11 juli 
1952 uitgesproken en in kracht van ge
wijsde gegaan vonnis van de Correctio
nele Rechtbank te Antwerpen, tot zes 
maal vier maand gevangenisstraf en 
50 frank geldboete veroordeeld werd we
gens meerdere vruchtafdrijvingen veroor
zaakt bij vrouwen die hierin hadden 
toegestemd; 

Dat zij er op wijst dat de provinciale 
raad van de Or\:le zijn beslissing gegrond 
heeft op de overweging dat de feiten 
waaraan aanlegger bij clit correctionele 
vonnis scbuldig verklaard werd in strijd 
zijn met de regelen van de geneeskundige 
plichtenleer en dat de ondergane veroor
deling een gevoelige weerslag heeft gehad 
op de eer en de waardigheid van de Orde 
cler geneesheren, en van aard is om min
achting en misprijzen bij bet publiek te
genover de leden van de Orde te verwek
ken· 
D~t zij verklaurt dat de eerste rechter 

de handelwijze van aanlegger en de ge
volgen ervan gezoncl geoordeeld heeft en 
de duur van de opgelegde schorsing bil
lijk bepaald heeft; 

Overwegende dat daaruit volgt dat de 
bestreden beslissing waarbij de beslissing 
van de eerste rechter bevestigd werd, op 
voldoende wijze gemotiveerd is; 

Overwegende dat de bestteden beslis
sing daarenboven de overweging nit « dat 
het aan de gemengde raad van beroep 
overigens niet behoort de elementen noch 
de reden van de strafveroordeling te her
zien >>; 

Dat uit cleze bewoordingen zelf blijkt 
clat het llier een overbodige beschouwing 
geldt; 

Overwegende dat het middel, dat een 
overboclige overweging bestrijdt, bij ge
brek aan belang, niet ontvankelijk is ; 

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

22 februari 1954. - 2" kamer. - Voo·r
zittm·, H. Wouters, voorzitter.- Verslag
g,evet·, H. van Beirs. - Gelijlcl~tirlenae 
conclttsie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 
~ PleitM H. Demeur. 
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2° KAMER. 22 februari 1954 

1° BEWIJS. - AAN DE AK'l'EN VERSCHUL
~DIGD GELOOF.- ZITTINGSBLAD.- GELDT ALS 
BEWIJS TOT INSCHRIJVING WEGENS VALSHEID. 

2° · REDENEN VAN DE VONN1SSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - DOOR 
HE'f ZI'l'TINGSBLAD VASTGES'l'ELDE OVERLEGGING 
VAN CONCLUS!ES. - GEEN CONCLUSIES IN DEN 
BUNDEL. - HOI<' IN DE O~IOGELIJKHEID GE
STELD NA TE GAAN 01<' DE VEROORDELING WET
'l'ELIJK MET •RIEDENEN IS OMKLEED. 

1 o De vermelrringen, we lice het zittings
blad van het hot van 1Jemep tot doel 
streld vast te stellen, geluen als 7Jewijs 
tot ·insch·rijving wegens vnlsheid, zodnt 
geen ncht ve1·nu£g te wor·den ve·rleend 
twn een lloor cle m·ij]ier nfrtelevercle te
rechtzetting (1). 

2° Het Hot 1.vonlt in cle onmogeU.ilcheid 
gestelll nc~ te gnnn of de ve1·oo1·lleling 
wettelijlc gemotiveenl is wnnneer, enel·
zijds, het zittingsbln.ll het 01ierleggen 
'Vnn concl·nsies d.oo1· de ·verdachte ·vnst
stelt en wcmnee1·, anclerzijlls, geen con
clusies in het clossie1· 'VOOFhnnclen zijn. (2). 

(GILLEROT, T. HEINTZ.) 

ARR.ESI'. 

IIE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 november 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het derde middel, afgeleicl nit de 
schenc1ing van artikel 97 van de Groncl
wet, doordat het bestreden arrest de door 
aanlegger v66r het hof van beroep geno
men conclusies niet beantwoonl heeft, 
hoewel het proces-verbaal van de terecht
zitting van 19 october 1953 vaststelt clat 
aanleggers raadsman conclusies neerge
legcl heeft, dan wanneer, claar die conclu
sies niet in het dossier berusten en de 
inhoud ervan niet in het proces-verbaal 
weergegeven wordt, het toezicht van het 
Hof van verbreking over de motivering 
van het arrest omnogelijk is geworclen : 

Overwegencle clat het proces-verbaal 
van cle terechtzitting van 19 october 1953 
vaststelt : « De beklaagcle legt conclusi<is 
neer door zijn raadsman Mer D'Hooge )); 

Overwegencle clat bedoelde conclusies, 
clie niet in cle bij het dossier gevoeg"Cle 
inventaris van de stukken vermeld zijn, 
zich claaroncler niet bevinclen; 

(1) Verbr., 29 september 1947 (A>·>·. Ve1·br., 
1947, blz. 298; Bttll. en PAsrc., 1947, I, 388); 
2 september 1948 (A1·r. Ve>·b>·., 1948, blz. •H2; 
Bnll. en P ASIC., 1948, I, 483) . 

(2) Verbr., 23 februari 1925 (B1tll. en PASIC., 

Dat de inhoucl ervan noch in het proces~ 
verbaal van gemelde terechtzitting, no~h 
in ~ het bestreden arrest overgenomen 
wercl; 

Overwegencle, weliswaar, clat de grif
fier van het hof van beroep in een op, 
14 januari 1954 afgeleverde verklaring be
vestigt dat, volgens cle verklaring ,zelf 
van aclvocaat D'Hooge, deze laatste geen 
conclusies ter terechtzitting van 19 octo
ber 1.953 heeft neergelegcl, maar enkel 
verklaarcl heeft « in de conclusies geno
men v66r de eerste rechter te volharden )), 
en het ingevolge een materiele missfng is 
dat het zittingsblacl vermelclt clat eonclu
sies neergelegcl werclen; 

Maar overwegencle clat het bewijs van 
het niet-nee11leggen van de in het proces
verbaal van !19 october 1953 becloelde con
clusies alleen door miclclel van cle proce
dure van betichting van valsheicl kan~,bij
gebracht wonlen en, derhalve, het hof op 
de door cle grHfier afgelevercle verklaring 
geen acht vermag te slaan; 

Overwegencle dienvolgens clat het hof, 
bij ontstentenis van becloelcle conclus.ies, 
in de omnogelijkheid worclt gesteld na te 
gaan of door de motieven van het arrest 
een behoorlijk antwoorcl erop verstrekt 
wercl; 

Dat het middel gegroncl is; 
En overwegencle clat de verbreking van 

cle over cle pnblieke vorclering gewezen 
beslissing de vernietiging met zich brengt 
van de beslissingen gewezen over de vor
deringen van de burgerlijke partijen·; 

Om clie reclenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van on
clerhavig arrest zal gemaakt worden op 
cle kant van de vernietigde beslissing ;, 
laat de kosten cle Staat ten laste; ver
wijst cle zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

22 februari 19[)4. - 2e kamer. - Vom·
z#tel·, H. ·wouters, voorzitter. - Verslng
geve·l', II. Belpaire. - Gelijkl~ticlende con
cl~tsie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 
Ple·ite1·, H. Van Leynseele. 

l" KAMER. - 25 februari 1954 

ECH'I'SCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED: - VASTSTELLING 
DAT BELEDICUNGEN UI'l'GELOK'r WERDEN. -
IMPLICIETJc VASTSTELLING DAT DE BELEDlGIN-

1925, I, 155). Zie ook verbr., 25 mei 1932 
(ibid., 1932, I, 172); 13 juli 1937 (Bull. en 
PASIC., 1937, I, 224) en de nota 2 onderaan 
verbr., 8 juni 1938 (B1tll. en PAsrc., 1938, I, 
204, col. 1). 
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liEN DE DOOR DE WET YEREISTE ZWAARWICH
TIGHEID ND;T YEH'l'OONDEN. - BESLISSING 
WELKE GEEN ONDERSCHEID INVOEJRT TUSSEN 
UITGEI:;OKTE EN NIET VITGELOKTE llELEDIGIN
GEN VAN ERGEN AARD. 

Door aan. te nemen dat beledigingen floor 
de eohtgenoot wenlen :uitgelolct stelt de 
reohte1· meteen vast clat die bele(Ug·inge·n. 
de zwaarwieht-ighei.d niet vertonen wel·· 
lee door de wet ,;m·eist wordt mn een 
reohtsgroncl tot eohtsoheiding of tot 
soheiding va1t tafel en bed uit te malcen 
en voert hij geenszins een onclm·seheid 
in tu.ssen ·wit.qelolete en niet ltitgeLolete 
beledigingen van e1·gen aarcl. 

(DEUAI.tLY, T. CALLEllAUT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 maart 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste micld..el : schending van 
de artikelen 231 en 306 van het Burger
lijk Wetboek, 97 VIlli de Grondwet, cloor
dat het bestreden arrest, uitspraak 
doende over de tegenvordering van eiser, 
die er toe strekte de scheiding van tafel 
en bed in zijn eigen voordeel en ten laste 
van verweerster te horen uitspreken, en 
zonder te ontkennen dat verweerster bele
<ligingen van ergen aard aan eise1• had 
toegestuurd, eisers tegeneis heeft afgewe
zen om reden dat « het eisers gedrag deze 
beledigingen uitgelokt had )), zonder ech
ter te antwoorden op de conclusies waar
bij eiser staande hield dat «'ten over
staan van zware beledigingen het weder
zijds ongelijk van partijen niet onderling 
tegen elkaar kunnen opwegen, en dat, 
waar de rechtbank cleze zware !Jeledigin
gen als vaststaande aanziet, zij ze dan 
ook moet weerhouden ten overstaan der 
partij die er zich aan vergrepen heeft ll, 
dan wanneer de rechters verplicht zijn 
alle middelen te beantwoorden die door 
de partijen i,n regelmatig neergelegde be
sluiten ingeroepen worden en dan wan
neer bovendien, door te beslissen dat be
ledigingen van erge aard die door de ge
draging van de echtgenoot uitgelokt wer
den, wegens die uitlokking geen rechts
grond tot scheiding van tafel en bed 
lmnnen uitmaken, het bestreden arrest 
tegen de beschikkingen van artikelen 231 
en 306 van het Bnrgerlijk Wetboek in
druist, d~e dergelijke beledig-ingen als 
rechtsgrond tot scheiding beschouwen, zon
der een onderscheid te maken tussen uit
gelokte of niet uitgelokte beledigingen, 
dan wanneer minstens het bestreden arrest 
op dubbelzinnige en bijgevolg onvoldoende 
wijze gemotiveerd is, waar onmogelijk 
er nit kan worden uitgemaakt of het in 1 

feite heeft willen beslissen dat ten de11e. 
en gelet op omstnndigheden, de vastge
stelde beledigingen niet de erge aard ver
toonden, voorzien bij artikel 231 van het 
Burgerlijk vVetboek, dan wel of het in 
rechte heeft willen beslissen dat het uit
lokken van een rechtsgrond tot scheiding
van tafel en bed in het algemeen volstaat 
om aan de door artikel 231 voorziene han
delingen het karakter van rechtsgrond 
tot scheiding te ontnemen : 

Overwegende dat, waar het bestreden 
arrest de tegeneis van aanlegger als on
gegrond heeft beschouwd omdat deze de 
hem door verweerster toegestuurde bele
digingen had uitgelokt, het tevens heeft 
vastgesteld dat de bewezen beledigingen 
de door de wet vereiste zwaarwichtigheid 
niet vertoonden; dat het bijgevolg niet 
verder uitspraak diende te doen over een 
mogelijke ongelijkscompensatie; dat zijn 
motieven niet dubbelzinnig zijn en geen 
onderscheid inhouden tussen uitgelokte en 
niet uitgelokte beledigingen van erge 
aard; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 252, 283, van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, 1315 van 
het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest beslist 
heeft enerzijds dat geloof diende te wor
den gehecht aan de verklaringen van 
vier der getuigen van het rechtstreekse 
onderzoek, die door eiser gewraakt wer
den, << om reden dat het geenszins bewe
zen is dat zij niet met de noc1ige zakelijk
heid zouden hebben gesproken, ja zelfs 
omgekocl1t zouden geweest zi.in >l, en an
derzijds dat het getuigenis van een der ge
tuigen van het tegenonderzoek « niet zon
der voorbehoud mag worden aangenomen 
en de overtuiging van l1et hof niet kan 
wegdragen ll om reden clat deze getuige 
« mogelijks niet met cle nodige zakelijk
hei.d heeft getuigd ll, zonder vast te stel
len dat hij omgekocht werd; <lan wanneer 
het intrinsiek tegenstrijdig is te beslissen 
dat om de geloofwaardigheid van zekere 
getuigen te ontzenuwen eiser bewijzen 
moest dat zij omgekocht waren geweest, 
en dat verweerster dit bewijs niet moest 
leveren om hetzelfde doel te bereiken, 
dan wanneer het eveneens tegenstrijdig
is de niet-geloofwaardigheid van zekere 
getuigenissen af te leiden in het eerste ge
val, van het bewijs en in het tweede ge
val van de eenvoudige mogelijkheid van 
het feit dat zij niet met de nodige zake
lijkheid zouden hebben gesproken, dan 
wanneer deze tegenstrijdigheid in de mo
tivering met een gebrek aan de door ar
tikel 97 van de Grondwet vereiste moti
vering gelijkstaat en tevens indruist te
gen de rechtsregel van artikel 1315 van 
het Burgerlijk Wetboek waarbij de be
wijslast altijd op de eiser rust : 

Overwegende dat, door enerzijds op ze-
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kcre getuigenissen nit het rechtstreeks 
verhoor te steunen, ·waarvan niet bewe
zen werd clat zij clie ze afiegden « niet 
met de nodige zakelijkhcid zouden hebben 
gesproken, ja zelfs omgekocht zouden g·e
weest zijn ll, en door anderzijds met be
trekking op een getuigenis van het tegen
verhoor te verklaren « dat het de over
tniging van l1et hof niet wegdraagt Jl om
dat, wegens het indienen van een ldacht, 
de betrokken getuige « mogelijks niet 
met de noclige zakelijkheicl heeft ge
tuigd )), het hof van beroep zich niet met 
tegenspraak heeft ingelaten, doch, bij 
het beoordelen van de geloofwaardigheid 
van de getuigen, regelmatig van zijn sou
vereine macht gebruik heeft gemaakt; 

Overwegende derhalve dat beide midde
len feitelijke gronclslag missen; 

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

25 februari 1954. - 1 o kamer. ~ Voor
z·ittc1·, H. Van{lermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·s~aggcvm·, 
H. Rutsaert. - Gelijl<;lwidende conclttsie, 
H. Mahaux, aclvocaat-generaal. - Plei
tc1"8, HH. Struye en Van Leynseele. 

2" KAMER. - I maart 1954 

VERKEER. VERKEERSVOORRANG. 
DOOR RET VONNIS ERKEND AAN DE WEGGE
BRUIKER VAN EEN OPENBARE WEG ME'l' MEER 
DAN EEN RIJWEG. - GEEN VASTS'l'ELLING DA'l' 
DE DOOR DIE WEGGEBRUIKER GEVOLGDE WEG 
VERDER DAN DE AANSL UI'J'ING LOOPT. 0N
WETTELIJKE BESLISSING. 

Is wiet wetteli:ilc, het vonnis flat aan een 
wcg{lcbntilce1· een veTlcec·rsvoorrang te
_qenove·r een ande1·e WG{I{!Gbruilce·r er
Jcent om reden dat eerst{lcnoemde van 
rechts ·nit een openba·re weg met mee1· 
dtm een Tif·we{l lcwam ·nit{le1·cden, zon
(lcr echteT vast te stellen dat deze open
bare we{! venler clan cle awnsluitin{l 
loopt (1). (Wegcode, art. 51, 2°, 52 en 
55.) 

(PROCUREUR DES KONINGS 'l'E LUIK, 
T. LAFON'l'AINE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1.7 juni 1953 in hoger beroep 

(1) Raadpl. verbr., 30 mei 19•19 (A>·r. Ve>·b>·., 
1949, blz. 355; Bull. en PAsrc., 1949, I, 399), 
alsook de voetnota 1 onderaan verbr., 20 juni 
1953 (Arr. Ve>'br., 1953, blz. 719; Bull. en 
PASIC., 1953, I, 827). 

gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Luik; 

Overwegende dat de voorzieningen sa
menhangend zijn ; 

I. In zover de beklaagde Lafontaine 
door het vonnis vrijgesproken werd van 
de telastlegging van inbreuk op artikel 57, 
2°, van de Wegcode : 

Overwegemle dat de substantiele of op 
straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover het vonnis uitspraak heeft 
gedaan over het overige der publieke vor
dering en over de vorcleringen der burger
lijke partijen : 

Over het middel : schending· van arti
kel 97 van de Grondwet, doordn.t wegens 
de dubbelzinnigheid van de redenen van 
het bestreden vonnis het hof niet in de 
mogelijkheid worclt gestelcl zijn controle 
uit te oefenen : 

Overwegemle dat het bestreden vonnis 
de beklaagde Batta veroordeelt wegens in
brenk op artikel 42 van de Wegcode, de 
beklaagde Lafontaine vrijspreekt van de 
inbreuk op artikel 418 en 420 van het 
Strafwetboek en van de inbreuken op 
artikelen 42 en 54 van de W egcode, de 
vennootschap Soderipa burgerlijk aan
sprakelijk verklaart voor Batta, deze par
tij en Butta veroordeelt tot schadevergoe
cling jeg·ens Lafontaine en zich onbevoegd 
verklaart om kennis te nemen van de 
cloor de vennootschap Socleripa tegen 
laatstgenoemcle ingestel{le burgerlijke vor
clering; 

Dat het deze beslissingen steunt op de 
enkele beschouwingen : 1 o dat de twee 
rijwegen van de tc Boulevard Frere-Orc 
ban Jl te Luik verder lopen in de tc Quai 
Van Hoegaerden ll; 2° dat de door beicle 
beldaagclen gevolgde wegen hoofdwegen 
zijn, naardien op de door Batta gevolgde 
weg een spoorlijn ligt en de door Lafon
taine gevolgde weg deel uitmaakt van een 
weg· met meer dan een rijweg; 3° dat 
Lafontaine, die van rechts kwam u~tge
reden verkeersvoorrang genoot; 

Overwegencle echter dat de rechter over 
de groncl niet vaststelt dat de door elk 
cler beklaagden Butta .en Lafcmtaine ge
volgde wegen onderscheiden wegen zijn 
welke met elkaar een aansluiting vor
men, noch dat de door Lafontaine ge
volgde weg vercler dan de aansluiting 
loopt, en derhalve aan de aansluiting het 
karakter van hoofdweg niet verliest; 

Dat mitsclien het vonnis artikel 97 van 
de Gronclwet schendt; 

Om clie reclenen, de voorzieningen sa
menvoegencl, verbreekt het bestreden von
nis, behalve voor zoveel het verweerder 
Lafontaine van de telastlegging van in
brenk op de Wegcode vrijspreekt; ver-


