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UEN DE DOOU DE WET VEREIS'l'E ZWAARWICH
TIGHEID NIE'l' VEH1'00Nm)N. - BESLISSING 
WELKE GEEN ONDERSCHEID INVOJilR'l' TUSSEN 
UITGEt;OKTE EN NIE'l' UITGELOKTE BELEDIGIN
GEN VAN ERGEN AAHD. 

Door aruz. te nemen dat beledJlginger. door 
de echt.qenoot wenlen .·uitgelokt stelt de 
t·echtet· meteen vast dat die beled'(qinge·;,. 
de zwaarwichtighei.d niet vertonen wel·· 
lee dom· de wet vm·eist wordt mn een 
rechtsgmncl tot echtscheiding of tot 
scheiding vnn tajel en becl 1tit te malcen 
en vom·t hij geenszins een ondm·scheid 
·in tu.ssen ·n-itgelokte en niet 1t.it.qelolcte 
beledigingen van et·gen aarcl. 

(DEUAIILY, T. CALLEBAU'l'.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 maart 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent ; 

Over het eerste midd..el : schending van 
de artikelen 231 en 306 van het Burger
lijk Wetboek, 97 van de Grondwet, door
clat het bestreden arrest, uitspraak 
doende over de tegenvordering van eiser, 
die er toe strekte de scheiding van tafel 
en bed in zijn eigen vo01·deel en ten laste 
van verweerster te horen uitspreken, en 
zonder te ontkennen dat verweerster bele
digingen van ergen aard aan eise1• had 
toegestuurd, eisers tegeneis heeft afgewe
zen om reden dat << het eisers gedrag deze 
beledigingen uitgelokt had Jl, zonder ech
ter te antwoorden op de conclusies waar
bij eiser staande hield dat <G ten over
staan van zware beledigingen het weder
zijds ongelijk van partijen niet onderling 
tegen elkaar kunnen opwegen, en dat, 
waar de rechtbank deze zware beledigin
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 
aile middelen te beantwoorden die door 
de partijen tn 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 bestreclen arrest 
tegen de beschikkingen van artikelen 231 
en 306 van het Burgerlijk vVetboek in
druist, di.e dergelijke beledigingen als 
rechtsgroncl tot scheiding beschouwen, zon
der een onderscheicl te maken tussen uit
gelokte of niet uitgelokte beledigingen, 
clan wanneer minstens het bestreden arrest 
op dubbelzinnige en bijgevolg onvoldoende 
wijze gemotiveercl is, waar onmogelijk 
er uit kan worden uitgemaakt of het in 1 

feite heeft willen beslissen dat ten deze, 
en gelet op omstandigheden, de vastge
stelde beledigingen niet de erge aard ver
toonden, voorzien bij artikel 231 van het 
Burgerlijk Wetboek, dan wel of het in 
rechte heeft willen beslissen dat het uit
lokken van een rechtsgrond tot sclleiding 
van tafel en bed in llet algemeen volstaat 
om aan de door artikel 231 voorziene han
delingen het karakter van rechtsgroml 
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 nif)t 
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 Grond
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 nodige zakelijk
heid zouden hebben gesproken, ja zelfs 
omgekocht zouden geweest zijn Jl, 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 het hof niet kan 
wegdragen Jl om reden clat deze getuige 
« mogelijks niet met de nodige zakelijk
he~cl 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-geloofwaardigheicl 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 zouclen hebben gesproken, dan 
wanneer deze tegenstrijdigheicl in de mo
tivering met een gebrek aim de door ar
tikel 97 >an de Grondwet vereiste moti
vering gelijkstaat en tevens indruist te
gen de rechtsregel van artikel 1315 van 
het Burgerlijk vVetboek waarbij de be
wijslast altijd op de eiser rust : 

Overwegende dat, door enerzijds op ze-
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kere getuigenissen nit het rechtstreeks 
verhoor te steunen, waarvan niet bewe
zen werd dat zij die ze afiegden « niet 
met de nodige zakelijkheid zouden hebben 
gesproken, ja zelfs omgekocht zouden ge
weest zijn )), en door anderzUds met be
trekking op een getuigenis van het tegen
verhoor te verklaren « dat het de over
tuiging van het hof niet wegdraagt >> om
dat, wegens het indienen van een klacht, 
de betrol,ken getuige << mogelijks niet 
met de noclige zakelijkheid !weft ge
tuigd >>, het ho£ van beroep zich niet met 
tegenspraak heeft ingelaten, doch, bij 
het beoordelen van de geloofwaardigheid 
van de getuigen, regehnatig van zijn sou
vereine macht gebruik heeft gemaakt; 

Overwegemle de1·halve dat beicle miclde
len feitelijke grondslag missen; 

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

25 februari 1954. - 16 kamer. ~ Voor
z-itte1', H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Vers~nggever, 
H. Rutsaert. - Gelijlcluid.encle conclusie, 
H. Mahaux, advocaat-generaaL - Plei
te1·s, HH. Struye en Van Leynseele. 

2e KAMER. - l maart 1954 

VERKEER. VERKEERSVOORRANG. 
DOOR HET VONNIS ERKEND AAN DE WEGGE
BRUIKER VAN EEN OPENBARE WEG ME'f :1/IEER 
DAN EEN RIJWEG. - GEEN VAS'fS1'ELLING DA'f 
DE DOOR DIE WEGGEBRUIKER GEVOLGDE WEG 
VERDER DAN DE AANSLUI'l'ING LOOP'l'. 0N
"TETTELIJKE BESLISSING. 

Is niet wettelijk, het i!Onnis clnt aan een 
weyyebntilcer een ve1·Tcee1·svoo·rrany te
yenover een anclere weygebntilcer e1·-
7cent om 1·eaen clat eerstgenoemcle van 
rechts ·nit een openbare wey met mewr 
dcm een ·rij·wey lc-wam ·nUyMeclen, zon
ller echte·r vast te stellen dat deze open
bare 1.vey ve1·ae·r llan de (Uvnsluiting 
loopt (1). (Wegcode, art. 51, 2°, 52 en 
55.) 

(PROCUREUR DES KONINGS 'fE LUIK, 
'f. LAFON'fAINE.) 

ARRES1'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 juni l!l53 in hoger beroep 

(1) Raadpl. verbr., 30 mei 19,19 (A1·r. Ye1·br., 
1949, blz. 355; Bull. en PASIC., 1949, I, 399), 
alsook de voetnota 1 onderaan verbr., 20 juni 
1953 (Arr. Yerbr., 1953, blz. 719; Bull. en 
PASIC., 1953, I, 827). 

gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Luik; · 

Overwegende clat de voorzieningen sa
menhangend zijn ; 

I. In zover de beklaagde Lafontaine 
door het vonnis vrijg-esproken werd van 
cle telastlegging van inbreuk op artikel 57, 
2°, van cle Wegcode : 

Overwegende dat de snbstantiele of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefcl en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover het vonnis uitspraak heeft 
g-edaan over het overig-e der publieke vor
dering· en over de vordering-en der burger
lijke partijen : 

Over het miclclel : sell ending van arti
kel 97 van de Gronclwet, doordat wegens 
de dubbelzinnigheid van de redenen van 
het bestreden vonnis het llof niet in cle 
mogelijkheid worclt gesteld zijn controle 
uit te oefenen : 

Overwegende clat het bestreden vonnis 
de beklaagcle 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 Batta veroordeelt tot schadevergoe
cling- jegens Lafontaine en zich onbevoegd 
verklaart om kennis te nemen van de 
door de vennootschap Socleripa tegen 
laatstgenoemde ingestelde burgerlijke vor
clering; 

Dat llet deze beslissingen ste1mt op cle 
enkele beschouwingen : 1 o dat de twee 
rijwegen van de « Boulevard Frere-Or
ban )) te Luik vercler lopen in de << Quai 
Van Hoegaerden)); 2° clat de door beide 
beklaagden g-evolgde wegen lwofdwegen 
zijn, naardien op de door Batta gevolgde 
weg een spoorlijn ligt en cle door Lafon
taine gevolgde weg- deel uitmaakt van een 
weg met meer clan een rijweg; 3° dat 
Lafontaine, die van recllts kwam u~tge
reclen verkeersvoorrang genoot; 

Overwegencle echter clat de rechter over 
de groncl niet vaststelt clat de door elk 
der beklaagden Batta .en Lafontaine ge
volgcle wegen onclerscheiden wegen zijn 
welke met elkaar een aansluiting vor
men, noch dat de door Lafontaine ge
volgde weg verder dan de aansluiting 
loopt, en clerhalve aan de aansluiting het 
karakter van hoofdweg niet verliest; 

Dat mitsdien het vonnis artikel 97 van 
de Grondwet schendt; 

Om die redenen, de voorzieningen sa
menvoegend, verbreekt het bestreclen von
nis, behalve voor zoveel het verweerder 
Lafontaine van de telastlegging van in
brenk op cle Wegcode vrijspreekt; ver-



-439-

werpt de voorzieningen te dien op
zichte; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van het gedeelteli.ik vernietigd von
nis; veroordeelt Lafontaine tot drie 
vierde der kosten, het overblijvende de 
Staat ten laste blijvend; verwijst de .al
dus beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Hoei, zetelende in hoger 
beroep. 

1 maart 1954. - 2" kamer. - Voon:itte·r 
en vm·stauueve1·, H. Wouters, voorzitter. 
- Gelijlol111iclen{w conelns·ie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt,, procureur-gene
raal. - PleUer, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - l maart 1954 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - S"l'RAFZAKEN. - VAST
STELLING DOOR DE RECH'l'ER DAT DE AANWE
ZIGHEID VAN IJZEL OP DE PLAATS VAN HET ON
GEVAL NIET TE VOORZIEN WAS. - GEEN VER
PLICHTING, BIJ ONTS'l'ENTENIS VAN CONCLU
SIES, DE OMS11ANDIGHEDEN AAN TE DUIDEN DIE 
DEZE VASTSTELLING RECHTVAARDIGEN. 

De 1·echtbanlo (Ue 1;aststelt clat cle annwe
:zigheicl vnn ij:zel op cle plactts van lwt 
ongeval voor cle weggebntikm·s niet te 
DOo1·:zien was, behoett niet, bij ontsten
tenis vnn conolttsies cl·ienaangaancle, cle 
omstandigheden naae1· te omsolwijven 
op umncl waarvnn zij nnngenomen heett 
clat die aan1vezigheid voo1· cle wegge
bruilce·rs ee1~ onvoo1·zienb(wr knrakte1· 

· bood. 

(BORBOUSE, T. IUGAUX.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 juli 1953 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Namen; 

I. Ten aanzien van de publieke vorde
ring : 

Over het eerste micldel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet en van arti
kel 57, 1°, littera 0, van het koninklijk 
besluit van 1 februari 1934, houdende al
gemeen reglement betreffei).de de politie 
van het vervoer en het verkeer, doordat 
aanlegger bij ter zitting regelmatig neer
gelegde conclusies, staancle l1eeft gehou
den dat hij, door een manamvre nit te 
voeren die erin bestaan heeft in rechte 
lijn achteruit te rijden, en door zijn rech
ter kant te houden, het te zijnen laste 
weerhouden voorschrift van gezegd arti
kel 57, 1°, littera 0, van de Wegcode niet 
overtreden heeft, dan wanneer de correc-

tionele rechtbank dit" verweer ten gronde 
niet beantwoord heeft : 

Overwegende clat aanlegger bij de in 
het middel bedoelde conclusies staande 
hield dat hij << de doorgang· voor Rigaux 
niet door het uitvoeren van een manamvre 
afgesneden te hebben ll, dat hij de uiter
ste rechterkant van de weg had gehou
den en « dat er langs zijn rechterzijde 
een meer dan voldoende ruimte was over
gebleven om Rigaux in de mogelijkheid te 
stellen zonder gevaar een voorstekings
manreuvre uit te voeren ll ; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat aanlegger na een stilstand achteruit 
is gereden, « welke manreuvre des te 
gevaarlijker was daar zij bij het uitr~j
den nit een bocht plaats nam ll, « zo
doende een reactie van Rigaux veroorza" 
kend welke gevaarlijk werd gemaakt 
door de niet te voorziene aanwezigheid 
van een ijzelvlak ll; ' 

Dat het vonnis erop wijst dat aanlegger 
een manreuvre uitgevoercl heeft welke 
verweercler verplichtte de richting vau 
zijn voertuig te wijzigen; 

-Dat cleze va8tstellingen een passencl ant
woord op de conclusies verstrekken; 

Over !let tweede middel : schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
41, 42, 57, 1°, littera 0, van het reglement 
op de verkeerspolitie, doordat aanlegger 
bij conclusies heeft staande gehouden dat 
toen hij zijn achteruitrijdingsmanreuvre 
over een afstancl van 2 a 3 meter aan
ving, verweerder de bocht nog niet uit
gereclen kwam en dus nog niet zichtbaar 
was, terwijl de correctionele rechtbank 
deze ingeroepen groild van rechtvaardi
ging noch in aanmerking genomen, noch 
onclerzocht heeft : 

Overwegencle dat aanlegger in zijn con
clusies niet heeft staande gehouden dat 
verweerder niet zichtbaar was toen aan
legger zijn manamvre uitvoerde; 

Dat het miclclel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het dercle middel : schencling van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 41 en 42 
van de vVegcode en 71 van het Strafwet
boek, doordat de correctionele rechtbank, 
zonder zijn standpunt te rechtvaardigen, 
beslist dat de aanwezigheid van ijzel op 
de plaats van het ongeval voor verweer
der onvoorzienbaar was : 

Overwegende clat, waar aanlegger dien
aangaande geen conclusies had genomen, 
de rechtbank niet behoefde de omstandig
heden nader te omschrijven op grond 
waarvan zij aangenomen had dat de aan
wezigheid «van een ijzelvlak ll ter 
plaats van het ongeval, voor verweerder 
een onvoorzienbaar karakter bood ; 

Dat het middel naar recht fault; 
En overwegencle dat de substantHlle of 
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op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. Ten aanzien van de burgerlijke vor
dering : 

Overwegende dat aanlegger geen bijzon
cler micldel inroept ; 

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

1 maart 1954. - 2° kamer. - TToor
z'itter, H. Wouters, voorzitter. - Tfe;·slag
gevet', H. De Bersaques. - Gelijkl~ticlende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
·court, procureur-generaal. Pleiters, 
HH. Huart (advocaat bij de balie te 
Namen) en della Faille d'Huysse. 

2e KAMER. - l :m.aart 1954 

VERKEJEJR. - AR'l'IKEL 54, 2, VAN DE WEG
CODE. - GEVAAR VOOR AANRIJDING. - BE
'l'EKENIS VAN DIE WOORDEN. 

De in artikel 54, 2, van de Wegcocle, 
voor·Jcom.en;cle ~voonlen « gevaar voo;· 
aanhjcling ll bedoelen het gevaft•r clat cle 
gebnt'ilce;· van cle secmulaire weg ;'Cde
lijlceTwijze (1) m.oet voonzien. op het 
ogenbUlc clat hij de hoofclweg wil OlWij
den. (2). 

(DAWANS, 'J.'. RENSONNET.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het be;;treden 
vonnis, op 6 juli 1953 in hoger beroep ge
wezen door de Correctionele Rechtbank 
te Verviers ; 

Overwegende dat cle voorziening van 
aanlegger, in zover zij gericht is tegen de 
beslissing gewezen over de tegen hem 
cloor de burgerlijke partij Rensonnet in
gestelde vordering niet ontvankelijk is 
aangezien deze beslissing geen einclbe
slissing is en niet over· een betwisting 
betreffende de bevoegdheid gewezen werd; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schencling van de artikelen 29, 4°, 42 en 
54 van de Wegcode en 1382 van het Bur
gerlijk vVetboek, 1° doordat, vermits het 
oprijden van de hoofdweg, door Renson
net, met overtrecling van de wet, een voor 
aanlegger onvoorzienbare hinclernis uit
maakte, die rijbeweging aanleggers han
delingen rechtvaardigde en in zijnen hoof-

(1) Verbr., 16 januari 1950 (ArT. Ve·rbr·., 
1950, biz. 299; Bull. en PAsiC., 1950, l, 320). 

(2) Verbr., 18 December 1950 (Ar·1·. Ver·br·., 
1951, biz. 204; Bull. en PAsic., 1951, I, 250). 

de de in artikelen 29, 4°, en 42 van .de 
vVegcode omschreven inbreuken uitsloot 
en, 2° doordat, vermits nit het feit zelve 
van het ongeval blijkt dat er gevaar be
stand om van nit de secundaire weg de 
hoofdweg op te rijden, Rensonnet, door 
het uitvoeren van die manomvre arti
kel 54 van de Wegcode overtreden heeft, 
en bijgevolg een font heeft begaan voor 
welker gevolgen hij aansprakelijk dient 
te worden verklaard : 

Overwegencle dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat verweerder gevolgd door 
aanlegger de hoofdweg is opgereden in 
zodanige omstandigheden dat aanlegger 
er niet door belemmerd werd, dat ver
weerder << voor hem geen hindernis ople
verde ll en dat de enkele handelwijze van 
aanlegger en zijn manceuvre naar links 
toe « verweerder verrast hebben die rede
lijkerwijze menen kon dat er geen ge
vaar voor aanrijcling bestond ll; 

Overwegende dat, in strijcl met hetgeen 
in het Iniddel wordt staande gehouclen. 
nit het enkel 'feit dat een ongeval zich 
heeft voorgedaan niet blijkt dat er gevaar 
voor een aanrijcling naar de zin van arti
kel 54, 2°, van de vVegcode bestond; dat 
llet in cUe bepaling bedoelde gevaar voor 
aanrijding het gevaar is dat de gebruiker 
van de secundaire weg redelijkerwijze 
moet voor.zien op het ogenblik dat hij de 
hoofdweg wil oprijden, en niet het ge
vaar dat de gebruiker van de hoofdweg 
door een latere handeling zon komen te 
verwekken; 

Dat deze feitelijke vraag tot de sou
vereine beoordeling van de rechter over 
de groncl behoort; 

Dat het micldel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel : schending 
van artikel 97 van de Grondwet, doordat 
llet bestreden vonnis de conclusies niet 
beantwoordt waarbij aanlegger staande 
hield dat er geen verbancl van oorzaak tot 
gevolg bestond tnsseli de aan aanlegger 
ten laste gelegde inbrenken op de Weg
code en het ongeval : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat de enige oorzaak van de 
aanrijcling de handeling van aanlegger 
is geweest, zijnde de mameuvre naar 
links toe welke hij ten gevolge van die 
inbreuken nitvoerde ll; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Overwegende, voor het overige, met be
trekking tot de beslissing over de pu
blieke vordering, dat de substantHHe of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is, en, 
wat de bnrgerlijke vorderingen aangaat, 
dat aanlegger generlei ander middel laat 
gelclen; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten, en, aangezien de als burgerlijke par
tij ingestelde voorziening voor de 15• sep
tember 1953 betekend werd, veroordeelt 
aanlegger tot de vergoeding van 150 frank 
jegens verweerder Rensonnet. 

1 maart 1954. - 2" kamer. - Yoo1·
zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slag
gevm·, H. Giroul. - Gelijkl'ttidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal.- Pleite1·s, HR. Herla 
en Massaux (van de Balie te Verviers), 
della Faille d'Huysse en Van Ryn. 

2e KAMER. - I maart 1954 

VERKEER. - VERPLICH'l'ING DE UI'l'ERSTE 
RECHTERZIJDE VAN DE RIJWEG TE HOUDEN. 
- GEEN VRIJSTELLING VAN DE VERPLICH
TING DE VOORSCHRIFTEN VAN ARTIKEL 42 
VAN DE WEGCODE NA TE LEVEN. 

De door artikel 29, 4°, vctn de l'Vegoorle, 
aan de weggeb1·uilcm·s opgelegde ve1·
plichting b·ij het naderen van een aan
slititing de ttiteTste Techtei·zijde van de 
r·ijweg te hottden, ontlast hen niet van 
de verplichting het arti/cel 42, alinea 1, 
van hetzelfrle TVetboe/c na te leven het
wel/c hen voorsclwijft hun snelheid der
wijze te 1·egelen d'at zij hun voerttti.q 
voor eert hinrle!·nis tot stilstand lcttnnen 
brengen (1). 

(CARET1'E, T. NATIONALE MAATSCHAPPIJ 
DER BELGISCHE SPOORWEGEN.) 

ARREST. 

' RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 juli 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

I. Over de voorziening van aanlegger 
Oarette: 

A. Voor zoveel zij de over de publieke 
vordering gewezen beslissing becloelt : 

Over het eerste midclel : schending van 
de artikelen 97 van de Gromlwet en 3 v&n 
de besluitwet van 14 november HJ39, door
dat · het bestreden arrest de aanvullende 
conclusies van beklaagde niet beantwoord 
heeft : 

Overwegende dat aanlegger, bij aanvul-

(1) BetrBffende de verplichting voor de weg
gebruiker die een verkeersvoorrang geniet, het 
artikel 42, alinea 1, van de Wegcode na te 
leven, zie verbr ., 7 december 1953 (Bull. en 
PASIC., 1954, I, 283). 

lende conclusies voor het hof van beroep 
deed gelden dat de bloedolltleding waar
toe overgegaan werd onvoldoende was om 
te bewijzen dat hij onder de invloed van 
de drank was, omdat de uitslag van deze 
ontleding niet door een klinisch onderzoek 
bevestigcl wercl en strijdig was met de 
door de verbalisanten en Dr van Boutte 
gedane vaststellingen alsook met de ver
klaring van wachtmeester Orsini, die be
klaagcle nogal lang had kmmen gade
slaan; 

Overwegende clat het arrest vaststelt, 
enerzijds, dat de door H. Lefebvre gedane 
ontleding de staat van dronkenschap be
wijst en anderzijds, dat de door de rijks
wacht uitgedrukte mening niet dienend 
is omdat zij de toestand betreft waarin 
aanlegger zich een zekere tijd na het on
geval bevonc1, en, overigens tegen zeken~ 
verklaringeu van aanlegger indruist; 
·nat deze vaststellingen een gepast ant

woord op de conclusies verstrekken; 
Dat het midclel feitelijke grondslag 

mist; 
Over het tweede middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 42 van de Wegcode, doordat 
het bestreden arrest aanleggers conclusies 
niet beantwoord heeft welke ertoe strek
ten te bewijzen : 1° clat hij in onderhavig 
geval, krachtens artikel 29, 4°, van de 
Wegcode, de verplichting had de uiter
ste rechterzijde van de rijweg te houden 
en 2° dat hem niet kan verweten worden 
een abnormale afwijking van het slacht
offer niet voorzien te hebben : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, door hierop te wijzen 

« clat aanlegger een font heeft begaan en 
artikel 42, alinea 1, van de Wegcocle heeft 
overtreden door zijn snelh eid niet zoveel 
mogelijk te 'vermincleren en door geen 
dienstige rijbeweging naar links uit te 
voeren om de te bekwamer tijcle opge
merkte voetganger te vermijden, die on
der het licht van de openbare verlichting, 
op de uiterste rechterzijde van de 8 m. 8() 
brede rijweg stapte )), het arrest impli
ciet, cloch zonder dubbelzinnigheid beslist 
dat de door artikel 29, 4°, van de Weg
code aan aanlegger opgelegde verplicll
ting hem er niet van vrijstelde de voor
schriften van artikel 42, alinea 1, van 
hetzelfde W etboek na te lev en; 

Over het tweede onclerdeel : 
Overwegende clat, door staancle te hou

den dat de voetganger abnormaal was af
geweken, aanlegger te zijnen voordele een 
geval van overmacht beweerde in te roe
pen dat zijn verantwoordelijkheid uit
sloot; clat het arrest te dien opzichte er 
op wijst clat aanlegger « de voetganger op. 
tijd had gezien, die onder de openbare 
verlichting ging )) ; dat het aldus beslist 

- L_-:-=----- ~ ~--
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11eeft da t bet slachtoffer geen onvoorzien
bare hindernis voor aanlegger uitmaakte; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

B. Voor zoveel de voorziening de over 
de vordering van de burgerlijke partij 
Nationale maatschappij van Belgische 
spoorwegen gewezen beslissing· bedoelt : 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet en 1gs2 
van het Burgerlijk W etboek, doordat de 
rechter over de groncl, die de conclusies 
van aanlegger niet beantwoordt welke er
toe strekten de hele verantwoordelijkheid 
voor het ongeval ten laste van het slacht
offer te leggen, de verantwoorclelijkheden 
niet wettelijk verdeeld heeft : 

Overwegende dat uit het antwoord op 
J1et tweede middel blijkt dat de rechter 
-over de grond aanleggers conclusies be
.antwoord heeft; dat het micldel feitelijke 
grondslag mist ; 

II. Over de voorziening van de samen
werkende vennootschap Brasserie Mo
·derne : 

Overwegende dat niet blijkt dat de 
voorziening van aanlegster, burgerlijk 
verantwoordelijke partij, betekend werd 
aan de partij waartegen zij is gericht; 
dat de voorziening dus niet ontvankelijk 
is (artikel 418 van het WetbQek van straf
vordering); 

Om clie reclenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanleggers ieder tot de 
helft der kosten. 

1 maart 1954. - 2° kamer. - Vo01·
zittm·, H. Wouters, voorzitter.- Vm·slag
.vevm·, H. C. Louveaux. - Gelijkl1tidencle 
conchtsie, H. Raoul Hayoit de Termi
·court, procureur-generaal. - PleitMs, 
HH. Pinget (van de Balie bij het Hof van 
beroep te Brussel) en Van Ryn. 

ze KAMER. - 1 maart 1954 

1.0 VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BESLISSINGEN W AARTEGEN VOORZIENING 
MOGELIJK IS. - Sl'RAFZAKEN. - Urr
SPRAAK VAN DE JURY. - VoORZIENING NIET 
ONTVANKELIJK. 

2° BESCHERlVIING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ TEGEN DE ABNORMA
LEN (WET '.rOT). - GEiNTERNEERDE DIE 
EEN NIEUW MISDRIJF PLEEGT. - GEEN BE
SLISSING VAN INVRIJHEIDSTELLING, ZELFS 
NIET OP PROEF, UITGAANDE VAN DE BI.T DE 

PSYCHIATRISCHE AFDELING INGESTELDE COM
MISSIE. - 0MSTANDIGHEID DIE DE 'l'OEPAS
SING VAN EEN STRAF OP HET NIEUW MIS
DRIJF NIET UITSLUIT. 

go GEWIJSDE. - STRAFZAKEN. - GE
RECH'l'ELIJKE BESLISSING WELKE DE INTER
NERING VAN EEN BESCHULDIGDE IN EEN BIJ
ZONDER GESTICHT GELAS'l'. - GRENZEN BIN
NEN DEWELKE ZIJ MET BE1'REKKING TOT DE 
GEESTESTOESTAND VAN DE BEKLAAGDE GEZAG 
VAN GEWIJSDE HEEFT. 

4° GEWIJSDE. - STRAFZAKEN. - CoM
MISSIE INGESTELD BIJ DE PSYCHIATRISCHE 
AFDELING. -DE INVRIJHEIDS'l'ELLING VAN EEN 
GEINTERNEERDE BEVELENDE OF WEIGERENDE. 
- BESLISSING WELKE, WA'l' DE GEESTESTOE
Sl'AND VAN DE GEiN'l'ERNEERDE BE'l'REFT TEN 
OPZICH'l'E VAN DE S1'HAFRECH1'ERLIJKE 
RECHTSMACHTEN WAARBI.J RET NIEUW MIS
DRIJF AANHANGIG WORDT GEMAAKT, HET GE
ZAG VAN HE'l' GEWIJSDE. NIET HEEFT. 

5° ASSISEN. - GETUIGE ONWETTELIJK ZON
DEH EEDAFLEGGING VERHOORD. - NIETIG· 
HElD VAN DE GETUIGENIS DOOR HE'l' 'HOF VAN 
ASSISEN VASTGESTELD. - GETUIGE OPNIEUW 
NA EEDAFLEGGING VERHOORD. - WETTELIJK
HEID. 

6° ASSISEN. - PROCES-VERBAAL VAN DE TE
RECHTZIT'l'ING. - VASTSTELLING DA'l' DE GE
ZWORENEN OVEREENKOMSTIG DE WET OP DE 
HOOGTE ZIJN GESTELD GEWEES'.r DOOR DE 
VOORZlT'l'ER. - V ASTS'l'ELLING DAT DE GE
ZWORENEN ER VAN VEHWITTIGD WERDEN DA'l' 
BIJ GELIJKHEID VAN S'l'EMJ\IEN DE MENING DIE 
DE BESCHULDIGDE GUNS'.r!G IS, OVERWEGEND 
ZIJN ZAL ZOALS VOOHZIEN BIJ ARTillEL g47 
VAN RET WETBOEK ,VAN STRAFVORDEBING. 

1 o De 1titspraalc van de j1.tr'Y mag het 
voorwe1·p niet zijn van een vom·zieniny 
in verbrelcing. 

2° U'it de lo1t tm·e omst-anclig heid llat een 
belclaagde, ~viens internering bevolen 
we1·c1 en die een nieuw misilrijf pleegt, 
zelfs niet op proef iloo1· cle commiss·ie 
ingestelcl bi-j de psyehiatl'ische afdeling 
in vrijheiil W61'il gestelcl, m((,g niet af
geleid worden dat hij ~vegens dit mis
il1'ijf niet tot een strat vermag te W01'
den vemo1·deeld (1). 

go Zo de beslissing van een t·echtscollege, 
hetwellc de interneTing van een be
klctagcle in een bijzonder yesticht gelast, 
met betrelclr,ing tot de geestestoestand 
van ae belcl((,agde op het ogenbliiG van 
de 1titspraak yezag van het gewijsile be
zit, z·ij nochtans niet beslist clat cle be
lclaagde t-ijclens geheel ile duur der ge
laste internen:ng in (lie toestand. blijven 
.zal (2). (Wet van 9 april 1930, art. 7, 
19, 20 en 21.) 

(1) en (2) Raadpl. verbr., 25 mei 1936 (Revue 
ile il1·. pen. et £le C1'im., 1936, blz. 673); 15 fe-
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4° De beslissinu ·van de bi.i de psyohia
tt·isohe afdeling opgeriohte administm
tieve oommissie dat et· al da-n niet aan
leiding toe bestaat on~ de ue'intemeerde 
in m·ijheid te stellen, is geen beslissing 
·welke, wctt de geestestoestand van de 
ge'interneerde betreft, het gezau van het 
gewijsde heett naat· de zin dim· termen 
in de wetten betreffende de t·eahtsple
ging in strafzaken (1). 

5° Nadat het ,de nietigheid vastgesteld 
Twett van het verhoot· van een getu.iue 
die onwettelijk zonder voorafuaande 
eedafiegging zijn getttigenis u.itbnwht, 
·uet·mag het hot van assisen voormelde 
nietigheid te herstellen door die ge
t1~ige mits voorafgaande eedafiegging 
opnieuw te verhm·en (2). 

6" Het proaes-verbaal vOJn de tereohtz·it
ting, waat"'in vermeld wordt dat de ue
zworenen cc overeenlcomsti_q de wet >> en 
dienvolgens overeenlcomst-ig artilcelen 344 
en 31{1 van het Wetboelc van strafvot·de
·ring door de vom·zitter op de hoogte 
zijn gesteld yeweest van cle manier 
waarop zij bij het ttitM·engen van hun 
stem dienden te handelen stelt aldns 
vast dat de voorzitter de gezwot·enen 
heeft verwittigd dat bij yelijlcheid vnn 
stemmen, de mening die de besahnldigde 
gunstig is, overwegend zal zi.,in. 

(WUILPART.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet DP de bestreden 
beslissingen, zijnde : 1" de beschikkin
gen betreffende de inobservatiestelling 
van aanlegger in de psychiatrische afde
ling van een strafinstelling, op 31 mei 
1952 en op 28 juni 1952 door de raadkamer 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel gewezen; 2° het arrest, op 14 oc
tober 1953 door de kamer van inbeschul
digingstelling van het Hof van beroep te 
Brussel gewezen, waarbij verwijzing van 
aanleggers naar het Hof van assisen van 
de provincie Brabant gelast werd; 3° llet 
incidenteel arrest, op 21 december 1953 
door llet Hof van assisen van de provincie 
Brabant gewezen; 4° het incidenteel ar
rest, op 22 december 1953 door het Hof 
van assisen van de provincie Brabant ge-

bruari 1938 (Arr. Ve1·br., 1938, biz. 29; Bull. 
en PAsiC., 1938, I, 50) ; 23 jnni 1941 (A1T. 
Ve•·br., 1941, biz. 150; Bull. en PAsrc., 1941, 
I, 257); 5 maart 1951 (A1'1". T'e>·br., 1951, 
biz. 377; Bull. en PASIC., 1951, I, 448). 

(1) In strafzaken is het gezag van: het ge
wijsde wettelijk gegrond op de wetten betref
fende de rechtspleging in strafzaken en niet 

wezen; 5° de uitspraak, op 22 december 
1953 door de jury van het Hof van assisen 
van de provincie Brabant gedaan; 6° het 
arrest, op 22 december 1953 gewezen door 
het Hof van assisen van de provincie 
Brabant, waarbij aanleggers veroordeeld 
worden; 

Overwegende dat de voorzieningen sa
menhangend zijn ; 

Overwegende dat de voorzieningen inge
steld tegen de beschikkingen van de raad
kamer van 31 mei 1952 en van 28 juni 
1952 en tegen de uitspraak van de jury 
van 22 december 1953 niet ontvankelijk 
zijn; 

Dat immers, enerzijds, de beschikkin
gen betreffende de inobservatiestelling 
van aanleggers niet in Iaatste aanleg wer
den gewezen, en, anderzijs, de uitspraak 
van de jury slechts een verklaring en geen 
arrest of een vonnis is; 

Ten aanzien van de andere voorzienin
gen: 

Over het eerste middel, afgeleid hieruit 
dat bij de onder nummers' 2; 4 en 6 aan
gecluide beslissingen, respectievelijk zijn 
gelast geweest : 1 o de verwijzing van aan
Ieggers naar het Hof van assisen van de 
provincie Brabant om aldaar overeen
komstig cle wetten te worden gevonnist; 
2° de verwerping van de door aanleggers 
v66r het Hof van assisen neergelegcle con
clusies welke ertoe strekten van ambts
wege cle internering te verkrijgen; 3° de 
veroordeling van aanleggers tot een straf 
van Ievenslange dwangarbeid; dan wan
neer, toen de bij het Hof van assisen aan
hangig· gemaakte feiten gepleegd wer
den en de bestreden beslissingen gewezen 
werden, aanlegger Wuilpart het voorwerp 
was van een beschikking van tie Recht
bank van eerste aanleg te Charleroi van 
1 september 19±5 waarbij zijn internering 
voor een tijdsverloop van vijftien jaar 
werd uitgesproken, van een beschikking 
van de raadkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Doornik van 28 januari 
19±7 waarbi,i zijn internering voor een 
tijdsverloop van tien jaar werd uitgespro
ken, en van een beschikking van de raacl
kamer van de Rechtbank van eerste aanleg 
te Dinant van 8 mei 1951, waarbij zijn in
ternering voor een tijdsverloop van vijf 
jaar werd gelast, welke beslissingen in 
kracht van gewijsde zi,in gegaan, en dan 
wanneer aanlegger Van den Eynde het 
voorwerp was van een op 3 augustus 1951 
door de raadkamer van de Rechtbank van 

op ar·tikel 1350, 3', van het Burgerlijk Wet
hoek. Zie verbr ., 10 october 1929 (Bull. en 
PASIC., 1929, I, 322). 

(2) Verge!. verbr., 31 januari 1939 (Arr. 
Fe1·br., 1939, blz. 30; Bull. en PASIC., 1939, 
I, 51). 
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·-cerste aanleg te Brugge gewezen en in 
kracht van gewijsde gegane beschikking, 
waarbij' :Zijn internering werd gelast; en 
·dan wanneer cle commissie van de psy
·Chiatrische afdeling, welke naar luid van 
artikel 20 van de wet van 9 april 1930 
.alleen bevoegd was om hun invrijheidstel
ling, op proef of definitief, te gelasten en 
om het einde van de toestand welke de in
ternering noodzakelijk heeft gemaakt en 
het feit dat de geinterneerde geen gevaar 
voor de samenleving meer oplevert vast 
te stellen, niet verzocht hadden geweest 
over hun geval een uitspraak te doen; 
dan wanneer dienvolgens aanleggers se
·dert de clatum van voormelde beschikkin
gen tot cle dag waarop de feiten bij 
1wt Hof van assisen aanhangig wer
·llen gemaakt door erge geestesstoornis 
·of geesteszwakheid waren aangedaan 
waardoor zij onbekwaam waren hun 
daden te beheersen, zodat de raadkamer 
hun inobservatiestelling en hun geestes
onderzoek en de kamer van inbeschuldi
_gingstelling hun verwijzing naar het Hof 
van assisen niet mocht gelasten, het Hof 
van assisen niet mocht beslissen dat aan 
·lle jury de vraag zou worden gesteld of 
het vast stond tlat de beschuldigden aan 
krankzinnigheid leden, ofwel dat zij door 
·Brge geestesstoornis of geesteszwakheid 
waren aangedaan waardoor zij onbe
kwaam waren hun daden te beheersen; 
dan wanneer bijgevolg de bestreden be
slissingen het beginsel van het gezag van 

· het gewijsde en de bepaling van arti
.kel 1 van de wet van 9 aprU 1930 g·eschon
·den hebben : 

Overwegende, aan de ene zijde, clat de 
:feiten welke tot aanleggers veroorcleling 
.aanleiding hebben gegeven na cle in het 
middel aangeduide beslissingen van inter
nering werden gepleegd; 

Overwegende dat, hoewel het rechts
-college hetwelk overeenkomstig· artikel 7 
van cle wet van 9 april 1930 cle interne
-ring van een beschulcligde gelast, beslist 
·dat, op het ogenblik waarop het uit
spraak doet, de beschuldigcle in een der 
in artikel 1 van dezelfde wet omschreven 
·toestanden verkeert, het dan toch niet 
beslist dat de beschuldigde tijdens geheel 
de duur der gelaste internering in die 
toestand zal blijven; dat volgens het stel
sel van de wet, de duur der internering 
in werkelijkhe~d een onbepaalde duur is, 
welke door de bij de psychiatrische aide
ling opgerichte commissie mag worden in
gekort, maar welke daarentegen, niet 
zonder een nieuwe beslissing van het 
rechtscollege clat de internering heeft ge
last, over de bij voormeld artikel 7 ge
ostelde grens mag worden verlengd; 

Overwegende, aan de andere zijde, dat 
het oordeel van de bij de psychiatrische 
.afdeling ingerichte administratieve com-

' missie dat er geen aanleiding bestaat om 
de geinterneerde in vrijheid te stellen 
geen beslissillg' is welke, met betrekkillg' 
tot de geestestoestand van de geinterneer
de, gezag van het gewijsde heeft naar de 
zin dier bewoordingen in de wetten be
treffende de rechtspleging in strafzaken; 
dat voormelcl oordeel slechts een feite
lijk vermoedel). uitmaakt; 

Dat het mic1,del naar recht faalt; 
Over het tweede middel, afgeleid hieruit 

dat het tussenarrest van 21 decem
ber 1953 het opnieuw verhoren, onder eed, 
l1eeft gelast van de getuigen Jean Hen
ninckx en Richard Rommericque die bei
den in de instelling vobr maatschappelijk 
verweer te Doornik geinterneerd zijn en 
krachtens de vrije macht van de voor
zitter, ter terechtzitting van 20 december 
1953 zonder eeclaflegging waren verhoord 
geweest; dan wanneer, vermits die getui
gen door generlei wettelijke onbekwaam
l!eicl om in rechte verklaringen af te leg
gen getroffen waren, zij op die terecht
zitting onder eed hadden dienen te wor
den verhoord, en dan wanneer het op
nieuw verhoren, onder eecl, van voormelde 
g·etuig·en niet tot gevolg kan hebben ge
had de nietigheid van de daaraan voor
afgegane rechtspleging te dekken : 

Overwegende dat, na te hebben vastge
stelcl dat de getuigen Jean Henninckx en 
Richard Rommericque, welke regelmatig 
werden bekend gemaakt, ter terechtzit
ting van 19 december 1953 bij vergissing 
zonder eedaflegging krachtens de vrije 
macht van de voorzitter waren verhoord 
g·eweest, het bestreden arrest van 21 de
cember 1953 de nietighekl van de op die 
zitting door voormelde getuigen afgelegde 
verklaringen vaststelt en beslist dat die 
getuigen opnieuw zullen worden verhoord 
onder eed; 

Overwegencle, dat, aangezien de nietig
heicl der verklaringen welke onregelmatig 
ter terechtzitting, niet van 20 december 
zoals verkeerclelijk in het middel wordt 
aangeduicl, doch van 19 december 1953 
werden ontvangen, is vastgesteld geweest, 
en aangezien voormelde getuigen ter zit
ting van 21 december 1953 na aflegging 
van de wettelijke eed regelmatig zijn ver
hoord geweest, generlei nietigheid de 
rechtspleging aankleeft; 

Dat het midclel naar recht faalt; 
Over het dercle middel, hiet·uit afgeleid 

dat een vormgebrek de door de jury op 
22 december 1953 gedane uitspraak, als
mecle de ter terechtzitting gevoerde 
rechtspleging en clientengevolge het arrest 
van veroordleling aankleeft, om reden 
van het feit clat de voorzitter, na de 
jury in kennis ervan te · hebben gesteld 
dat bij gelijkheid van stemmen het ant
woord als ontkennencl behoorcle te worden 
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aa,nschouwd, verzuimd heeft hem erop 
te wijzen dat, ten aanzien van de ant
woorden 22 en 30, met betrekking tot de 
toestand van geestesstoornis van aanleg
gers, de jury, bij gelijkheid van stemmen, 
bepoorde « ja >> te antwoorden overeen
komstig artikel 347 van het Wetboek van 
strafvordering : 

Overwegende clat cle stelling van het 
middel geen staving vindt in de stukken 
der. rechtspleging; dat zij zelfs wordt 
tegengesproken door de in het proces-ver
baal van de terechtzitting van het Hof 
van assisen vervatte vaststelling clat de 
gezworenen « overeenkomstig de wet J> en 
dienvolgens overeenkomstig artikelen 344 
en 347 van het Wetboek van strafvorcle
tirlg door de voorzitter op de hoogte zijn 
gesteld geweest van de manier waarop 
zij bij het uitbrengen van hun stem clien
den te handel en; 

Dat het micldel feitelijke gronclslag 
mist; 

. Overwegende, voor het overige, dat de 
substantH!le of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

Om die redenen, na samenvoeging van 
voorzieningen, verwerpt ze; veroordeelt 
aanleggers tot de kosten. 

1 maart 1954. ~ 2" kamer. - V Ool·zittel·, 
H. Wouters, voorzitter. ~ Verslaggevm·, 
H. Giroul. - GelijlcMtidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur~generaal. - Pleite·rs, HH. Terfve en 
van Meerbeke (beide van de Balie bij het 
Hof van beroep te Brussel). 

2,c KAMER. - I maart I954 

VERBREKING. - BEI'OEGDHEID. - PEN
SIOEN DER MIJNWERKERS. - BESLISSING 
VAN,ilE HOGE SOHEIDSRAAD. - BEVOEGDHEID 
VAN' DE EERSTE KAMER VAN HE~' HOF. 

De lcennisneming van een voo1·z·iening te
gen een beslissing van de hoge scheids
raad ter zalce van het pensioenstelsel 
·voor de rnijnwerlcers behoort tot de be
voegdheid van de eerste lcamer van het 
hof (1). 

(GAWLOSKI.) 

ARRES1'. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 31 maart 1953 gewezen door 

(l) Raadpl. verbr., 27 september 1928 (Bull. 
en PAsiC., 1928, I, 231). 

de hoge scheidsraad ter zake van het pen
sioenstelsel voor de mijnwerkers; 

Overwegencle dat bij deze beslissing 
uitspraak wordt geclaan over een vorde
ring welke uitsluitencl burgerlijke rechten 
bedoelde; 

Dat de kennisneming van die voorzie
ning, bij gebrek aan een andersluidende 
wetsbepaling, dienvolgens aan de eerste 
kamer van het hof client te worden opge
clragen; 

Om die redenen, gelast dat de zaak van 
de rol van de tweede kamer zal geschrapt 
worden. 

1 maart 1954. - 2" kamer, - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Vel·sla.q
geve1', H. Giroul. - Ge/.ijkl!tidende con
cl!tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. 

2" KAMER. - I maart I954 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
TERMIJN. S•.rRAFZAKEN. - ARRES~' 
WAARBIJ EEN VERZET l'EGEN EEN ARREST VAN 
VEROORDELING ONGEDAAN WORDT VERKLAARD. 
- VoORZIENING INGES'i'ELD MEER DAN TIEN 
DAGEN NADAT RET BES'l'REDEN ARREST BETE
KEND WERD. - Nm•.r ONTI'ANKELIJKE VOOR
ZIENING. 

TV erd te laat ingestelrl en is dienvolgens 
niet ontvanlcelijlc, de voor'ziening die 
slechts meer dan tien vrije dagen nadat 
het bestreden arrest betekend werd, in
gesteld wel"d tegen een arrest dat een 
verzet tegen een an·est van veroorde
ling ongedaan vel·Jclaart (2). (Wetboek 
van strafv., art. 373.) 

(COLLIGNON.) 

ARR.EST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 september 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

Overwegende dat het bij verstek ge
wezen arrest, het door aanlegger tegen 
een arrest van veroordeling van 3 juli 
1953 aangetekend verzet ongedaan ver
klaart; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aan aanlegger op 10 october 1953 betekend 
werd en de voorziening slechts op 23 octo
ber 1953 werd ingest~ld ; 

Dat, dienvolgens, naar luid van arti
kel 373 van het Wetboek van strafvorde-

(2) VBrbr., 22 october 1941 (Bull. en PAsrc., 
1941, I, 388). 
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ring, gewijzigd door artikel :t van cle wet 
van 5 juli 1939, de voorziening te laat 
werd ingesteld en niet ontvankelijk is ; 

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

1 maart 1954. - 2° kamer. - TTom·
zUtm•, H. Wouters, voorzitter. - TTerslag
geve1·, H. Bareel. - GeHjlcl·ttidende con
clttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. 

2e KAMER. - 2 lllaart 1954. 

~ INKOMSTENBELASTINGER 
BEJ"ASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. 
AFTREKBARE BEDRIJFSUITGAVEN. -GRATIFI
CA'£IES 1JI'l'BE'l'AALD AAN HET PERSONEEL VAN 
EEN NIJVERHEIDS- OF HANDELSONDERNEMING. 
- VOORWAARDEN VAN DE AFTREKKING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMS'l'EN. -
AFTRI!JKBARE BEDRloJFS1Jl'fGAVEN. AF
SCHRIJVINGEN. - VOOHWAARDEN VAN DE AF
'l'REKKING. 

1 o De g-ratificctties ni.tbetaalcl awn het pe1·
soneel van een nijverhe·ids- of hanclels
onclerneming mogen ·in betrelv7•ing met 
ae belasting op de bedt"ijfs·inlcomsten, 
als bedrijfsucitga·ven van de belastba1·e 
grondslctg afgetrolclcen wo1·den, mits de 
beta ling er van 1 geclttrencle het bela.~t
bactr ti,iclperlc geschied (1). (Samenge
schakelde wetten betreffende cle inkom
stenbelastingen, art. 26.) 

· 2° De atsch1"ij'IJ"ingen, d·ie geen nanleidin.q 
geven tot werlcelijlce betaUng, mogen 
niettemin bij w·ijze vnn bed1'·ijfslasten 
van de grondslag vnn de belastin{f op 
de bedrijfsinlcomsten wo·rden af{fet·I'Ok
lcen mits zij benntwoo1·den ann de voo1·
waa·rden {festeld bij pn1'U{fmnt 2, .qo, 
·van wrtilcel 26 der samen.r;eschalcelde 
wetten (2). 

(SAliiENWERKENDE VENNOO'fSCHAP ,JANSSENS EN 
GILISSEN, T. llELGISCHE STAAT, MINJSTER 
VAN I!'INANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
atTest, op 30 januari 1952 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

(1) Zie verbr., 16 februari 1954 (supm, 
biz. 426; Bull. en PAsrc., 1954, I, 536). 

(2) Zie verbr., 17 october 195(} (A>T. YeTh>-., 
1951, biz. 60; Bull. en PAsrc., 1951, I, 72); 
6 mei 1952 (ATr. Ye1·br., 1952, biz. 490; Bull. 
en PAsrc., 1952, I, 562). 

Over het enig middel : schencling van 
de artikelen 1, 2, 3, 25, paragraaf 1, in
zonderheid nr 1, 26, paragrafen 1 en 2, 
27, paragraaf 1, lid 1, van de wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, samen
geschakelcl bij koninklijk besluit van 
12 september 1936, en vervolgens bij be
sluit van de Reg·ent van 15 januari 1948, 
doordat het bestreden arrest, na uitdruk
kelijk in feite vastgesteld te hebben : 
a) dat de litigieuze gratificaties welke 
door de in verbreking aanleggende ven
nootschap aan haar personeel werdeu uit
gekeerd, juist naar luid van de directo
riale beslissing- waartegen beroep het ka
rakter van bedrijfslasten vertonen, en 
dat het enig in betwisting blijvende punt 
is op welk jaar die aftrekbare lasten die
nen te worden aangerekencl, b) flat de 
juistheid van de ter zake behanclelcle ba
lansen van 1945 en 1946, in welker passief 
de vermelcling van die gTatificaties is op
genomen niet betwist wordt, evenmin als 
het bedrag ervan, desniettemin beslist dat, 
aangezien de sommen welke deze gra tifi
caties vertegenwoordigen slechts in de 
loop der jaren welke volgden op die van 
de afsluiting der balansen werkelijk uitge
geven zijn g·eweest, tle aftrek er van als 
bedrijfslasten enkel op cle tijdens die ja
ren verwezenlijkte bedrijfsinkomsten kan 
worden aangerekend, en zulks om de en
kele reden dat de bewoordingen « de be
drijfsuitgaven aileen, welke geclurende de 
belastbare tijd werden gedaan )), die in 
voormelde paragraaf 1 van artikel 26 
worden gebezigd beduiUen dat cle wetge
ver << de aftrek van een som als bedrijfs
last afhankelijk maakt van de werkelijke 
betaling ervan gecluremle het helastbaal· 
tij dperk )) : 

Overwegencle clat het bestreclen arrest 
vaststelt dat de enige door de admiuistra
tie opgeworpen betwisting loopt over het 
feit dat, aangezien het uitgeven van de 
litigieuze som als gratificatie aan het per
soneel enkel in de loop van het ov de da
tum der afsluiting van de balans volgend 
jaar is geschied, voormelde uitgave ten 
onrechte en in strijd met het voorschrift 
van artikel 26, paragraaf 1, van de sa
mengeschakelde wetten in bewnste balans 
is geboekt geweest; · 

Overwegende dat artikel 26, para
graaf 1, van cle samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen be
paalt dat de in de beclrijfsbelasting be
lastban, inkomsten naar hun zuiver be
drag belustbaar zijn, hetzij op grand van 
hun bruto-bedrag verminderd met de be
clrijfsuitgaven aileen, welke gedurende de 
belastbare tijd werden geclaan om die in
komsten te verkrijgen of te behouclen; 

Overwegende dat de wet toelaat de aan 
het personeel uitbetaalde gratificaties als 
bedrijfsuitgave te beschouwen doch en-
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kel op voorwaarcle clat het een geclu
rende het tijdperk van de aanslag ver
richte betaling geldt; dat, in strijcl met 
hetgeen aanlegster staancle houdt, cleze 
regel niet van aard is om een tegenstrij
digheid i.n de bepalingen van artikel 26 te 
doen oprijzen, vermits de afschrijvingen, 
welke niet in werkelijke betalingen wor
den overgebracht, krachtens een formele 
tekst als bedrijfslasten worden be
schouwd; 

Waaruit volgt dat het bestreden anest 
een juiste toepassing vail de wet heeft 
o·emaakt· 
"' Dat h~t middel naar recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning en veroorcleelt aanlegster tot de kos
ten. 

2 maart 1954. - 2" kamer. - Yoorz'itter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemencl voor
zitter.- Verslaggever, H. Anciaux Henry 
de Faveaux. - GeUjlcl·tti(lende concZUsie, 
H. Ganshof van cler Meersch, aclvocaat
generaal. - P/.eitet·, H. Van Leynseele. 

2c KAMER. - 2 maart 1954 

1" INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERBETERING VAN EEN AANGIFTE. - RAAD
PLEGEN VAN DE FISCALE COMMISSIE. 
RECHT VOOR DE ADMINIS'l'RAI'IE ONDANKS RET 
VERZET VAN DE BELASTINGPLICHTIGE DIE COM~ 
MISSIE TE RAADPLEGEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG VOL
GENS TEKENEN 0~' INDICIEN. - ACTIVA VAN 
DE BELASTINGPLICH'l'IGE OP 9 OCTOBER 1944. 
- VOORWAARDEN. 

1::0 INKOMSTENBELASTINGEN. -
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG VOL
GENS TEKENEN OF INDICIEN. - GEZINSUIT
GAVEN. - VOORWAARDEN. 

4° INKOMS'J'ENBELASTINGEN. -
VERBETERING YAN EEN AANGIFI'E, - INDE
LING lllJ GELIJKE SCHIJVEN, VOOR IEDER 
VAN D,E BE'l'ROKKEN BOEKJAREN, VAN RET BE
DRAG .DER WINSTEN WAARVAN DE ON'l'DUIKING 
ONTDEK'r .. WERD. - WE'l"l'ELIJKHEIDSVOOR
WAARDEN. 

1° Vermits de wet aan de belast-ingpl-ich
tige het recht niet vet·leent zich tegen 
het optreden van de fiscale commissie te 
verzetten ontneemt de door hem ken-

(1) Zie verbr., 14 januari 1946 (A•..,.. Yerb1·., 
194,6, biz. 19; Bull. en PASIC., 1946, I, 23). 

(2) Verbr., 29 september 1953 (supra, biz. 50; 
Bull. en PASIC., 1954, I, 61). 

(3) Zie verbr., 22 september 1953 (Bull. en 

ba(l-1' gemaa.Jcte 1Jer-za1cing van dat op
treden, (Utn de adtninist,·atie het recht 
niet desniettemin het geschilpunt aan 
voormeld~ cornmissie voor te leggen (1). 
(Samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 55, pa
ragraaf 2.) 

2° De activo. van een belastingplichtige op 
9 ootobet· 1944, zonls zij lwachtens de 
besht.itwetten van 6 october 1944 zijn 
geblelcen, lcunnen telcenen of indicien 
ttitmalcen waa.rop cle adrninistra.tie steu
nen rnng om een onj~tist bevonden aan
flifte te wijzigen, indien, behou.dens het 
tegenbe-wijs, ttit die telcenen of indicien 
een hogere graad van gegoedheid dan 
·nit de a.nnueueven inlcomsten blij Tvt (2). 
(Samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 55.) 

3° De rlo01· de belastingschulrlige vo01' 
z·ijn. onde1·houd en voo1· het onderhmtd 
van zi.in _qezin uednne ttitgaven ktmnen 
telcenen of inclici-iin uitrnnken waarop de 
administratie steunen mag om een on
.i~tist bevonden aangifte te wijzigen, in
dien, behoudens het tegenbewijs, uit 
die telcenen of inrlicWn een ho_qere graad 
van gegoedheirl d.an 11-it de aangegeven 
inlcomsten bl-ijlct (3). (Samengeschakelde 
wetten betreffencle de inkomstenbelas
tingen, art. 55.) 

4° Wannee-r de administratie, na een aan
gifte onjuist· te hebben bevonden, tot 
de wijziging ervan overgaat, mag zij, 
bij inachtneming van een onondeTbro
lven reelcs dienstja1·en, vermoeden dat 
de niet aanr1egeven inkomsten in een 
gelijlce maat in de loop van ellc der met 
bedoelcle dienstjat·en overeenstemmende 
jaren we·rden behaal(l, wanneer de fei
telijlce elementen, die onder meer ttit 
de jaarlijlcse aangiftcn in de belastin
gen blijlcen, van een bestendige en gere
gelde be,·oepsbedrijvigheid betuigen (4). 

(JOANNES, '1'. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 februari 1952 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 en 110 van de Grondwet, 
55 en 56 van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij 
besluit van 3 juni 1941 en, voor zoveel als 
nodig, bij de besluiten van 31 juli 1943 en 

PASIC., 1954, I, 31) en 22 december 1953 (supra, 
biz. 293; B,ll, en PASIC., 1954, I, 355). 

(4) Zie verbr., 31 maart 1953 (A,-,·. Yerb•·., 
1953, biz. 532; Bull. en PAsiC., 1953, I, 598) 
en 26 mei 1953 (B,ll. en PAsiC., 1953, I, 739). 
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van15 en16 januari 1948; 1319, 1320, 1322, 
1323 en 1326 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest nagelaten 
hee;ft antwoord te verstrekken op het 
door aanlegger in verbreking hieruit a:f
geleid midclel clat de litigieuze van ambts
wege gevestigde aanslagen onwettelijk 
waren om reclen dat de door aanlegger 
voor dienstjaren 1942 tot 1944 getlane aan
gi:ften « niet voor onbestaande mochten 
worden g·ehouden wegens het enlmle ont
breken, v66r de hancltekening, van de met 
de hand geschreven vermelcling « goeclge
keurd ll, dan wanneer, enerzijcls, het mid
del uitclrukkelijk bij conclusies was ill
geroepen geweest en de rechter derhalve 
uitspraak erover behoorcle te doen, en dan 
wnnneer, nnderzijds, de oplossing van de 
aldus opgeworpen vraag noodzakelijk was 
om de regelmatigheid na te gnan van de 
litigieuze aanslagen welke, naar gelang 
het geval, aan de voorschriften, hetzij 
van artikel 55, hetzij van artikel 56 van 
de samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastillgen dienclen te vol
doen, en dan wnnneer, zodanige oplossing 
niet zijncle gegeven geweest, bet bestre
clen arrest in zijn geheel een dubbelzin
nigheicl vertoont welke met bet ontbreken 
van motivering gelijkstaat : 

Overwegell{le dat het .. bestreden arrest 
vaststelt clat de administratie, bij bet ra
men van de belastbare gronclslag volgens 
tekenen of mdiclen waaruit een hogere 
graad van gegoeclheid dan nit de aange
geven inkomsten blijkt, geacht heeft het 
cijfer der « inkomsten ll, winsten en ba
ten welke door verzoeker voor de dienst
jaren 1942 tot 1945 werden aangegeven ll, 
te moeten wijzigen en dat zij rian aanleg
ger « de bedragen van inkomsten welke 
zij zieh voornam in de plaats van die der 
aangiften te stellen )J kenbaar heeft ge
maakt; 

Overwegende dat tegenover het uit on
wettelijkheid der litigieuze aanslagen af
geleid middel, waarbij aanlegger namelijk 
staande hield dat << de door hem voor 
clienstjaren 1942 tot 1944 gedane aangiften, 
niet wegens het · enkel ontbreken, v66r 
de handtekening, van de met de hand ge
schreven vermelding « goeclgekeurd l) voor 
ongedaan konden worden gehouden het 
bestrede.n arrest aldus grondelementen vari 
de gevoerde procedure heeft tegen ge
steld, procedure die niet deze is krachtens 
welke de aclministratie bij niet-aangifte, 
ambtsbalve de aanslag van de belasting
plichtige op grond van het vermoeclelijk 
bedrag der belastbare inkomsten vermag 
te vestigen, doch wel de in artikel 55 
van de samengeschakelcle wetten betref
fende de inkomstenbelastigen omschreven 
procedure, wanneer de aclministratie acht 
bet bedrag cler aangegeven inkomsten te 
moeten wijzigen; 

Overwegende dat, door tegenover de 

feitelijke vaststellingen waarop bet mid
del gegrond was vaststellingen te stellen 
welke eerstbedoelde tegenspreken, het be
streclen arrest passend bet afwijzen van 
die stelling gemotiveerd heeft; 

Dat het micldel feitelijke gronclslag 
mist· 
Ov~r het tweecle miclclel : schencling van 

de artikelen 55, inzonclerheicl paragraaf 2, 
en 56 van de samengeschakelcle wetten be
treffencle de inkomstenbelastingen, samen· 
geschakelcl bij besluiten van 3 juni 1941 
en, voor zoveel als nodig, bij de besluiten 
van 31 juli 1943 en van 15 en 16 januari 
1948, eerste onclerdeel : cloordat het bestre
clen arrest beslist dat de administratie 
gerechtigcl is de fiscale commissie te raad
plegen niettegenstaancle het verzet van de 
schatplichtige en clat de fiscns alleen die 
raaclpleging vermag te bewerkstelligen, 
dan wanneer i het raatlplegen van die com
missie niet kan worden opgelegd aan de 
schatplichtige die geweigercl 'heeft zich 
crop te beroepen; tweede onderdeel : 
doordat het bestreclen arrest beslist dat 
de fiscale commissie regelmatig is samen
geroepen geweest en dat de nanslagproce
clure volkomen regelmatig blijkt, dan wan
neer, volgens de verklaring welke cle admi
nistratie in gans de loop der procedure 
heeft gehanclhaafcl, de aanslag over clienst
jaren 1943 tot 1945 nit kracht van de J)e
palingen van artikel 5{\ van de samenge
schakelcle wetten was gevestigcl geweest 
om red en van de beweerde nietigheid· van 
de tot die clienstjaren betrekkelijke aan
giften, en dan wmmeer voormeld arti
kel 56 geen tussenkomst van de fiscale 
commissie voorziet, en clan wanneer, met 
betrekking tot .beide onclerclelen van het 
miclclel, de aanslagform[!.liteiten substan
tieel en op straf van nietigheicl vooi-ge
schreven zijn : 

Over het eerste ondercleel : 
Overwegencle dat artikel 55 van· de .sa

mengeschakelde wetten betreffencle de: in
komstenbelastingen bepaalt dat, ingeval 
de belastingplichtige binnen de gestelde 
termijn te kennen geeft dat hij niet ak
koord gaat met het cijfer clat de admmis
tratie ill de plaats van het cijfer zijner 
aangifte meent te moeten stellen, dat ge
schilpunt als clan aan de fiscale commis-
sie « kan ... worden voorgelegd ll; , . 

Dat, vermits de wet aan de llelasting
plichtige het recht niet verleent zich te
gen het optreden van de commissie te ver
zetten, de door hem kenbaar gein~akte 
verzaking van dat optreden aan de admi
nistratie het recht niet ontneemt desniet
temin het geschilpunt aan voormelde com
missie voor te leggen; 

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

Over het tweede ondercleel : 
Overwegende dat, hoewel cle tekst van 
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het besluit van de fiscale commissie, 
waarin trouwens uitdrukkelijk naar arti
kel 55 der samengeschakelde wetten ver
wezen wordt gevolgd is door een noot
luidende dat de aangiften over de dienst
jaren 1943 tot 1945 waardeloos zijn omdat 
de belastingplichtige, « onderaan die aan
giften die door een derde persoon inge
vuld werden, v66r zijn handtekening de 
met de hand geschreven vermelding 
« goedgekeurd ll niet heeft aangebracht ll, 
dat besluit in zijn redenen niettemin 
vaststelt « dat uit de gegevens van het 
dossier blijkt dat de belastingplichtige de 
aangiften in de inkomstenbelastingen 
over de dienstjaren 1942 tot 1945 heeft ge
daan ll waarvan het de elementen nader 
omschrijft, en het toch geen onderscheid 
maakt tussen het dienstjaar 1942 en de 
dienstjaren 1943 tot 1945; 

:Oat de beslissing van de directeur der 
belastingen erop wijst « dat de litigieuze 
aanslagen gevestigd werden op grond
slag van de inkomsten welke de be
voegde fiscale commissie geacht heeft in 
aanmerking te moeten nemen ll en verwijst 
naar het voorschrift van artikel 55 der 
samengeschakelde wetten om nit het feit 
« dat de grondslag van de aanslag met het 
advies van de commissie overeenkomt ll 
af te leiden dat << de belastingplichtige bij 
middel van een reclamatie slechts verla
ging kan bekomen door het bewijs bij te 
brengen van het juiste cijfer van zijn be
lastbare inkomsten ll; 

Dat ten slotte het bestreden arrest niet 
enkel in uitdrukkelijke bewoordingen 
vaststelt dat de aanslag bij wijziging van 
het cijfer der aangegeven inkomsten is ge
vestigd geweest, doch ook nog door de 
opeenvolgende phasen aan te duiden van 
de gevolgde procedure om de regelmatig
heid ervan te onderlijnen, de overeen
stemming ervan met de bepalingen van 
artikel 55 van de samengeschakelde wet
tim in het licht stelt; 

Overwegende dat het tweede onderdeel 
van het middel, hetwelk tegengesproken 
wordt door de vaststellingen van het ar
rest welke niet ontzenuwd worden door 
de procedurestukken waarop het hof acht 
vermag te slaan, feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 35, para
graaf 1, lid 1, en 37, paragraaf 1, van 
lid 4 van paragraaf 1 van artikel 55 
der samengeschakelde wetten betreffende 
inkomstenbelastingen samengeschakeld 
bij de besluiten van 3 juni 1941 en, 
voor zoveel als nodig, bij de besluiten 
van 31 juli 1943 ,en van 15 en 16 juni 
1948 2 van het besluit van 16 juni 1941 
betr~ffende de nationale crisisbelasting, 
1319, 1320, 1323 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat 
de bestreden beslissing, zo niet expliciet 

VERBR., 1954. - 29 

nochtans impliciet aan de administratie 
het recht toekent de in de gewone belas
tingen belastbare grondslagen te ramen 
volgens de tekenen of indicH!n blijkende 
nit de enkele vergelijking van de activa 
van aanlegger in 1940 met zijn activa in 
1944, met inbegrip van de willekeurig op 
5.000 frank per maand bepaalde kosten 
voor onderhoud van het gezin, en die kos
ten bij gelijke bedragen over vier jaren 
in plaats van over vijf te verdelen, dan 
wanneer het eerste element dier vergelij
king niet op grondslag van de werkelijke 
of aangegeven inkomsten doch uitsluitend 
op de bij toepassing van artikel 3 van de 
wet van 6 october 1944 vermoede activa 
werd vastgesteld, en dan wanneer, aan
gezien zodanig vermoeden aan de materie 
der bijzondere belastingen eigen is, het 
niet tot de materie der gewone belastin
gen mag uitgebreid worden, en dan wan
neer dergelijke handelwijze strijdig is 
met de jaarlijkheid van de inkomsten en 
de belasting ervan : 

Overwegende dat de litigieuze aanslagen 
gevestigd werden op grondslag van in
komstencijfers aangenomen door de fis
cale commissie, waaraan het tussen de 
administratie en de belastingplichtige op
gerezen geschil is voorgelegd geweest, 
hetwelk in verband was met de cijfers, 
welke de administratie zich voornam in 
de plaats van de cijfers der aangifte te 
stellen; 

Dat de administratie immers geacht had 
de cijfers der aangegeven inkomsten te 
moeten wijzigen, na de raming van de be
lastbare grondslag verricht te hebben vol
gens tekenen of indicH!n waaruit een hoc 
gere graad van gegoedheid dan uit de 
aangegeven inkomsten blijkt; 

Overwegende dat de activa van een 
schatplichtige op 9 october 1944, zoals zij 
krachtens de besluitwetten van 6 october 
1944 aan het licht zijn gekomen, alsmede 
de door de belastingplichtige voor zijn 
onderhoud en dat van zijn gezin gedane 
uitgaven, tekenen of indicien kunnen uit
maken waarop de administratie steunen 
mag om een aangifte te wijzigen indien, 
behoudens tegenbewijs, uit die tekenen of 
indicH!n een hogere graad van gegoedheid 
dan uit de aangegeven inkomsten blijkt; 

Dat het beoordelen van die indicien 
noodzakelijk het bepalen insluit, op grond 
van feitelijke vermoedens, van het be
drijvigheidstijdperk waarmede zij over
eenstemmen; 

Overwegende dat, wanneer de adminis
tratie, na een aangifte onjuist te hebben 
bevonden, tot de wijziging ervan over
gaat, zij, bij inachtneming van een onon
derbroken reeks dienstjaren, vermoeden 
mag dat de niet aangegeven inkomsten in 
een gelijke maat in de loop van elk der 
met de behandelde dienstjaren overeen
stemmende jaren zijn behaald geweest, 
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wanneer de feitelijke elementen die, on
der meer uit de jaarlijkse aangiften in de 
belastingen blijken een bestendige en ge
regelde beroepsbedrijvigheid in het licht 
stellen; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

2 maart 1954.- ze kamer.- Voonz;Uter, 
H. Gil·oul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggevm·, H. van Beirs. -
Gel-ijlcl·u'iclencle concl~t.sie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - P~ei
te1·s, HH. Veldekens en Van Leynseele. 

2" KAMER. - 2 maart 1954 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- ZAKEN VAN RECHTSTREEK
SE BELASTINGEN. - .ARREST DAT ZIJN BESLIS
SING STEUNT, AFGEZIEN VAN DE BESCHOUWIN
GEN WELKE ERAAN EIGEN ZIJN, OP DE REDE
NEN VAN DE BESTREDEN ADl\UNISTRATIEVE BE
SLISSING. - REDENEN DIE INTEGREREND DEEL 
UI'l'MAKEN VAN HET ARREST W AARIN ZIJ 
WORDEN INGEROEPEN. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. 
- BELGISCH CONGO. - BESTREDEN ARREST 
DAT VERWIJS'l' NAAR DE REDENEN VAN DE ADMI
NIS'rRATIEVE BESLISSING WAAU.VAN HET HOF 
VAN BEROEP 1'E KENNEN HAD. - VOORWAAR
DEN WAARIN EEN UI1'GH'TE VAN DE ADMI
NISTRATIEVE BESLISSING BIJ DE PROCEDURE 
IN VERBREKING DIEN'£ GEVOE~D. 

1 o 1Yamneer het best1·ecZen a·rrest, afgezien 
van cle besohouwingen wellce enum 
eigen zijn, zijn beslissing steumt op cle 
reclenen van cle bestreden aclministnt
tieve beslissing waartegen een beroep 
wc~s ingesteld, malwn cleze reclenen inte
grerencl cleel u'it van het arrest waa1··in 
zij 'wo1·clen ingeroepen. 

2° Wanneer aanlegge1· in verbrelcing tot 
staving van zijn voo1·ziening tegen een 
arrest van een hof van beroep van Bel
gisoh Oongo, in zalce 1·eohtst1·eelcse be
lastingen, niet een nitgifte of een bete
lcencl afsohrift heeft gevoegcl van cle acl
ministratieve beslissing waa1·van het 
hof van beroep op het beroep van de 
belastingplichtige te lcennen hacl, en 
warvneer ancle1·cleels fle redenen van de 
aclministTatieve beslissing, waarnaa~· het 
hof van lJm·oep verwijst, niet' in het 
bestreclen arrest werclen ove1·genomen 
en het niet mogelijlc is, floor het gewag 
dat het aTTest ervan maalct, cle clm,ag
wij clte van clie reclenen ten ove1·staan 
van cle wit te leggen wet te kennen, is 
het Hot van verbrelcing in cle onmoge-

lijlcheicl cle gegronclheid van cle bestre
den beslissing te beoorclelen en is ae 
voorziening cle1·halve niet ontvanlce
lij lc (1). 

(VENNOOTSCHAP NAAR CONGOLEES RECH'l' SO
CI1i:TE DES MINES D'OR DE KILO-MOTO, T. 
!COLONIE BELGISCH CONGO.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 october 1951 gewezen door het 
Hof van beroep te Leopoldstad; 

Over de exceptie van niet-ontvankelijk
heicl ambtshalve afgeleicl uit de schen
cling van artikel 3 van de wet van 10 april 
1936 betreffende de voorziening in yerbre
king tegen de arresten van de hoven van 
beroep van Belgisch-Congo, in zake per
sonele belasting en belasting op het in
komen, doordat aanlegster nagelaten heeft 
bij haar verzoekschrift tot verbreking 
een betekend afschrift of een uitgifte van 
cle beslissing van de gouverneur-generaal 
van de kolonie te voegen : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
afgezien van zijn eigen beschouwingen, 
zijn beslissing steunt op de redenen van 
de << beroepen beslissing ll; dat, ofschoon 
het hof van beroep ter zake in eerste en 
in laatste aanleg uitspraak deed, het wet
telijk mocht verwijzen naar de redenen 
van de administratieve beslissing waar
tegen beroep was ingesteld; clat in zoda
nig geval, bedoelde reclenen een integre
rend deel uitmaken van het arrest waar
in zij worden ingeroepen; 

;Overwegende dat naar luid van arti
kel 3 van de bovenaangecluide wet van 
10 april 1936, de aanlegger, op straf van 
verval, bij cle tot staving van de voor
ziening neergelegde stukken een uitgifte 
van het bestreden arrest client te voegen; 
dat deze overlegging ten cloel heeft het 
Hof van verbreking in de mogelijkheid te 
stellen in al haar elementen de rechtshan
deling te beoordelen welke beticht wordt 
de wet overtreden te hebben; 

Overwegencle, aan de ene zijde, dat aan
legster bij de tut staving van haar voor
ziening overgelegde stukken geen bete
kende uitgifte of betekend afschrift van 
de administratieve beslissing heeft ge
voegd; dat, aan de andere zijde, de rede
nen van de administratieve beslissing 
noch in de aanhef, noch in de eigenlijke 
overwegingen van het bestreden arrest 
werden overgeschreven, en clat het niet 
mogelijk is, door het gewag dat het ar
rest ervan maakt, te onderscheiden of en 

(1) Zie de nota onder het arrest in Bull. en 
PASIC., 1954, I, 573. 
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hoe bedoelde · redenen tot beoordeling van 
de draagwijdte van het decreet van 8 fe
bruari 1926 gediend hebben, in· zover het 
aanlegster van zekere rechten vrijstelt; 

Overwegende dat, vermits cle voorzie
ning precies betrekking heeft op de inter
pretatie welke te dien opzichte aan het 
decreet behoort te worden gegeven, daar
uit volgt dat de enkele uitgifte van het 
I.Jestreden arrest het hof niet in de moge
lijkheid stelt de waarde van de befllissing 
ten aanzien van de betwiste punten te 
I.Jeoordelen met volle kennis van al de 
gronden welke tot bewuste beslissing ge
leid hei.JI.Jen; 

Dat derhalve aanlegster door de door 
llaar bestreden beslissing onvolledig over 
te leggen, niet aan het yoorschrift van 
artikel 3 van de wet van 10 april 1936 
voldaan lleeft; 

Dat dienvolgens de voorziening niet 
ontvankelijk is ; 

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

2 maart 1954. - 2e kamer. - Voorzitte1' 
en ve1'slaggever, H. Giroul, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gez.ijlcluidende 
eonclttsie, H. Gan,;hof van der :Meerscll, 
advocaat-generaal. - Ple·iters, HH. Jean
ty (van de Balie van Leopolclstad), J: van 
Damme (van cle Balie bij !let Hof van be
roep te Brussel) en de la Ketllulle de 
Ryllove (van de Balie van Leopoldstad). 

le KAMER. - 4 maart 1954 

1° EOHTSOI-IEIDING. - ARRES'r WAARBIJ 
EEN EORTSOREIDING WEGENS EEN BEPAALDE 
OORZAAK WORD'!' TOE~ES'I'AAN. - VERMEL
DING IN RE'l' BESORIKKE:'ID GEDEELTE VAN DE 
PLAATS EN DE DATUM VAN DE GEBOORTE VAN 
DE PAI11'IJEN EN VAN DE VOLTREKKING VAN 
HET RUWELIJK. - DOEL. 

2° GEWIJSDE. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
ARREST WAARBIJ DE EOHTSOHEIDING WE
GENS EEN BEPAALDE OORZAAK WORDT TOEGE
S1'AAN. - GEBREK AAN AANDUIDING VAN DE 
PLAATS EN DE DATUM VAN DE GEBOORTE DER 
PAR'l'IJEN EN VAN DE VOLTREKKING VAN HET 
RUWELIJK. - LATER UITGESPROKEN ARREST 
HE'l'WELK DOOR TOEVOEGING VAN VOORNOEM
DE VERMELDINGEN RET EERSTE ARREST AAN
VULT. - GEEN MISKENNING VAN RET GE
WIJSDE. 

1° De venneldingen van de plaats en de 
datum. van de ,qeboorte van de pa1·tijen 
en ran de voltrelclcing van het httweUjlc 
in het besehilclcend gedeelte van een von
nis of van een arrest, waa1'bij de echt
seheiding wegens een bepaalde oorzaalc 

wordt toegestaan, dienen om de ambte
naar van de bttrge·rUjlce stand in staat 
te stellen slechts een deel van het von
nis of van het arrest over te schrij
ven (1). (Wet van 21 mei 1951, art. 2.) 

2° Het gezag van het gewijsde wonlt niet 
mislcend door het a1-rest dat, op ve1·
zoelc van een der pa1'~ijen, een vroe
ger ttitgesp1·oJcen arrest a.anmtlt door 
aan de telcst m·van, wellce de echt'schei
(l·ing wegens een bepaalde oorzaalc toe
staat', de vermelcz.ingen toe te voegen 
van de plaats en de datttrn zo van de ge
bom·te van ellce der parUjen als van de 
voltrelclcing van httn huwelijlc, aandni
dingen wellce dit aTrest verzttimd had 
aan te geven. Door het toevoegen van 
die vermeldingen aan het an·est, waa1·
bi:i de echtscheiding werd toegestaan, 
wo1·dt geen wijzig·ing toegebracht aan 
hetgeen besUst werd en wordt aan 
het arrest een vaststelling toegevoegd 
wellce voor de wetteUjlcheid van het 
geoordeelde vereist was (2). 

(BOON, T. GOOSSENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden ar
resten, gewezen door het Hof van beroep 
te Brussel, !let eerste bij verstek op 26 de
cember 1952, !let tweecle op tegenspraak, 
na verzet, op 2 mei 1953; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 17, 19, 20, van 
cle wet van 25 maart 1876 op de bevoegd
lleicl, 480 van het Wetboek van burgerlijke 
reclltspleging, 1350, 1351, 1352, van het 
Burgerlijk Wetboek, 2 van cle wet van 
21 mei 1951, vormende het nieuw arti
kel 252 van het Burgelijk Wetboek, 97 
van de Grondwet, doordat llet bestreden 
arrest van 2 mei 1953, na afwijzing van 
!let door aanlegster tegen !let op 26 de
cember 11152 op verstek gewezen arrest 
aangetekend verzet, aan de rechter in 
hoger beroep die bij arrest van 30 octo
ber 1952 over de door beide partijen inge
,;telde eis tot eclltsclleiding in laatste aan
leg uitspraak had gedaan, het recht en 
de macht toekent het beschikkend ge
deelte van dit arrest te wijzigen om << het 
bescllikkencl gedeelte van dat arrest in 
overeenstemming te brengen met de be
palingen van artikel 2 van de wet van 
21 mei 1951 dat !let artikel 252 van het 
Burgerlijk Wetboek vormt, welke wet 

(1) Zie verslag van de Senaatscommissie van 
justitie (Pilffl. Doc., Senaat, zittijd 1950-1951, 
n' 234). 

(2) Zie voetnota getekend R. H. onderaan 
voormeld arrest in B·ull. en PAsrc., 1954, I, 574. 
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tussen de uitspraak van het vonnis van 
15 maart 1951 en het arrest van 30 octo
ber 1952 in werking is getreden >>; dan 
wanneer het vonnis of arrest waarbij 
aan een proces een einde wordt gemaakt 
de rechter outlast en zijn rechtsmacht 
uitput zodat hij op het door hem besliste 
niet kan terugkomen, zelfs om zijn be
slissing te verbeteren en ze in overeen
stemming te brengen met een gebiedende 
wetsbepaling welke hij nagelaten heeft 
toe te passen : 

Overwegende enerzijds, dat de bestre
den arresten, door te verklaren dat het 
arrest van 30 october 1952 een vonnis be
vestigd heeft waarbij de echtscheiding 
tussen partijen << op grondslag van arti
kel 231 van het Burgerlijk Wetboek » 
werd toegestaan, niets aan de in bewust 
arrest vervatte beslissing bijgevoegd heeft 
en deze niet heeft gewijzigd; dat immers 
het arrest van 30 october 1952 « het beroe
pen vonnis bevestigt », waarbij wegens 
« feiten welke naar luid van artikel 231 
van het Burgerlijk Wetboek rechtsgron
den tot echtscheiding opleveren » de echt
scheiding tussen partijen werd toege
staan; 

Overwegende, anderzijcls, dat de be
streden arresten, door aan de tekst welke 
in het arrest van 30 october 1952 op de 
laatste gron(l volgde, de vermelcling toe 
te voegen van de plaats en de datum, zo 
van de geboorte van elke der partijen als 
van de voltrekking van hun huwelijk, 
noch een wijziging hebben toegebracht 
aan hetgeen bij het arrest van 30 october 
1952 beslist werd, noch aan dat arrest een 
vaststelling hebben toegevoegd :welke voor 
de :wettelijkheid van het geoordeelde ver
eist :was; dat de bestreden arresten zich 
ertoe beperkt hebben op sommige vermel
dingen te wijzen welke de ambtenaar van 
de burgerlijke stand in staat moest stel
len, overeenkomstig artikel 2 van de wet 
van 21 mei 1951, slechts een deel van het 
arrest over te schrijven waarbij de echt
schekling werd toegestaan; 

Dat mitsdien, in strijd met hetgeen in 
het middel wordt aangevoerd, het hof 
van beroep bij de bestreden arresten niet 
« teruggekomen >> is op hetgeen bij het 
arrest van 30 october 1952 beslist werd; 

Om. die redenen, ver:werpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en, vermits de voorziening v66r 15 sep
tember 1953 werd betekend, tot een ver
goeding van 150 frank jegens verweerder. 

4 maart 1954.- 1° kamer.- Voorzitter, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ver
sl(tggevm·, H. Fettweis. - Gelijlcluidende 
oonolusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. - Pleiters, 
HH. della Faille d'Huysse en VanRyn. 

1" KAMER.- 4 maart 1954 

ECHTSCHEIDING. VORDERING GE-
GROND OP BELEDIGINGEN VAN ERGE AARD. -
ARREST HET:WELK DE ECHTSCHEIDING OP 
GROND VAN BELEDIGINGEN EN OVERSPEL TOE
STAAT, - 0NWETTELIJ.KE BESLISSING. 

De reohter over de grand bij wie een 
eis tot eohtsoheiding wegens een be
paalde oorzaalc, namelijlc wegens bele
dig·ingen van erge aard, aanhangig 
wo1·dt gemaalct vermag niet een andere 
wettelijlce oorzaalc in de plaats te stol
len nooh een andere bij te voegen, na
melijlc overspel (1). (Burg. Wetb., ar
tikel 236.) 

(CHARLIER, T. PETERS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 juli 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 229, 231, 1134, 1135, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
443 en inzonderheid 443, lid 4, van het 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 
zoals mt artikel 443 bij artikel 22 van 
het koninklijk besluit nr 300 van 30 maart 
1936 gewijzigd werd, doordat het bestre
den arrest, met miskenning van de draag
:wijdte, de bewoordingen en de uitwerking 
van de akte van hoger beroep, van de 
door de partijen v66r de rechter in hoger 
beroep gewisselde conclusies en inzonder
heid van de conclusies waarbij ver:weer
der het hof van beroep verzocht « het 
bestreden vonnis in al zijn beschikkingen 
te willen bevestigen », hetwelk voor recht 
gezegd had dat er, naar luid van arti
kel 231 van het Burgerlijk Wetbpek een 
rechtsgrond tot echtscheiding voorhanden 
was, daar verweerster (huidige aanleg
ster) zich jegens eiser (verweerder inver
breking) aan beledigingen van erge aard 
schuldig heeft gemaakt en het beroepen 
vonnis bevestigt met deze verbetering dat 
echscheiding niet enkel wegens beledi
gingen van erge aard wordt toegestaan, 
maar bovendien ook nog, bij toepassing 
van artikel 229 van het Burgerlijk Wet
boek, wegens overspel, waaraan een G. A. 
genaamde persoon medeplichtige was, dan 
wanneer verweerder geen tussenberoep 
ingesteld had, noch de rechter in hoger 
beroep verzocht had echtscheiding wegens 

(1) DE PAGE, b. I, n' 886; PIERARD, b. I, 
n' 277; Repert. prat. dr. belge, v• Divo7'Ce et 
separation de. corps, n'" 24, 30, 117, 119 en 120 · 
LES NOVELLES, Droit civil, b. II, v• Du divorc; 
et de la separation de corps, n' 100. 
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overspel toe te staan, en dan wanneer 
derhalve het arrest bovendien geen echt
scheidirrg uit dien hoofde kon toestaan 
zonder het aan de bovenaangeduide 
recbtsplegingsakten verscbulcligd geloof 
te schenden : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 236 van het Burgerlijk Wetboek, de 
eis tot ecbtscheiding wegens een bepaalde 
oorzaak de feiten client uiteen te zetten 
welke verbreking van de huwelijksband 
kunnen recbtvaardigen en dienvolgens de 
wettelijke recbtsgrond van de ecbtschei
ding client te bepalen; dat de recbter over 
de grond noch een andere in de plaats 
van de ingeroepen oorzaak vermag te stel
len, noch aan de ingeroepen oorzaak een 
andere vermag toe te voegen; 

Overwegende dat ten deze verweerder 
zijn eis tot ecbtscbeiding enkel op bele
digingen van erge aard heeft gegrond 
waaronder gewis bet wangedrag zijner 
ecbtgenote voorkomt zonder dat echter 
overspel werd aangevoerd; 

Overwegende dat, op bet boger beroep 
door aanlegster ingesteld tegen bet vonnis 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Luik waarbij voor recbt wordt gezegd 
dat er, naar luid van artikel 231 van het 
Burgerlijk Wetboek, recbtsgrond tot echt
scbeiding voorbanden is, naardien de 
echtgenote zich jegens verweerder aan 
beledigingen van erge aard schuldig heeft 
gemaakt, verweerder tot bevestiging van 
het vonnis in al zijn beschikkingen ge
concludeerd heeft; 

Overwegende dat bet bestreden arrest 
in zijn redenen heeft laten gelden dat 
aanlegster jegens verweerder een afge
tekend beledigende houding had gehad en 
clat de feiten van wangedrag met een 
G. genaamcle persoon bewezen waren en 
overspelige betrekking,en uitmaakten; dat 
het arrest vervolgens het bestreclen von
nis bevestigt, cloch « met cleze verbete
ring clat de echtscheicling niet enkel we
gens beledigingen van erge aard worclt 
toegestaan maar bovenclien wegens over
spel, bedreven met een G. A. genaamcle 
medeplichtige, bij toepassing van arti
kel 229 van het Burgerlijk Wetboek; 

Overwegencle clat, door alclus ambts
halve een andere wettelijke rechtsgroncl, 
zijncle door aanlegster bedreven overspel, 
in de plaats van de door verweerder inge
roepen rechtsgrond tot echtscheicling, 
zijnde belecligingen van erge aarcl, te stel
len welks aanneming een uitgebreidere 
werking heeft clan de ingeroepen recbts
groncl, het bestreclen arrest de in het 
midclel aangeduide wetsbepalingen ge
schonclen heeft ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen arrest, behalve voor zoveel het de 
door aanlegster ingestelde tegeneis af
wijst; beveelt dat melding van onderha-

vig arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigcle beslissing; 
veroordeelt verweercler tot de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

4 maart 1954. - 1e kamer. - Voonoitter, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ver
slaggever, H. Ancia= Henry de Faveaux. 
~ Gelijlcl~~idende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur-gene
raal. - Pleiters, HH. Simont en Van 
Leynseele. 

le KAMER. - 4 maart 1954 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
VRAAG OM DESKUNDIG ONDERZOEK. - VAST
STELLING VAN HET VONNIS WAARUIT BLIJKT 
DAT HET GEVRAAGD ONDERZOEK NUTTELOOS 
IS. - GEMOTIVEERDE VERWERPING YAN DE 
VRAAG. 

Is met redenen omlcleed, de beslissing clie 
een vraag om aanstelling van een des
lcundige a,fwijst door impliciet e1·op te 
wijzen dat het gem·aagd onderzoelc nnt
teloos i,s (1). 

(AlMON, T. SIBBET,) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 october 1951 gewezen door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Marche
en-Famenne; 

Over het enig micldel, afgeleid uit het 
ontbreken van redenen, en uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis, ofschoon 
het « de moeilijkheden die ter zake zijn 
opgerezen » en « de tegenstrijdigheden 
tussen de onderscheiden overgelegde ele
menten >> erkent, beslist dat cc aileen het 
plan van 1909, cc plan Simon>> geheten, 
in aanmerking behoort te worden gena
men», zonder overigens te zeggen waar
om de vermeldingen van dat plan het mo
gelijk maakten over de betwisting te be
slissen, noch waarom aan dat plan voor
keur hoven de andere elementen van het 
dossier diende te worden gegeven, en 
vooral, doordat het bestreden vonnis, 
zonder die verwerping te motiveren, de 
zeer precieze conclusie verwerpt waarbij 
aanlegster om aanstelling van een des
kundige verzocht, niet om in het algemeen 
een verslag uit te brengen, maar om de 

(1) Raadpl. verbr., 5 juli 1948 (A1'1'. T'e?'b?',, 
1948, blz. 381; Bull. en PAsrc., 1948, I, 441). 
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juiste grens van beide erven op het ogen
blik van de vernieling der gebouwen in 
1944-1!145 te bepalen, dan wanneer noch
tans, ingeval deze grens zich · daar be
vindt waar zij in 1944-1945 naar aanleg
ster, alstoen appellante, het aanvoerde, 
gelegen was, niet enkel de tegenstrijdig

. heden tussen de van voorclien dagteke
nende elementen elk belang zouden ver
loren hebben, maar bovenclien het « plan 
Simon ll zelf, hetwelk van meer dan der
tig jaar geleden dagtekende, uit de debat
ten had dienen geweerd te worden : 

Overwegende dat het eerste onderdeel 
van het middel het vonnis verwijt niet 
te hebben aangeduid om welke redenen 
het plan Simon van 1909 voor de afpaling 
in aanmerking behoorde te worden ge
nomen; 

Overwegende dat het vonnis cUe redenen 
opgeeft waar het erop wijst dat het het 
plan Simon in aanmerking neemt wegens 
de omkering welke de grond tijdens de 
aanval in de Ardennen heeft ondergaan, 
wegens de tegenstrijdigheden tussen de 
andere voorgebrachte elementen, en om 
reclen dat het plan van 1909 door de des
kun.dige in aanmerking is genomen ge
weest; dat de rechter n.iet ertoe gehouden 
was de redenen van zijn redenen op te 
geven; 

Overwegende dat het tweede onderdeel 
van het middel het vormis verwijt geen 
antwoord te hebben verstrekt op de con
clusies in zover door deze om aanstelling 
van een deskundige werd verzocht ten 
eincle de juiste grens der erven. op het 
ogenblik van de vernieling der gebouwen 
tP hepalPn: 

Overwegende dat het vonnis, hetwelk 
om de vorenaangehaalde reden.en. het ver
zoek om een deskundig onderzoek af
wijst, op passen.de wijze de conclusies be
antwoordt door impliciet erop te wijzen 
dat het n.ieuwe deskun.dig onderzoek noch 
op vaststellingen ter plaats, noch op ze
kere elementen, andere dan het in 1909 
opgemaakte plan, zou kunnen steunen, 
en dat zij derhalve nutteloos wezen zou; 

Dat beide onderdelen van het middel 
feitelijke grondslag missen ; 

En overwegende 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 verweerder. 

4 maart 1954. - 1~ kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - VeT
sZagg.ever, H. Sohier. - GeUjlGZuidende 
concl~bsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Pleitm·, 
H. Delacroix. 

le KAMER. - 4 maart 1954 

RECHTSPLEGING IN BURGERLIJKE 
ZAKEN. - BETEKENING VAN EEN EXPLOOT 
OF EEN VONNIS AAN EEN IN HE'l' BUITENLLAND 
GEDOMICILIEERDE PERSOON. - BETEKENING 
LANGS CONSULAIRE 'WE~. ~ 'TERDTIAIJ VAN 
'S GRAVENHAGE VAN 17 .JULI 1905. - BE'l'E
KENING VOLBRACHT OP HET OJENBLIK DA'J' DE 
AKTE DOOR DE CONSUL VAN BELGIE AAN DE 
OVERHEID VAN DE VREEMDE STAAT OVERRAN- . 

DrGD WORDT. 

lV annee·r cle betelcewing van een emploot 
of een vmwis, in bm·gerlijke of in han
delszaken aan een in het b~bitenland ge
domiciUee?·de pe1·soon niet door het op
st~bren van een njschrift onder aangete
lcend omslag ?UHb?" zi:in woonplaats maa1· 
Zangs constblwire weg geschiedt, zoals 
voor·zien doo1· het Verdrag van 's Gra
venhage van 17 jtbli 1905, heeft de bete
kenin.IJ plaats, naar (le zin van arU
kel 69bis, tJarag1"aa.f 1, 2°, van het Wet
boelc vat': b~wge1·lijlce 1·echtspleg·ing op 
het oge'ffblilv waa1·op de akte door de 
cons~t.l van Belgi6 aan de doo1· de aan
gezochte Staat aangewezen overheid 
ovMhandigd wordt (1). (Wetb. van 
burg. rechtspl., art. 69bis, par. 1, 2°; 
wet van 20 april 1909; Verdr'ag van 
's Gravenhage van 17 juli 1905, art .. 1.) 

(VENNOOTSCHAP VOLGENS DUITS RECHT (( GUT
BROD ll T. SOCIETE BELGE DE VENTE ET 
DE COMMISSIONS (( SOBELVAC ll.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 11 april 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eriig midclel, afgeleid nit cle 
schending van cle artikelen 69bis (konink
lijk besluit nr 300, 30 maart 1936, art. 4), 
73, 443 en 445 van het Wetboek van bur
gerlijke rechtspleging, 1 en 3 van cle wet 
van 20 april 1909 tot goedkeuring van het 
op 17 juli 1905 te 's Gravenhage gesloten 
Internationaal Verdrag betreffencle de 
burgerlijke rechtspleging, 1, 2, 5 en 6 van 
voormeld internationaal verdrag van 
17 juli 1905, 1317, 1319 en 1320 van het 
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grond
wet, cloordat het bestreden arrest de ho
gere beroepen welke op 23 juli 1952 door 
aanlegster werden ingestelcl tegen het 
vonnis waarvan de betekening verricht 
volgens cle bij het verdrag van 's Graven
huge van 17 juli 1905 bepaalcle vormen, 

(1) Verg. GLASSON en TrSSIER, b. II, blz. 327; 
Fr. vm·br., 28 juni 1905 (Dall. 1'kr., 1905, 1, 
401) en de nota van H. Valery. 
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haar enkel op 27 mei 1952 had bereikt, 
niet ontvankelijk verklaart, omdat de 
handelende deurwaarder het exploot op 
7 april 1952 bif aangetekende brief aan 
de heer Minister van buitenlandse zaken 
te Brussel gericht had, omdat het ver
drag alleen betrekkingen regelt van de 
Staten met elkaar, in verband met de be
tekeningen van de akten ; dat de hande
lende deurwaarder vaststelt dat hij het 
exploot betekend heeft op 7 april 1952 
datum van het opsturen van de aangete
kende brief naar de heer Minister van 
buitenlandse zaken; dat deze verklaring 
geldt tot inschrijving van valsheid; dat 
llet verslag van cle Commissie van de Ka
mer van Volksvertegenwoordigers, het
welk aan de goedkeuring van het inter
nationaal verdrag voorafgaat, bepaalt dat 
dit verdrag aan de inlandse wetten niets 
afdoet, dan wanneer de internationale 
overeenkomst van 17 juli 1905, welke ten 
gevolge van de op 20 april 1909 verleende 
goedkeuring een Delgische wet geworden 
is, uitdrukkelijk voorziet dat « de beteke
ning zal geschieden '' (indien de daarin 
omschreven handelwijze door de partijen 
is verkozen) « door de zorgen van de 
bevoegde overheid van de aangezochte 
Staat '' (art. 2) en dat « llet bewijs van 
de betekening zal geleverd worden, hetzij 
door 'middel van een ... ontvangbewijs van 
de bestemmeling, hetzij door middel van 
ene verklaring van de aangezochte Staat, 
waarbij het feit vastgesteld wordt '' 
(art. 5), waaruit volgt dat llet exploot 
inhoudende vaststelling van het opsturen, 
van het te betekenen stuk aan de mi
nister, geen bewijs van de betekening op
levert; dan wanneer het bedoeld exploot 
enkel, tot inschrijving van valsheid strekt 
tot bewijs van hetgeen het vaststelt, na
melijk van het opsturen van het exploot 
naar de Minister van buitenlandse zaken 
van DelgH~ ten einde betekening over
eenkomstig het verdrag van 1905 ; en dan 
wanneer de in het parlement afgelegde 
verklaringen nieLtegenover de heldere en 
precieze, tekst van het tot Belgische wet 
geworden verdrag kunnen gelden en enkel 
llet, overigens in artikel 6 van het ver
drag geforml~leerde voorbehoud uitma
ken; dat de andere, bij de nationale wet
ten bepaalde wijzen van betekening, blij
ven gelden : 

Overwegende dat nit de aan het hof 
voorgelegde stukken blijkt dat verweer
ster, na op 8 maart 1952 een vonnis van 
cle Rechtbank van koophandel te Brussel 
bekomen te llebben, waarbij verscheidene 
eisen van aanlegster werden afgewezen 
en te haren laste verscheidene veroorde
lingen werden uitgesprokim, dat vonnis 
deed betekenen aan voormelde aanlegster 
welke in Duitsland gedomicilieerd was en 
in Belgie geen verblijfplaats had; 

Dat, daar aanlegsters maatschappelijke 
zetel in Duitsland gevestigd was, de bij 
artikelen 1 en 2 van het verdrag van 
's Gravenhage van 17 juli 1905, goedge
keurd bij de Belgische wet van 20 april 
1909, voorziene procedure gevolgd werd; 

Dat de handelende deurwaarder op 
7 april 1952 het afschrift van het vonnis 
bij ter post aangetekende brief naar de 
Minister van buitenlandse zaken verzon
den heeft ; 

Dat dit afschrift slechts op 27 mei 1952 
door toedoen van de tot de overmaking 
bevoegde Duitse overheid aan aanlegster 
overhandigd werd; 

Dat aanlegster bij exploot van 22 juli 
1952 hoger beroep instelde; 

Overwegende dat llet bestreden arrest 
het hoger beroep niet ontvankelijk heeft 
verklaard, om reden dat het meer dan 
drie maand na de betekening welke op 
7 april 1952 geschiedde, werd _ingesteld; 

Overwegende dat, wanneer betekening 
van een exploot of een vonnis, in burger
lijke of in handelszaken aan een in het 
buitenland gedomicilieerde persoon welke 
in Delgie geen verblijfplaats heeft, ge
daan wordt, niet door het opsturen van 
een afschrift onder aangetekend omslag 
naar zijn domicilie, maar op de wijze 
van overmaking omschreven in voormeld 
verdrag van 's Gravenhage van 17 juli 
1905, dit wil zeggen langs consulaire weg, 
er slechts betekening bestaat, naar de zin 
van artikel G!tbis, paragraaf 2, van het 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging 
op het ogenblik waarop de voor de be
langhebbende persoon bestemde akte door 
de consul van Delgie aan de door de aan
gezochte Staat aangewezen overheid over
llandigd werd (artikel 1 van voormeld 
verdrag) ; 

Overwegende dat, door te verzuimen na 
te gaan op welke datum die overmaking 
was geschied en door het hoger beroep 
van aanlegster niet ontvankelijk te ver
klaren om de enige reden dat ,het meer 
dan drie maand na het opsturen door de 
deuraarder van een afschrift naar de 
Minister van buitenlandse zaken was in
gesteld geweest, het bestreden arrest zijn 
clispositief niet wettelijk gerechtvaardigd 
en de in het middel aangeduide wetsbe
palingen geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
deu 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 beroep 
te Luik. 

4 maart 1954. - 1e kamer. - Voonzitter, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ver
slaggeve1·, H. Piret. - Gelijlcluiclend-e eon-
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clttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleiters, HH. della 
Faille d'Huysse en Ansiaux. 

l" KAMER. - 5 maart 1954 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BESLlSSINGEN W AARTEGEN VOORZIENING 
MOGELIJK IS. - VONNIS IN LAATSTE AANLEG 
GEWEZEN. - HOGER BEROEP. - LATERE 
VOORZIENING NIETTEMlN ONTVANKELIJK. 

2° MAATSCHAPPELIJKE ZEKER-
HEID. - BESLUITWET VAN 6 SEPTEMBER 
1946, ARTIKEL 2. - BETWISTINGEN TUSSEN 
DE RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE 
ZEKERHEID EN DE AAN VOORMELDE BESLUIT
WET ONDERWORPEN WERKGEVERS. - BE
VOEGDHEID VAN DE VREDERECHTER. - BEPA
LING GELDENDE ALS WET. 

3° VERBREKING. - UITGESTREKTHEID. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - VERBREKING 
VAN EEN BESLISSING. - BRENGT DEZE MEDE 
VAN DE BESLISSINGEN DIE ENKEL HET GEVOLG 
VAN DE EEHSTE ZIJN. 

4° VERBREKING. UITGESTREKTHEID. 
- BURGEHLIJKE ZAKEN. - VONNIS VAN DE 
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG IN HOGER 
BEROEP BESLISSENDE DAT DE VREDERECHTER 
ONBEVOEGD WAS EN DAARNA IN EERSTE AANLEG 
OVER DE GROND WIJZENDE. - VERBREKING 
VAN DE EERSTE 13ESLISSING. - BRENGT DE 
VERBREKING MEDE VAN DE TWEEDE BESLISSING 
ALSOOK VAN RET AR-REST GEWEZEN OVER 
HET TEGEN DEZE LAATSTE INGESTELD HOGEH 
BEROEP. 

1o Het hager be1·oep tegen een in laatste 
aanleg gewezen vonnis, maakt de latere 
tegen dezelfde beslissing ingestelde 
vooFziening niet ontvankelijk (1). 

2o Het artikel 2 van de besl~titwet van 
6 september 1946 betretfencle de maat·
schappelijlce zekerheid cler arbeiclers, 
naar ltticl waa1·van de betwistingen t~ts
sen de Rijlcsdienst voor maatschappe
lijlce zekerheid en cle aan deze besl~tit
wet onclerwo1·pen werkgeve1·s binnen de 
bevoegdheid vallen van de v·rederechte1· 
die erover in eerste aanleg ttitspraalc 
doet welke ook de waarde van het ge
ding weze, heett lc1·acht van wet (2). 
(Wet van 20 mei 1949, art. 1, par. 4.) 

(1) SrMONT, Pom"Vois en cassation, n' 19; 
cont1YL : verbr., 14 februari 1907 (Bull. en 
PASIC., 1907, I, 122). 

(2} Verbr., 20 september 1951 (A1·r. T'e1·br., 
1952, blz. 8; Bull. en PASIC., 1952, I, 8). 

(3) Verbr., 26 juni 1947 (A1"1'. Ym·b1·., 1947, 
blz. 226; Bull. en PAsrc., 1947, I, 296}; 16 octo
ber 1947 (Bull. en PAsrc., 1947, I, 419); 16 de-

3° De ve1·b1"eking, van 
brengt deze mede van 
clie enkel het gevolg 
zijn (3). 

een beslissing 
de besl:issingen 
van de eerste 

4° De ve1·breking van de beslissing waar
bij de rechtbank van ee1·ste aanleg, 
~titspraak doende in bttrge!"lijlce zalcen 
en in hager beroetJ, cle vreclerechte1· on
bevoegcl ve!"lclaarcl heeft om kennis te 
nemen van het f!eding, brengt de ver
b!"elcing met zich van de beslissing waar
bij dezelfde rechtbank ingevolge arti
kel 473, alinea 3, van het Wetboek van 
b~trgerlijke rechtspleging cle g1·ond van 
de betwisting in eerste aanleg heeft be
slecht, alsook de verbreking van het ar
rest dam· het hof van beroep gewezen 
over het te,qen de beslissing over de 
grand ingesteld hager beroep (4). 

{RIJKSDIENST VOOR MAA'l'SCHAPPELIJKE 
ZEKERHEID, T. WELVIS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het vonnis van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Gent, 
del. 22 december 1950 en het arrest van het 
Hof van beroep te Gent, dd. 27 juni 1952, 
beide ·door de voorziening bestreden'; 

Overwegende dat uit de aan het hof 
onderworpen stukken blijkt dat aanleg
ger, Rijksdienst voor maatschappelijke 
zekerheid, verweerder v66r de Vrederech
ter van het eerste kanton te Gent heeft 
gedagvaard tot betaling van bijdragen, 
bijslagen en verwijlinteresten, welke hij 
beweerde hem verschuldigd te zijn; 

Dat de vrederechter te Gent verweer
der bij verstek tot betaling van de gevor
derde sommen heeft veroordeeld ; 

Dat, op het hoger beroep van verweer
der, de Rechtbank van eerste aanleg te 
Gent, op 22 december 1950, de vrederech
ter onbevoegd verklaard heeft om over 
de eis uitspraak te doen; dat, bij toepas
sing van artikel 473, alinea 3, van het 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging, de 
rechtbank van deze eis kennis nam, over 
grond er van uitspraak heeft gedaan en 
aanleggers aanspraken gedeeltelijk heeft 
ingewilligd, ze voor het overige van de 
hand wijzend; 

Dat, op het hoger beroep van aanlegger, 

cember 1948 (Arr. Yerbr., 1948, blz. 641; Bull. 
en PAsrc., 1948, I, 725); 20 september 1951 
(A1'1', Ve1·b1-., 1952, biz. 8; Bull. en PASIC., 
1952, I, 8). 

(4) Raadpl. over het artikel 473, alinea 3, 
van het Wetboek van burgerlijke rechtsple
ging, verbr., 24 februari 1949 (Ar1·. Verb1·., 
1949, blz. 148; B"ll. en PAsrc., 1949, I, 164, en 
de nota 1, biz. 165). 
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het Hof van beroep te Gent, bij arrest 
van 27 juni 1952, het hoger beroep niet 
ontvankelijk heeft verklaard in zover het 
gericht was tegen het deel van het vonnis 
waarbij de Rechtbank te Gent de vrede
rechter onbevoegd had verklaard en het 
ontvankelijk verklaarde voor zoveel het 
gericht was tegen het deel van het vonnis 
waarbij de rechtbank als rechter in eerste 
aanleg uitspraak had gedaan, verkla
rende dat de rechtbank niet bevoegd was 
om als rechter in eerste aanleg uitspraak 
te doen en, dienvolgens, haar beslissing 
vernietigd heeft ; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerder tegen de voorzie
ning opgeworpen : 

Overwegende dat verweerder staande 
houdt dat de voorziening niet ontvanke
lijk is omdat zij gericht is tegen twee 
gerechtelijke beslissingen die niet het 
gevolg de ene van de andere zijn, en dat 
elke beslissing, dienvolgens, het voor
werp van een afzonderlijke voorziening 
diende uit te maken ; 

Overwegende dat het arrest van 27 juni 
1952 het gevolg is van het vonnis van 
22 december 1950; 

Dat, indien het hof ertoe gebracht werd 
definitief over het tegen het vonnis van 
22 december 1950 ingesteld hoger beroep 
uitspraak te doen, voor zoveel dit von
nis in eerste aanleg uitspraak gedaan 
had, dit is omdat de Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent, in een afzonderlijke be
paling van hetzelfde vonnis, definitief 
over de bevoegdheid van de vrederechter 
had uitgesproken en deze onbevoegd had 
verklaard; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid 
in feite niet opgaat; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid tegen de voorziening aangevoerd 
voor zoveel zij tegen het vonnis van 22 de
cember 1950 gericht is : 

Overwegende dat verweerder beweert 
dat de voorziening niet ontvankelijk is 
in zover zij tegen gezegd vonnis is ge
richt, om reden dat aanlegger tegen de 
op 22 december 1950 gewezen beslissing 
hoger beroep heeft ingesteld ; 

Overwegende dat het tegen het vonnis 
van 22 december 1950 gericht hoger beroep 
slechts v66r het hof van beroep het deel 
van het vonnis heeft kunnen brengen 
waarbij de rechtbank in eerste aanleg uit
spraak had gedaan en aan het hof de ken
nis niet kon opdragen van het beschik
kend gedeelte waarbij deze rechtbank als 
rechter in hoger beroep over de beslis
sing van de vrederechter uitspraak had 
gedaan; 

Dat het hoger beroep van aanlegster 
anderzijds, geen berusting in de door de 
rechtbank in tweede aanleg gewezen be
slissing kon insluiten; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk
heid niet kan aangenomen worden; 

Over het derde middel afgeleid uit de 
schending van de artiklen 12 van de be
sluitwet van 28 december 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbei
ders, gewijzigd bij artikel 2 van de be
sluitwet van 6 september 1946 ; 1 en inzon
derheid 1, 10°, littera b, van de wetten 
van 7 september 1939 en 14 december 1944, 
waarbij aan de Koning uitzonderlijke 
machten worden verleend, wetten samen
geschakeld bij Regentbesluit van 24 ja
nuari 1945, 1° en inzonderheid 1°, lid 4, 
van de wet van 20 mei 1949 waarbij de 
toepassing van het stelsel der maatschap
pelijke zekerheid tot sommige door de 
openbare besturen tewerkgestelde arbei
ders wordt uitgebreid, uit de schending 
van de artikelen 97 en 107 van de Grond
wet en 130 van het Wetboek van burger
lijke rechtspleging over de kosten, door
dat het op 22 december 1950 door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Gent ver
leend vonnis beslist heeft dat de vrede
rechter onbevoegd was om in eerste aan
leg van de vordering van aanlegger ken
nis te nemen en deze in de helft der kos
ten van beide gedingen heeft verwezen, 
om reden dat artikel 12 van de besluit
wet van 28 december 1944, gewij.zigd bij 
artikel 2 van de besluitwet van 6 septem
ber 1946, welke aan de vrederechter be
voegdheid verleent om, zonder beperking 
van waarde, kennis te nemen van de ge
schillen tussen de Rijksdienst voor maat
schappelijke zekerheid en de aan het re
gime der maatschappelijke zekerheid on
derworpen werkgevers, de perken zou te 
buiten gegaan zijn van de bij de wetten 
van 7 september 1939 en 14 december 1944 
aan de Koning verleende buitengewone 
machten; dus onwettelijk zou zijn en niet 
zou mogen toegepast worden door de ho
ven en rechtbanken, en dat de wet van 
20 mei 1949 die bepaling niet zou geldig 
gemaakt hebben, dan wanneer 1 o dit arti
kel door het hoofd der uitvoerende macht 
uitgevaardigd werd krachtens artikel 1, 
10°, littera b, van de wetten van 7 sep
tember 1939 en 14 december 1944, welke 
aan de Koning de macht verlenen om 
<< de wetgeving betreffende de sociale ver
zekeringen te wijzigen of a an te vullen ... 
ten einde de sociale zekerheid tot stand 
te brengen of in te richten JJ, zonder 
enig onderscheid te maken tussen de be
palingen betreffende de grond en die be
treffende de bevoegdheid welke in die 
wetgeving met dubbel doeleinde vervat 
zijn, met het gevolg dat die bepaling de 
Koning machtigt zowel de tweede als de 
eerste te wijzigen of aan te vullen, 2o de 
wettelijkheid van die bepaling niet meer 
vermocht in twijfel te worden getrokken 
op het ogenblik waarop het vonnis ver-
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leend werd, daar zij door artikel 1, lid 4, 
van de wet van 20 1nei 1949 overgenomen, 
bevestigd en voor zoveel als nodig geldig 
had gemaakt geweest : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 2 van de besluitwet van 6 september 
1946 tot wijziging van artikel 12 van de 
besluitwet van 28 december 1944, betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, de betwistingen tussen de 
Rijksdienst voor maatschappelijke zeker
heid en de aan deze besluitwet onderwor
pen werkgevers, zelfs indien zij hande
laars zijn, biimen de bevoegdheid der bur
gerlijke rechtbanken, vallen, en dat de 
vrederechter in eerste aanleg over ge
zegde betwistingen uitspraak doet, welke 
ook de waarde van het gecling weze ; 

Dat deze bepalingen getroffen werden 
krachtens de wetten van 7 september 1939 
en 14. december 1~44 waarbij aan de Ko
ning uitzonderlijke machten verleend wer
den; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 1, paragraaf 4, van cle wet van 20 mei 
1949, << waarbij de toepassing van het 
stelsel der maatschappelijke zekerheid 
tot sommige door de openbare besturen 
te werk gestelde arbeiders uitgebreid 
wordt )), de bepalingen waarbij voor de 
betwistingen tussen de Rijksdienst voor 
maatschappelijke zekerheid en de onder
worpen werkgevers de vrederechter be
voegd is, welke ook de waarde van het 
gecling weze, met uitzondering van de 
strafbepalingen, op de bij paragraaf 1 
becloelde openbare besturen toepasselijk 
zijn; 

Overwegende dat, door de toepassing 
van deze bepalingen betreffende de be
voegdheid ahlus nit te breiden, de wet
gever de geldigheicl er van erkend heeft; 

Dat het middel gegrond i6; 
Overwegende dat de verbreking van het 

vonnis van 22 december 1ll50, voor zoveel 
het de vrederechter onbevoegd verklaard 
heeft om over de vordering uitspraaklte 
doen, de verbreking met zich brengt van 
de andere bepalingen van lletzelfde von
nis, waarbij de reclltbank kennis van 
gezegde eis lleeft genomen en er over als 
rechter in eerste aanleg lleeft uitgespro
ken, alsmede van cUe van !let arrest van 
27 juni 1ll52, bellalve voor zoveel !let, wat 
de 'bepalingen be1Jreffenc1e de bevoegd
lleid van de vrederechter aangaat, het 
hager beroep tegen het vonnis van 22 de
cember lll50 niet ontvankelijk lleeft ver
klaard; 

Dat de reclltbank, inderdaad, slechts 
als recllter in eerste aanleg uitspraak 
lleeft gedaan en !let llof enkel als recllter 
in tweede aanleg, ten gevolge van de door 
deze reclltbank, als rechter in hoger be
roep van !let vredegerecht, getroffen be-

slissing, van dit dispositief van !let von
nis kennis heeft genomen en daarover 
beslist heeft ; 

Om die redenen, verbreekt het vonnis 
van 22 december 1950 en het arrest van 
27 juni 1ll52, behalve voor zoveel het ar
rest het tegen de beschikkingen van het 
vonnis, met betrekking tot de bevoegd
heid van de vrederechter, gericht hager 
beroep niet ontvankelijk heeft verklaard ; 
beveelt dat melding van onderhavig ar
rest zal gemaakt worden op de kant van 
de vernietigde beslissingen ; veroordeelt 
verweerder tot {le kosten; verwijst de 
zaak naar de Reclltbank van eerste aan
leg te Dendermoncle. 

5 maart 1954. -lc kamer.- Voon!'itter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Piret. -
Gelijlclttidende conclu.s-ie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 
Pleiters, HH. Delacroix en Struye. 

2e KAMER. - 8 maart 1954 

J\IIILITIEJ. - VRAAG OM Ul'l'STEL ALS KOST
WINNER VAN HET GEZIN. - VADER VAN DE 
DIENSTPLICH'l'IGE IN LEVEN EN DE OUDER-DOM 
VAN ZE$'l'IG JAAR NIE'l' BERETK'l' HEBBENDE. -
AR'l'TKEij 17, PARAGRAAF 2, VAN DE WE'l' dd. 
15 JUNI 1951. - VADER ME'l' EEN OVERLE
DENE GELIJKGES'l'ELD. - TOESTAND VAN DE 
VADER- Ul'l'SLUITEND IN AOH1' TE NEMEN. 

W annee1· de vade1· van een dienstplichtige, 
wellce ttitstel als lcostwinner van het ye
zin 1:raayt, in leven is en de onde1·dom 
van zestig jaar niet bereilct heejt, client 
met tl-itsl~titiny van de toestand van an
dere yezinsleden, alleen de toestand van 
de vader' in acht genomen te worden 
ten einde na te yaan of de vade1· als 
verlo1·en voor het yezin moet beschonwd 
worden en met een overledene moet ye
lijlcyesteld worden. (Wet van 15 juni 
1951, art. 10, par. 2, 1°, en 17, par. 2.) 

(BATS.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 23 november 1953 gewezen 
door de hoge militieraad; 

Over het enig middel afgeleid nit de 
schending van artikel 17 van de wet van 
15 juni 1951, doordat de bestreden beslis
sing aanvoert dat de vader van de dienst
plichtige niet naar de zin van artikel .17 
van de dienstplichtwet als verloren voor 
het gezin kan beschonwd worden, dan 
wanneer dit artikel niet bepaalt dat de 
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in acht te 1iemen .ziekte een ziekte van 
de vader moet zijn, en dan wanneer de 
toepassing van clit artikel niet wordt uit
gesloten in geval de ziekte van de moeder 
als gevolg zou hebben dat, wat de inkom
sten cler familie betreft, de vader als ver
loren moet aangezien worden : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat naar luid \'an arti

kel 10, paragraaf 2, 1°, van de wet dd. 
15 juni 1951, opdat een dienstplichtige als 
kostwinner zou kunnen worden aange
merkt, de vader (of de grootvader) moet 
overleden zijn, of de ouderdom van zestig 
jaar bereikt hebben; dat om na te gaan 
.of deze voorwaarde vervukl was, de vader 
van eiser ter zake minder dan zestig jaar 
oud zijnde, de bestreden beslissing onder
zocht heeft of de vader, overeenkomstig 
artikel 17, paragraaf 2, van voornoemde 
wet, ingevolge behoorlijk vastgestelde 
ziekte of gebrekkigheden met een overle
den gezinslid kon worden gelijkgesteld; 
dat gelet op de gestelde voorwaarde, de 
hoge militieraad, de gezondheidstoestand 
van geen ander gezinslid te 'onderzoeken 
had; ~ 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het artikel 17, para

graaf 2, van cle dienstplichtwet, de gezinB
leden niet bedoelt die, ten aanzien van de 
familiale inkomsten, als verloren voor het 
gezin worden beschouwd, doch de gezins
leden bepaalt die ingevolge « ziekten, ge
brekkigheden, verlating van familie of 
langdurige vermissing » met overledenen 
worden gelijkgesteld; 

Dat de twee onderdelen van het middel 
naar recht falen ; 

Overwegende dat de grief omtrent het 
niet beantwoorden van medegedeelde do
cumenten vreemd is aan de enige inge
roepen wetsbepaling van artikel 17 van 
de wet van 15 juni 1951 en derhalve niet 
ontvankelijk is (artikel 52, paragraaf 1, 
van voornoemde wet) ; 

, Om die redenen, verwervt de voorzie
ning. 

8 maart 1954.- 2e kame).·.- Voorzitte1·, 
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
H. C. Louveanx. - Gelijlcluidende conclu
sie, H. Roger· Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 8 maart 1954 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
l\1ILl'!'lE. - 0NREGELMATIGE SAMENSTELLING 
VAN DE MILITIERAAD. --;- 0NREGELMATIGHEID 
NIET v66R DE HOGE MILITIERAAD OPGEWOR
PEN. - BESLISSING ,VAN DE HOGE MTLITIE-

RAAD WELKE ZICH DE ONREGELMATIGHEID 
NIET HEEFT TOEGEEIGEND. l\1IDDEL NIET 
ONTV ANKELIJK. 

2° MILITIE. - VRAAG OM UITSTEL GE
GROND OP EEN S'l'UDIEBELANG. - AANVRAAG 
AAN DE MILITIERAAD OVERGELEGD. - LEER
BELANG ALLEEN AANGEVOERD. - VERWER
PING VAN DE AANVRAAG. - WET1'ELIJKHEID. 

1" Is niet ontvanlcelijlc, het middel afge
leid ttit de onregelmat'ige samenstelling 
van de rn-ilitieraad, dan wanneer die on-
1"egelmatigheicl niet voor cle hoge rnili
tieraacl weTcl inge1·oepen en clezes be
slissing uitslttitend op eigen gronclen 
1·ust en zioh die onregelmatigheicl niet 
heett toegeeigencl (1). 

2" De aanv1·aag om ttitstel geg1·oncl op a1·
tilcel10, pMag1·aat 2, 7", van de wet dd. 
15 jttni 1951, gewijzigd door aTtikel 1 
van de wet van 22 jttli 1952 rnoet, wan
nee?" zij voor de rnilitiemacl voorgelegd 
worclt, ve1·worpen worclen inclien de 
clienstplichtige slechts een lee·rbelang 
aanvoe1·t (2). 

(FURCAJG.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden be
Blissing, op 23 december 1953 gewezen 
door de hoge militieraad; 

Over het eerste middel : afgeleid nit 
de schending van artikel 25 van de wet 
van 15 juni 1951 betreffende de dienst
plichtwet, doordat de op 2 september 1953 
door .de militieraad der provincie Ant
werpen gewezen beslissing, die door de 
bestreden beslissing bevestigd werd, onder 
de aanwezige leden van dat rechtscollege 
vermeldt de heer : « M. Renard, ... der 
belastingen, lid )), dan wanneer aldns 
lliens hoedanigheid van directenr, inspec
tenr of, bij ontstentenis, van controleur, 
welke bij de wet is vereist, niet werd 
aangednid : 

Overwegende dat noch nit de bestreden 
beslissing, noch nit enig ander stuk waar
op het hof vermag acht te slaan blijkt, 
dat aanlegger de beweercle onregelmatig
heid v66r de hoge militieraad heeft inge
roepen; 

Dat gemelde beslissing, die uitslnitend 
op eigen gronden rust, zich die onregel
matigheid niet heeft toegeeigend ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 

(1) Zie verbr., 6 ma.a.rt 195() (A,.,., Ye1·b,·., 
195(), biz. 436, en de nota; Bull. en PAsrc., 
195(), I, 464); 25 februari 1952 (Arr. J1e1·br., 
1952, biz. 325; Bull. en PASIC., 1952, I, 372). 
. (2) Zie verbr., 2() april 1953 (111'1'. Ym·br., 

1953, biz. 563; Bull. en PAsrc., 1953, I, 635). 
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Over het tweede en het derde middel 
samen, afgeleid - het tweede - nit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat de bestreden beslissing de 
v66r de hoge militieraad ingediende me
marie onbeantwoord heeft gelaten waar
bij aanlegger deed gelden dat het door 
hem ingeroepen leerbelang met een stn
diebelang client gelijkgesteld, onverschil
lig of het alledaags onderricht hem in 
een vakschool of in een vakwerkhuis ge
geven wordt, daar, volgens het Ministerie 
van arbeicl en sociale voorzorg, bij ge
brek aan voldoende vakscholen in de 
diamantnijverheid, de scholing geschiedt 
bij middel van regelmatige leercontracten, 
uitgereikt onder toezicht van het Natio
naal pm·itair comite voor de diamantnij
verheid, en dat er anders over te oorde
len, en beide categorieen leerlingen in 
de diamantnijverheid niet op clezelfde 
voet te stellen, er op zon neerkomen dat 
niet aile Belgen gelijk voor de wet zijn, 
wat een schencling van de openbare orde 
!')n van artikel 6 van de Grondwet uit
maakt, - het clercle afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 10, paragraaf 2, 7o, 
van cle wet van 15 juni 1951, gewijzigd 
bij artikel 1, 2°, van de wet van 22 juli 
1952, 6, 118 en 119 van de Gronclwet, cloor
dat de bestreden beslissing aanleggers 
aanvraag om gewoon uitstel verworpen 
heeft om de reden « clat, ware het zelfs 
bij gebrek aan voldoende vakscholen in 
de cliamantnijverheid, dat de scholing 
door miclclel van regelmatige leercontrac
ten geschieclt, het niettemin vaststaat clat 
het leerbelang door artikel 10, para
graaf 2, 7°, cler dienstplichtwet dd. 
15 juni 1951, gewijzigcl bij artikel 1, 2°, 
van cle wet van 22 juli 1952, nitgesloten 
is)), clan wanneer, om cle in h~t tweede 
miclclel uiteengezette gronden, zulkdanige 
scholing volkomen met het stucliebelimg 
client te worden gelijkgestekl : 

Overwegencle clat, om de aanvraag om 
nitstel, ingecliend op grond van artikel 10, 
paragraaf 2, 7°, van de wet van 15 juni 
1951, af te wijzen, de bestreden beslissing, 
enerzijcls, in feite vaststelt dat aanlegger 
verbonclen is met een werkgever door een 
leercontract, goeclgekeurcl door het Na
tionaal paritair comite voor de diamant
nijverheid, contract dat na enkele maan
den het ·uitbetalen van een loon voor ge
volg heeft, en, anclerzijcls naar recht 
verklaart dat voormelae wetsbepaling, 
zoals deze door artikel 1, 2°, van de wet 
van 22 juli 1952 vervangen werd, het Ieer
belang als grond van uitstel uitsluit ; 

Dat de bestreclen beslissing aldus aan
leggers memorie op gepaste wijze beant
woorcl l1eeft; 

Dat het tweecle middel feitelijke grand
slag mist; 

Overwegende dat het clerde micldel de 

bestreden beslissing niet critiseert in zo
ver zij cle tussen aanlegger en een werk
gever gesloten overeenkomst geinterpre
teerd heeft als zijnde een Ieercontract; 

Overwegende dat het verslag, namens 
cle Oommissie voor de binnenlandse zaken 
van de Kamer der Volksvertegenwoordi
gers uitgebracht over de wetsvoorstellen 
die tot de wet van 22 juli 1952 aanleiding 
hebben gegeven, de bij artikel 10, para
graaf 2, 7°, van de wet van 15 juni 1951 
gebezigcle bewoordingen heeft toegelicht 
en bepaald heeft dat « stucliebelang )) zij 
clie stnderen, leerlingen of studenten, en 
« leerbelang )) de leerjongens betreft; 

Overwegencle dat die wetsbepaling, zo
als .zij door artikel 1, 2°, van de wet van 
22 juli 1952 vervangen wercl, uitdrukke
lijk bepaalt clat, wanneer, - zoals in het 
onclerhavig geval, - de aanvraag over
eenkomstig artikel 26, 1°, aan de militie
raacl voorgelegd is, enkel het studiebe
Iang in aanmerking kan genomen worden ; 

Dat, clerhalve, het leerbelang uitgeslo
ten wordt; 

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

ning. 

8 maart 1954. - 2° kamer. - Voorzitte1·, 
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
H. Belpaire. - Gelijkl·uidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
aclvocaat-generaal. 

2" KAMER. - 8 maart 1954 

CONTROLE OP DE WISSEL. - BESLUIT 
VAN DE REGEN'r VAN 6 OCTOBER 1944, ARTI
KEL 7. - VERBOD UI'l' TE VOEREN ZONDER 
TOELATING VAN HET lNSTI'fUUT VAN DE WIS
SEL. - UITGESTREKTHEID. 

Het a;rtikel 7 van het besluit van de Re
gent betreffen(le de oontmle op de wis
sel, hetwelk ellce uitvom· van om het 
even wellce 'goede1·en, behmulens in de 
gevallen omsch1·even bij de sectie III 
van voormelcl besluit, aan de toelating 
van het Instit7~ut vwn (le wissel onder
werpt, is van toepassin_q zelts wanneer 
(le nitvoe1· niet gep(~anl gaat met een 
overclntcht van kapitalen of wannee1· de 
tt-itvoer n·iet d1·aagt op koopwa1·en die 01J 

onregeln1atige wijze werden ingevoerd. 

(BOON.) 

ARREST. 

HET HOF; - G.elet op het bestreclen 
arrest op 14 jnli 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Brnssel; 
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Over het eerste middel afgeleid uit de 
schending van de besluitwet van 6 octo
ber 1944, doordat het bestreden arrest 
aanlegger als mededader van een uitvoer 
van koopwaren, zonder toelating van het 
Instituut van de wissel veroordeeld heeft, 
dan wanneer die besluitwet enkel de over
drachten van kapitalen bedoelt die ge
beurlijk met verplaatsingen van goede
ren gepaard gaan, en, dan wanneer ter 
zake zulke overdrachten van kapitalen 
niet vastgesteld werden : 

Overwegende dat artikel 7 van het be
sluit van de Regent van 6 october 1944, 
bij toepassing van artikel 1, 5°, van de 
besluitwet van 6 october 1944, « elke uit
voer van om het even welke goederen van 
het Belgisch grondgebied naar het buiten
land >>, aan de toelating van het Instituut 
van de wissel onderwerpt, zonder te ver
melden dat zulke uitvoer bovendien met 
een overdracht van kapitalen moet ge
paarcl gaan ; 

Dat artikel 5 van de besluitwet van 
6 october 1944, gewijzigcl bij artikel 2 
van de besluitwet van 4 juni 1946, elke 
overtreding van deze bepalingen beteu
gelt; 

Dat het miclclel dus naar recht fault; 
Over het tweede middel afgeleid uit de 

schencling van artikel 97 van de Groncl
wet, doordat het arrest tegenstrijdige mo
tieven bevat, doordat de beslissing het 
bestaan van uitvoer van vreemde koop
waren aanneemt zonder vooraf het be
wijs van hun delictuele invoer te vorde
ren : 

Overwegende dat uit de tekst van arti
kel 7 van het besluit van de Regent van 
6 october 1944 niet blijkt dat aileen de 
uitvoer, zonder toelating van het Insti
tuut van de wissel, van op onregelmatige 
wijze ingevoerde waren verboden is; 

Dat het miclclel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel afgeleid uit de 
schending van attikel 2 van het Straf
wetboek, doordat het bestreden arrest een 
uitbreidende verklaring van de strafwet 
heeft aangenomen, dan wanneer zulke 
verklaring in strafzaken niet toegelaten 
is : 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het eerste middel blijkt clat het arrest op 
geen uitgebreide verklaring van de toe
gepaste wetsbepalingen rust; 

Dat het middel niet gegrond is; 
Over het vierde middel afgeleid uit de 

schencling· van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest tegen
strijclige motieven bevat, waar het aan
neemt dat de besluitwet van 6 october 
1944 niet tot tolzaken kan worden uitge
breid en waar het deze bepalingen niette-

min toe past op de litigieuze uitvoer, die 
een tolzaak is : 

Overwegende dat het arrest niet vast
stelt dat cle uitvoer een tolzaak was; dat, 
antwoordende op een opwerping van aan
leggers conclusies, het arrest verklaart 
dat, zo de door de besluitwet van 6 octo
ber 1944 betreffende de controle op de 
wissel ingevoerde wetgeving in nauw ver
band is met de tolregeling en dezer re
glementering, zulks echter niet uitsluit 
dat de op beide wetgevingen gepleegde 
inbreuken, op onderscheiden en afzonder
lijke gebieden ontstaan, en in deze ver
houding beteugeld worden ; 

Overwegende dat die overwegingen van 
het arrest geen tegenstrijcligheid inhou
den; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vijfde middel afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het arrest, enerzijds, op cle 
in de conclusies vervatte micklelen niet 
beantwoordt en, anderzijds, het bestaan 
van onrechtmatige uitvoer van koopwa
ren aanneemt, na vastgestelcl te hebben 
dat het bewijs van deze uitvoer, die 
enkel bij de inscheping kon geleverd wor
den, niet voorhanden is : 

Overwegende clat aanlegger niet bepaalt 
op welke middelen van zijn conclusies 
niet werd geantwoord; dat het eerste 
onclerdeel van het micldel derhalve, bij 
gemis aan duidelijkheid, niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende dat, zo het arrest vaststelt 
dat het onderzoek van de commissaris der 
rechterlijke opdrachten B'odart het stof
felijk bewijs der sluikse inscheping van 
de litigieuze koopwaren niet heeft ge
leverd, het niettemin de werkelijkheid 
van die uitvoer uit andere gegevens en 
namelijk uit aanleggers verklaringen voor 
de onderzoeksrechter, afleidt; 

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

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

Om die redenen, verwerpt de voor.zie-. 
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

8 maart 1954.- 2° kamer.- Voorzitte1·, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggeve1·, 
H. De Bersaques. - Gelijklnidende con
cl1tsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat-generaal. 



462 

2e KAMER. - 3 maart 1954 

GEMEENTEREGLEMENT. :MACHT 
VERORDENINGEN UI'l' TE VAARDIGEN :MET BE
TREKKING '1'0'1' UIT TE VOEREN BOUWWER
KEN. - MACHT WELKE DOOR DE WET VAN 
1 FEBRUARI 1844 (28 MEl 1914) NOCH ONT
NOMEN NOCH GEWIJZIGD WERD. 

De a(//1'/, de gemeentelijke o1:erheid toege
lcen(le macht in het belang van de p~t
blieke veiligheid en gezondhei(l vet•orde
ningen 1tit te vaardigen met betr·ekking 
tot ~tit te voeren bo~twwerken werd aan 
die overheid niet ontnomen noch gewij
zigd door de wet van 1 tebntar··i 1844 op 
de politie van de wegen, gewijdgd door 
de wet van 28 mei 1914 (1). (Decreten 
van 14 december 1789 en van 1G-24 au
gustus 1790; gemeentewet, art. 78.) 

(PLE'l'INCK, T. GEMEENTE DILBEEK.) 

ARREST. 

I-IET I-IOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 augustus 1953 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel; 

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

Over het enig middel afgeleid uit de 
schending van artikel 3 van de wet van 
28 mei 1914 (vroeger artikel 15 van de 
wet van 1 februari 1844), doordat het be
streden vonnis. aanlegger veroordeelt we
gens inbreuk op artikelen 5 en 56 van 
het reglement van 20 november 1913 van 
de gemeente Dilbeck over de bouwwer
ken, om, zonder voorafgaande toelating 
van het geme~ntebestuur, veranderingen 
aan zijn huis te hebben aangebracht, clan 
wanneer, naar luid van voormeld arti
kel 3 de gemeenteraad in het belang van 
de instandhouding, de bruikbaarheid en 
schoonheid der openbare wegen verorde
ningen betreffende de werken kan vast
stollen, doch dat die verorcleningen het 
vrij genot der eigenclommen slechts op 
een breeclte van ten hoogste acht meter, 
gemeten vanaf de vastgestelcle rooilijn, 
mogen verhincleren; dat niet betwist 
wordt clat de werken door aanlegger op 
een afstand van zeventien meter van 
cleze rooilijn uitgevoerd werden, zodat het 
reg·lement niet kan worden toegepast der
wijl het in strijcl is met voormeld arti
kel 3: 

(1) Zie verbr., 21 juli 1879 (Bull. en PAsrc., 
1879, I, 366) ; 14 januari 1907 (ibid., 1907, I, 
90); 26 mei 1936 (ibid., 1936, I, 271); Ripert. 
prat. d1·. belge, v' Commune, n' 920. 

Overwegende clat het bestreclen vonnis 
erop wijst dat het reglement geen verbod 
oplegt op meer dan acht meter vanaf de 
vastgestelde rooilijn te bouwen; 

Dat het clerhalve op dcze afstand de 
eigendommen niet met een erfclienstbaar
heid non aedificandi belast en alclus het 
vrij genot er van niet verhindert; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het vonnis en nit de stukken der 
rechtspl,eging blijkt dat aanlegger aan 
zijn huis veranderingen had aangebracht 
zonder voorafgaande toelating van het 
gemeentebestuur, toelating welke bij 
goedkeuring vail de plannen cler .nit te 
voeren werken diende verguncl te wor
den; 

Overwegende dat de gemeenteraclen 
krachtens het hun toegekend recht ver
ordeningen van gemeentelijke politic uit 
te vaarcligen, hetwelk hun door de de
creten van 14 december 1789, en van 16, 
24 augustus 1790 en door artikel 78 van 
de gemeentewet verleencl wordt, de macht 
hebben uit te voeren bouwwerken aan de 
voorwaarde van een vooraf goecl te ken
ren plan te onderwerpen, met het oog op 
de veiligheid en de veiligheid van het 
verkeer op stratcn en plaatseu en onder 
meer ten einde de materialen en de 
sterkte der op te richten gebouwen na 
te gaan, en dit zoncler onclerscheid tussen 
de verschillende delen van de wegenis 
en clerhalve op gans het grondgebied der 
gemeente; 

Dat cleze verorcleningen geenszins tot 
voorwerp hebben de wegenis op zichzelve 
beschouwcl te behouden; 

Overwegencle (lat dit recht aan de ge
meenteraclen niet ontnomen werd, noch 
gewijzigcl werd door de wet van 1 fe
bruari 1844 ; 

Overwegencle ilnrners dat deze laatste 
wet een ancler voorwerp heeft te · weten, 
door het vereisen voor een voorafgaande 
toelating voor de bouwwerken aan cle 
wegenis die onderworpen zijn aan de ver
plichting een bepaalcle afstancl te eerbie
cligen waar een rooiplan bestaat, de uit
voering en het handhaven van de rooilijn 
te ver.zekeren, hetgeen insluit clat derge
lijke verordeningen enkel op bepaalcle 
delen van het grondgebiecl van de ge
rneente toepasselijk zijn ; 

Overwegende derhalve {lat het mic1del 
op een verwarring berust tussen wetsbe
llalingen strekkende tot twee verschil
lende voorwerpen : enerzijcls cle wet van 
1 februari 1844 welke het handhaven van 
de rooilijn en de bij toepassing van cleze 
wet genomen verordeningen tot voorwerp 
heeft, en anclerzijds de krachtens arti
kel 78 van de gemeentewet uitgevaardigcle 
verorcleningen van gemeentelijke politic 
welke, zoals ter zake, de publieke veilig
lwid en gezondheid tot voorwerp hebben; 
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Waaruit volgt dat het middel naar recht 
fault; 

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

II. In zover de voorziening gericllt is 
tegen de beslissing over de eis van de bur
ger lijke partij : 

Overwegencle dat aanlegger geen bij
zonder middel aanvoert; 

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

8 maart 1954. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
H. de Olippele. - GeUjlclu·iclencle eonclu
sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. ~ 8 maart 1954 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
S'l'RAFZAKEN. - VoonziENING TEGEN EEN 
ARREST VAN VEROORDELING WE~ENS ONVRIJ
WILLIGE DODING. ARREST WAARUIT 
BL1JKT DA'r HET GEBREK AAN VOORUITZICHT 
OF VOORZORG UIT 'DE SAMENLOOP VAN TWEE 
DOOR DE BEKLAAGDE BEGANE OVERTREDINGEN 
VAN DE WEGCODE VOOR'l'SPRUI'l'. - l\1IDDEL 
HETWELK SLECHTS EEN VAN DE TWEE OVER
TREDINGEN BETREFT. - 0NTVANKELIJKHEID. 

2° VERKEER. - AANSLUITING YA:-1 TWEE 
SECUNDAIRE OPENBARE WEGEN WAARVAN EEN 
VAN EEN OMGEKEERDE DIUEHOEK VOORZIEN 
IS. - VERKEERSVOORRANG BEHOREND AAN 
DE WEGGEilHl'IKER VAN DE ANDERE WE3. 

1° Wanneer de rechter over cle gronrl be
schottwd heett dat het gebrek aan voor
ttitzicht of voorzorg welke cle doorl ve1'
oorza.a7ct heett, voo1·tspruit uit de sa
menloop van twee als vaststaande ge
hottden overtredingen van cle 1V egoode 
die de bestanddelen van het wanbedr-ijf 
van onV1·i,iwillige doding ttitmaken, 
ma.g het middel, hetwelk sleohts een 
van de overtredingen betrejt, n·iet als 
belangloos worden aan.qezien en is het 
derhalve ontvankelijlc (1). 

2° Bij samenloop van twee seettndai1'e we
gen waan;an een, bi.i het nadeTen van 
de aanslttiting, van een omgelcee1·de 
d1'iehoe7c vooTzien is, behoort de ver-
7ceersvo01-rang aan de weggebntilcer die 

(1) Zie verbr., 7 juli 1947 (A1'1', Verbr., 1947, 
blz. 246; Bull. en PASIC., 1947, I, 320, en de 
voetnota 1). 

uit de ande·re weg Tcomt (2). (Wegcode, 
art. 5, I, 2°, 51, 55 en 131, 4o.) 

(UBREGTS, T. MOMMENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 juli 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 5, 1, 2°, 51, 2o 
en 4°, 55 en 131, 2, 7°, van de Wegcode, 
doordat, na vastgesteld te hebben, dat de 
door de twee weggebruikers gevolgde we
gen wei afzonderlijke banen uitmaakten 
en dat beicle ook secundaire wegen wa
ren, het arrest ten voordele eiser de ver
keersvoorrang van rechts weigert toe te 
passen om de reden clat artikel 131, 4 
(omgekeerde driehoek) van deze regel af
wijkt, dan wanneer bij samentreffing van 
aile secundaire wegen de verkeersvoor
rang op eenz~Ifde wij)l;e geregeld wordt : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerders tegen het middel 
opgeworpen en hieruit afgeleid dat dit 
middel zonder belang is doordat het ar
rest .zijn beslissing eveneens steunt op de 
vaststelling van een door aanlegger be
gane fout welke onafhankelijk is van 
deze die het voorwerp van de door het 
middel bestreden motieven uitmaakt en 
welke volstaat om de beslissing te recht
vaardigen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
uitdrukkelijk erop wijst dat de misken
ning door aanlegger van de door de arti
kelen 5, 1, 2°, en 131, 4, van de Wegcode 
opgelegcle verplichting, << gepaard met de 
door hem betrekkelijk te hoge ontwik
kelde snelheid, de bestanddelen van de 
telastlegging (onvrijwillige doding) uit
maken J>; 

Dat daaruit blijkt dat de rechter over 
de grond beschonwd heeft dat het gebrek 
aan vooruitzicht of voorzorg welke de 
dood veroorzaakt heeft, uit de samenloop 
van beide als vaststaande weerhouden 
fouten voortspruit; 

Dat aldus de grond van niet-ontvanke
lijkheid van het miclclel niet kan aange
nomen worden; 

Over het middel : 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
waarbij vastgesteld wordt dat de door de 
twee weggebruikers gevolgde wegen, af
zonderlijke openbare wegen zijn die alle
beide steeds als secundaire wegen dienen 

(2) Zie verbr., 9 maart 1936 (Bull. en PASIC., 
1936, I, 181); 16 mei 1949 (Arr. Ve•·br., 1949, 
blz. 317; Bull. en PAsiC., 1949, I, 356). 
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beschouwd te worclen, daarenboven erop 
wijst dat de door aanlegger gevolgde 
weg, bij het naderen van de aansluiting 
met de andere weg, voorzien is van een 
omgekeercle gelijkzijclige driehoek, ver
keersteken naar welker aanwijzing de 
weggebruiker, luiclens artikel 5, 1, 2°, van 
de Wegcocle, gehouden is zich te schikken 
en welke, naar luid van artikel 131, 4, 
aan de bestuurder te kennen geeft dat hij 
de doorgang moet vrijlaten voor de voer
tuigen die de weg berijden waarop hij 
zal aankomen; 

Dat de rechter, uit de aanwezigheid van 
becloeld verkeersteken, heeft kunnen af
leiden dat aanlegger verplicht was de 
voorrang over te laten aan de voertuigen 
clie in beweging waren op de baan die hij 
ging oprijden; 

Overwegende inderdaad dat artikel 131 
4, een uitzondering op artikel 55 .uitmaakt 
wanneer de van rechts komende wegge
bruiker, die een weg volgt, van het teken 
nr 7 van tabel I voor.zien is ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende dat, in zover de voor

ziening tegen de over de publieke vorcle
ring gewezen ·beslissing gericht is, de sub
stantiele of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werclen nage
leefd en dat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

Dat, in zover de voorziening tegen de 
over de burgerlijke vordering gewezen 
beslissing gericht is, aanlegger geen an
der middel inroept; 

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

8 maart 1954. - 2• kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. van Beirs. - Gelijlclnidende 
conclnsie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, eerste advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Yeldekens. 

26 KAMER. - 8 maart 1954 

VERKEER. - TECHNISCHE CONTROLE VAN 
DE AUTOVOERTUIGEN. - BESLUITWET VAN 
24 FEBRUARI 1947.- MISDRIJVEN.- HER
HALING. - YEREISTEN. 

De herhaling omschreven door het arti
lcel 5 van de besluitwet van 2.t febntari 
1941 betrejjende de technische oontrole 
van de antomobielen dienende tot het 
vervoer van zalcen voo1· de eigene reke
ning van h~tn eigenaa1· onderstelt een 
vroegere, in lcracht van gewijsde getre
den veroordeling wegens eenzelfde over
treding. 

(VERHELST.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vormis, op 29 october 1953 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
van Brugge; 

Over het van. ambtswege opgeworpen 
micldel, afgeleicl uit de schencling van 
artikel 5 van de besluitwet van 24 fe
bruari 1947, cloorclat het bestreden von
nis wegens herhaling het dubbel van de 
door de politierech ter te Eclingen op 
27 februari 1953 toegepaste straf uitge
sproken heeft, clan wanneer de alsdan 
beteugelde overtrecling niet clezelfcle was, 
als deze waarover het bestreden vonnis 
uitspraak heeft gedaan : 

Overwegencle dat, naar luicl van arti
kel 5 van de besluitwet van 24 februari 
1947, in geval van herhaling, binnen de 
twee jaar te rekenen van de veroorde
ling, de straf niet minder dan het dubbel 
van de uit hoofcle van clezelfcle overtre
cling vroeger opgelegcle straf bedragen 
mag; 

Overwegencle clat de politierechter te 
Eclingen bij in kracht van gewijscle ge
gaan vonnis van 27 februari 1953, eiser 
veroorcleeld heeft om op 7 november Hl52, 
op de openbare weg een autovoertuig in 
gebruik te hebben genomen welke niet 
door een schouwingsbewijs geclekt was; 
inbreuk die onder toepassing viel van 
artikel 3, J.o, van het besluit van 22 mei 
1947; 

Overwegencle clat eiser, ter zake, ver
volgd was om te Brugge, op 9 juni 1953, 
met een autovoertuig een grotere lading 
clan die vermelcl op het schouwingsbewijs 
vervoercl te hebben, inbreuk op artikel 3, 
2°, van voornoemd besluit; 

Overwegencle clat eiser dus niet vroeger 
reeds veroorcleelcl wegens clezelfde over
trecling was geweest en clat de bij arti
kel 5 van de besluitwet van 24 februari 
1947 gestelcle voorwaarden om eiser in 
staat van herhaling te verklaren bijge
volg ter zake niet verenigd waren ; 

Overwegencle dat nit het bestreden von
nis blijkt clat de correctionele rechtbank, 
ten aanzien van de staat van herhaling 
de door de politierechter uitgesproken 
straf verhoogcl heeft; clat de toegepaste 
straf alzo niet wettelijk gerechtvaarcligcl 
is; 

Om die redenen, en zoncler clat er aan
leicling bestaat tot onclerzoek van de door 
eiser ingebrachte miclclelen, verbreekt het 
bestreclen vonnis; beveelt clat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigcle beslissing ; 
verwijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Yeurne, zetelende in boger 
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beroep; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

8 maart 1954. - 2e kamer. - Voorzittm·, 
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
H. C. Louveaux. - GeZijklttidende aonpl7t
sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 8 maart 1954 

1 o SEQUES'l'ER VAN VIJ ANDELIJKE 
GOEDEREN. - WET VAN 14 JULI 1951, 
ARTIKEL 34. - VERPLIOHTING DE VIJANDE
LIJKE GOEDEREN, RECHTEN OF

1 
RELANGEN AAN 

DE DIENST VAN HE'J' SEQUESTER AAN TE GEVEN. 
- VERPLICHTING WEGENDE OP ALWIE HOD
DER VAN BEDOELDE GOEDEREN, RECHTEN OF 
BELANGEN WORDT. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRES'l'EN. - STRAFZAKEN. - AANDUI
DING VAN DE WETTELIJKE REPALINGEN WELKE 
WORDEN TOEGEPAST. - VERWIJZING NAAR 
HET REROEPEN VONNIS. - WETTELIJKHEID. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN.- 00NCLU
SIES VAN DE REKLAAGDE GEGROND OP EEN VER
KLARING VAN DE DAGVAARDING. - ARREST 
HETWELK ER EEN VERSCHILLENDE VERKLA
RING VAN GEEFT DIE :MET DE TERMEN VAN HET 
EXPLOO'J' VERENIGRAAR IS. - PASSEND ANT
WOORD. 

4° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
----, VENNOOTSCHAP BURGERLIJK VERANTWOOR
DELIJK VERKLAARD VOOR DE UIT EEN MIS
DRIJF ONTSTANE SCHADE. - ARREST HET
WELK VASTSTELT DAT HET MISDRIJF DOOR 
EEN AANGESTELDE VAN DE VENNOOTSCHAP IN 
HET UITOEFENEN VAN ZIJN FUNCTIES GE
PLEEGD WERD. - "VETTELIJKHEID. 

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
AI-tRESTEN. - STRAFZAKEN. - CoNCLU
SIES WELKE IN ALGEMENE REWOORDINGEN 
NAAR DE REWEEGREDENEN VAN DE EERSTE 
RECHTER VERWIJZEN. - l-tECHTER IN HOGER 
REROEP NIET VERPLICHT ANTWOORD TE VER
'STREKKEN OP DE REDENEN VAN DE EERSTE 
RECHTER WIENS BESLISSING HERVORMD 
WORDT. 

1 o De verplichUng tot aangijte voo1·zien 
bij art·ilcel 34 der wet van 14 jttli 1951 
betreffende de ondersequesterstelling 
de1· vijandelijlce goederen, 1·eahten of 
belangen weegt op alw·ie, om om het 
even wellce reden, houder van bedoelde 
goede1·en, reohten of belangen wordt. 

2° Is in 1·eahte met redenen omlcleed, het 
an·est van veroordeling dat verwijst 
naar de doo1· de eerste 1·eohter aange
hanlde wetsbepalingen, wellce de be-

YERnn., 1954. - 30 

stnnddelen van het als vaststaand 
weerho~tden misdrijf omsahrijven en de 
toe te pas sen straf bepalen (1). 

3° De aonal7tsies van de beklangde, wellce 
op een verlclaring vnn de dagvanrding 
ste~tnen, wo1·den op passende wijze be
antwoord door het arrest waarbij tegen
over die vetlclaring een nnde1·e wordt 
gesteld wellce met de termen van het 
emploot verenigbnar is. 

4° Het arrest hetwellc de bestanddelen 
van de ten laste vnn de beklangde ge
legde misdrijven vaststelt en erop wijst 
dat de beklaagde de nnngestelde van 
een vennootsahap was en dat hij in 
de 7titoetening van zijn bediening, in 
dienst van voormelcle vennootsohap ge
hnndeld heejt, leidt e1· wettelijlc ~tit nf 
dat die vennootsahnp b~wgel'lij lc vm·ant
woo1·delij7c is voor 1le door de misdrij
ven veroonl!nalcte sohade (2). (Burger
lijk Wetboek, art. 1384.) 

5o W anneer in de oonol7tsies in hager be
~·oep in algemene bewoordingen naar de 
1·edenen van de eerste reahter verwezen 
wordt, is de reahte1· in hager beroep 
niet verplioht ieder van die redenen te 
benntwoorden, in geval zelfs hij de be
roepene beslissing wijzigt (3). 

(SANDYCK EN P. V. B. A. ZENITH, 
T. DIENST VAN HET SEQUESTER.) 

ARRES1'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 juli 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

I. Over de voorziening van Sandyck : 

A. In zover de voorziening tegen de 
beslissing over de publieke vordering ge
richt is : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1, 4 en 5 van de besluitwet van 
23 augustus 1944 betreffende het sekwes
ter van de goederen, rechten en belangen 
van de vijand, 34 van de wet van 14 juli 
1951, 2228, 2229, 2236 en 2279 van het Bur
gerlijk Wetboek, in zover uit het bestre
den arrest niet duidelijk kan uitgemaakt 
worden wie van de betichte Sandyck of 
de vennootschap de goederen, die onder 
toepassing van de beschikking van arti
kel 34 vallen, werkelijk in bezit hield; 

(1) Verbr., 4 januari 1954 (supm, biz. 303; 
Bull. en PAsrc., 1954, I, 369). 

(2) Verbr., 14 januari 1952 (An·. Yerb1·., 
1952, biz. 237; Bull. en PAsrc., 1952, I, 264, en 
de nota). 

(3) •Verbr., 6 maart 1947 (Arr. Fe1·br., 1947, 
biz. 76; Bull. en PAsrc., 1947, I, 10,1). 
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dat namelijk, waar het arrest verklaart 
dat « de kwestieuze goederen in haar ma
gazijnen opgestapeld werden en dat de 
voorschotten ih haar kas gestort wer
den ll en « dat niets toelaat te veronder
stellen dat zij van deze zaak onwetend 
zou geweest zijn, men niet onderscheiden 
kan of de vennootschap in de wettelijke 
zin van clit woorcl die goederen in bezit 
hield, ofwel aanvrager Sandyck slechts 
blindelings heeft laten cloen; dat bijge
volg het arrest niet derwijze gemoti
veerd is dat het Hof van verbreking zijn 
controle erover lmn nit te oefi::men : 

Overwegende dat het, volgens het be
streden arrest, vaststaat dat, na de in
werkingtrecling van de wet van 1! juli 
1951, Sandyck en de Personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
Zenith, waarvan hij de aangestelde was, 
wetens een hoeveelheid huidcreme van 
minstens drie vrachtwagens en een som 
van 1.600.000 frank die niet regelmatig 
aan de Dienst van het sekwester waren 
aangegeven geweest, in hun bezit gehou
den hebben en dat de feiten ten laste 
van Rene Sandyck bewezen zijn; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond aldus op ondubbelzinnige wijze 
n anstipt clat eiser op strafgebiecl voor 
de overtrecling van artikel 34 van cle wet 
van 14 juli 1951 aansprakelijk client ge
stelcl te worden ; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het tweede micldel, afgeleid uit de 

schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1315, 1317 tot 1322 en 1354 tot 
1356 van het Burgerlijk Wetboek, in zo
ver het bestreden arrest de veroordeling 
steunt op het feit dat « de betichten niet 
ontkennen dat zij na de terugtocht van 
de Du:itsers, in het bezit gebleven zijn van 
de sommen welke zi i ten titel van voor
schot ontvangen haclclen voor een werk 
dat nooit uitgevoerd werd; dat zij niet 
beweren dat zij het bedrag van 
1.600.000 frank aan de 0. T. zouden terug 
betaald hebben; dat zij niet het minste 
bewijs voorleggen met betrekking tot het 
gebruik welke Zenith ervan zou gemaakt 
hebben; dat uit al die gegevens client af
geleid te worden dat de kwestieuze gel
den op 12 december 1951 nog cleel uit
maakten van het actief van de maat
schappij ll, clan wanneer eiser in zijn 
conclusies liet gelclen clat << het geenszins 
bewezen is dat betichte Sandyck op 12 de
cember 1951 nog in het bezit er van was; 
dat deze gelden voor de verpakking, de 
verwerking, het vervoer der koopwaar en 
de lonen aan het personeel aangewend 
werden ll en Resmann in zijn conclusies 
opwierp dat « de Dienst van het sekwes
ter zou moeten bewijzen clat de gelden op 
12 december 1951 nog gaaf bestonclen ll ; 

clat cleze laatste buitendien het bestaan 

van de som van 1.600.000 frank volstrekt 
ontkencle en namelijk voorhield « clat clit 
voorschot van 1.600.000 frank bij de be
vrijcling volledig bij wijze van werk
lonen en kosten van materiaal en ver
pakking opgeslorpt en uitbetaald was Jl, 

clat bijgevolg het bestreclen arrest om 
voormelcle aftrekkingen te doen en de be
tichting aan te nemen, de beweercle be
kentenis van· de betichten verdeeld heeft; 
dat het de beweringen van deze betichten 
inclerclaad heeft weerhonclen in .zover zij 
het bestaan van de som op een bepaalcl 
ogenblik hadclen aangenomen ,doch ze 
verworpen heeft in zover 'zij het bestaan 
van deze zelfcle wm ontkenden op het 
ogenblik clat voor het bewijs van de be
tichting belangrijk was; dat het hof bij
gevolg aan de betichten het bewijs van 
het verdwijnen van deze sommen heeft 
opgelegd en alclns de bewijskracht ge
schonclen heeft die aan de akten client 
gehecht te worden; dat het hof bovenclien 
cle regel van de onsplitsbaarheicl van de 
bekentenissen heeft miskencl en de last 
van het bewijs heeft verschoven : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanstipt dat « Sandyck ontegensprekelijk 
wist dat de creme eigendom was van de 
0. T. en dat het geld van cle 0. T. voort
kwam ... dat zulks namelijk blijkt nit het 
feit dat, bij de betnling vnn -ieder voor
schot, een door Sandyck ondertekend ont
vangstbewijs aan de 0. T. overgemaakt 
wenl ll dat <le rechter over de grond bi.i
gevolg het bewijs van cle ontvangsten nit 
cle door Sandyck omlertekende geschrif
ten en niet nit dezes bekentenissen heeft 
afgeleid; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 34 van de wet van 14 jnni 1951, 
2228, 2229, 2236, 2279, 2280 van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat het hof van 
beroep tegen de vennootschap - en clns 
ook tegen eiser - weerhouden heeft clat 
«de kwestieuze goederen in haar maga
zijnen opgestapeld werden en dat de voor
schotten in haar kas gestort werden Jl, 

clan wanneer dergelijke feitelijke elemen
ten enkel op een voorhanden hebben of 
houderschap wijzen, terwiil artikel34 van 
cle wet van 14 juli 1951 de verplichting 
van aangifte slechts oplegt aan diegene 
clie de goederen, rechten of belangen in 
bezit houdt; da t derhalve het hof tloor 
houderschap met bezit gelijk te stellen 
de aangehaalde beschikkingen geschonden 
heeft; dat minstens de motivering van 
het hof aan duidelijkheicl mangelt en niet 
toelaat vast te stellen of de vereisten 
cler wet vervuld werden : 

Overwegende dat de verplichting tot 
aangifte evenals de bij artikel 34 van de 
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wet van 14 juli 1951 voorziene sanctie 
tot doel strekken, de door de besluitwet 
van 23 augustus 1944 ingerichte onder
sekwesterstelling van de vijandelijke goe
deren te verzekeren; dat het door de 
wetgever beoogde doeleinde niet zou be
reikt zijn, moest de verplichting slechts 
wegen en de sanctie slechts kunnen wor
den toegepast op diegene die het juri
dische bezit over voonwemde goederen 
uitoefent, bij uitsluiting van diegene die 
deze goederen werkelijk voorhanden 
heeft; dat de aangifte overigens client te 
geschieden << binnen de drie maanden na 
de dag waarop hij houder is geworden ''• 
wat op een louter voorhanden hebben 
wijst; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het vierde middel, afgeleid, eerste 

onderdeel, nit de schending van de arti
kelen 1, 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878 uitmakencle de voorafgaandelijke 
titel van het Wetboek van strafvordering, 
127 tot 130, 182 en 211 van hetzelfde Wet
hoek, 61 van het Wetboek van burger
lijke rechtsvordering, en schending van 
de rechten van de verdelliging, doordat 
het hof van beroep wegens het niet aan
geven van een bezit van 1o600o000 frank 
een veroordeling heeft uitgesproken, dan 
wanneer de betichting waarvoor aanvra
ger en de Personenvennootschav met be
perkte aanspral,elijkheid Zenith terecht 
stonden geen melding maakte van ge
zegde som en anderdeels in het beschik
kend gedeelte van de dagvaarding tHe op 
28 october 1952 door de Dienst van het 
sekwester betekend werd, slechts gevor
derd wercl dat de drie gedaagden « op de 
vordering van de heer procureur des ko
nings >> zouden veroordeeld worden; flat 
er aan herinnerd wordt dat deze vorde
ring van de heer procureur des konings 
geen melding maakte van de som van 
106000000 frank; dat het hof van beroep 
bijgevolg een beslissing heeft genomen 
die buiten het kader viel van de akten 
die de zaak voor de Strafrechtbank aan
hangig hadden gemaakt : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond slechts een enkele straf heeft toe
gepast welke gerechtvaardigd is door het 
voorhanden hebben van koopwaren die 
niet aangegeven werden; 

Dat het middel dan ook niet ontvanke
lijk is; 

Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 195 en 211 van 
het Wetboek van strafvordering, doordat 
het hof van beroep nagelaten heeft in het 
bestreden arrest melding te maken van 
de beschikkingen van de wetgeving op het 
sekwester, namelijk van de besluitwet o 
van 23 augustus 1944 en de wet van 
14 juli 1951 waarvan het toepassing 

maakt, dan wanneer het ten deze gaat om 
beschikkingen die essentieel zi.in voor de 
omschrijving van de overtreding en de 
toepassing van de straf; dat de vermel
cling van deze beschikkingen op straffe 
van nietigheid vereist is : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
in zijn beschikkend gnlcelte, naar de 
door de eerste rechter aangehaalde wets
bepalingen verwijst en dat deze laatste 
uitdrukkelijk melding maakt van het ar
tikel 3-l van de wet van 14 juli 1951; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
En overwegende dat de substantHHe of 

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

B 0 In zover de voorziening tegen de 
beslissing over de burgerlijke vordering 
gericht is : 

Over het vierde middel, afgeleid, 
tweede onderdeel, uit de schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet en 1317 
tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het hof van beroep niet geant
woord heeft op het in de conclusies van 
de betichten en in de beweegredenen van 
het beroepen vonnis opgeworpen middel; 
clat eiser immers in zijn conclusies voor
hield dat de vordering tot betaling van 
1.600o000 frank « haar oorsprong niet vond 
in de betichting uitgaande van het open
baar ministerie welke slechts de niet 
aangifte van drie camions huidcreme als 
strafbaar beschomvt "; en dilt het be
schikkend gedeelte van de dagvaarcling 
van 28 october 1952 slechts de veroor
deling eistti' « op vordering van de procu
reur des konings "; dat aldus de rechter 
in gebreke is gebleven de verplichting na 
te komen zijn beslissing te motiveren 
door redenen die op passende wijze de 
conclusies van partijen beantwoorden en 
een beslissing heeft uitgesproken die bui
ten het kader valt van de akten die de 
zaak voor de rechtbank aanhangig heb
ben gemaakt : 

Overwegende dat het arrest aanstipt 
dat het bevel van de raadkamer, waar
door eiser wegens andere feiten verzon
den werd, geenszins als een bevel van niet 
vervolging kan aangezien worden wat 
het houden van 1.600 000 frank betreft; 
dat de Dienst van het sekwester op grond 
van artikel 182 van het Wetboek van 
strafvordering gerechtigd was hem recht
streeks te dagvaarden; 

Overwegende dat de Dienst van het se
kwester in zijn rechtstreekse dagvaarding 
van 28 october 1952 niet aileen van de 
koopwaren gewag maakt maar er bij
ovoegt dat het (( eveneens bewezen is. dat 
de drie gedaagden een hun door de Oo To 
overhandigde som van 1.6000000 frank 
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hebben achtergehouden JJ, en de toepas
sing eist van artikel 34 van de wet van 
14 juli 1951 op vordering van de procu
reur des konings ; 

Overwegende dat, door de dagvaarding 
uit te leggen als zijnde een vordering zo
wel wegens het houden van huidcreme 
als wegens het achterhouden van 
1.600.000 frank, de rechter over de grond 
van het exploot van rechtsingang een nit
legging heeft gegeven welke met de ter
men ervan verenigbaar is; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vijfde middel, afgeleid, eerste 
onderdeel, uit de schending van de arti
kelen 1382 tot 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 4, 5 en 8 van de besluitwet 
van 23 augustus 1944 betreffende de se
kwestratie van cle goederen, rechten en 
belangen van de vijand, artikel 34 van de 
wet van 14 juli 1951 betreffende de se
kwestratie en de likwidatie van de Duitse 
goederen en artikel 97 van de Grondwet, 
doordat het hof van beroep eiser tot be
talirig van de som van 1.600.000 frank 
veroordeeld heeft, omdat, volgens dit hof, 
« de herstelling van cUe schade best kan 
bekomen worden door de veroordeling 
van betichte tot betaling aan de burger
lijke partij van {le sommen waarvan zij, 
door de schuldige hanclelingen van be
tichte beroofd is geweest JJ, clan wanneer 
aan de andere kant het hof toegeeft clat 
de schacle voortspruitende uit de weer
houclen overtreding slechts bestaat in het 
feit dat « de burgerlijke partij tot nu toe 
niet in het bezit werd gestelcl van de gel
den waarop zij recht hacl JJ, clan wanneer 
de schacle die ten laste kan gelegd wor
den van de pleger van een misdrijf en 
van de voor hem burgerlijk verant
woordelijke personen een zekere en op 
het ogenblik van de veroordeling be
staancle schacle moet zijn; dat bijgevolg 
cle rechter geen toevlucht mag nemen 
tot het redmiddel cla t erin bestaat deze 
personen van nu af te veroorclelen tot 
het betalen van sommen waarvan niet 
het verlies doch enkel het voorlopig ge
brek aan invordering tot op een bepaalcl 
ogenblik vaststaa t; cla t zulks des te meer 
het geval is daar deze vordering (die clus 
slechts gebeurlijk later .zou kunnen te 
loor gaan) in onc1erhavig geval gedekt is 
door de uitzonclerlijke invorcleringswaar
borgen voorzien door de beslnitwet van 
23 augustus 1944 en de wet van 14 juli 
1951, namelijk de mogelijke hancUegging 
op al1e vijanclelijke goederen en waarden 
zoncler dat enige aangifte nodig is; dat 
het volstaat dat, zoals ten c1eze, het be
staan van deze waa·rclen en goederen aan 
de Dienst van het sekwester zou bekend 
geweest zijn alvorens de overtrecling kon 
gepleegd worclen (12 december 1951) : 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
vaststelt dat de door de burgerlijke partij 
geleden schade « haar werkelijk door 
de schuld van betichte berokkend werd, 
vermits zij, tot nu toe, niet in het bezit 
werd gesteld van de gelden waarop zij 
recht had JJ en dat « het niet aangeven 
van kwestieus bedrag als gevolg moest 
hebben de burgerlijke partij te beroven 
van d~ gelden cUe haar toekwamen JJ, en 
« klaarblijkelijk geen ander doel had, dan 
de inbeslagneming van cUe som door het 
sekwester te beletten JJ ; 

Overwegende dat het arrest aldns vast
stelt dat de burgerlijke partij recht heeft 
op het achtergehouden bedrag en tot nu 
toe, ingevolge het door eiser gepleegd 
misdrijf niet in het bezit van de achter
gehouden som gesteld werd; 

Over het vijfde midclel, afgeleid, 
tweecle onclercleel, uit de schending van 
de artikelen 1101, 1102, 1134, 1165, 1166 
en l.315, 1382 tot 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 4, 5 en 8 van de besluitwet 
van 23 augustus 1944 hierboven aange
haald en artikel 34 van de wet van 14 juli 
1951, insgelijks hierboven aangehaald, 
doordat het hof van beroep aan de Dienst 
van het sekwester een schadevergoecling 
van 1.600.000 frank, heeft toegekend, clan 
wanneer cleze clienst niet enkel had moe
ten bewijzen dat cleze som door de gese
kwestreerde was gestort geweest maar 
tevens ook nog dat de door de beweerde 
schuldenaar wegens de storting van c1eze 
som tegenover de gesekwestreerde aange
gane verplichtingen geen tegenprestatie 
meclebrachten van de gesekwestreerde te
genover de schuldenaar, tegenprestatie 
die nog niet uitgevoerd werd; clat immers 
de Dienst van het sekwester zich op de 
schulclvorderingen van de gesekwestreerde 
niet kan beroepen zonder terzelfdertijd 
de tegenprestatie van deze schuldvorde
ringen aan te nemen en de desbetreffende 
verbintenissen uit te voeren : 

Overwegende dat, naar hetgeen door 
het middel worclt aang&voerd, de veroor
deling uitgesproken wercl wegens het 
voorhanden hebben van een schuldvorde
ring welke moest aangegeven worden ; 
dat echter duidelijk uit het bestreden ar
rest blijkt dat het misdrijf, grondslag 
van de eis van de burgerlijke partij en 
wegens hetwelk eiser tot schadevergoe
ding veroordeeld werd, niet bestond in 
het voorhanden hebben van een vijamle
lijke schuldvordering welke moest aan
gegeven worden, maar in het niet aange
ven van goecleren, waaronder een som 
van 1.600.000 frank welke eiser voorhan
den had en waarvan het bestaan, krach
tens de bepalingen van de besluitwet dd. 
23 augustus 1944 en de wet van 14 juli 
1951 aan c1e Dienst van het sekwester 
moest aangegeven worden; 
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Dat beide onderdelen van het middel 
in feite niet opgaan; 

II. Over de voorziening van de Perso
nenvennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid Zenith, thans in vereffening : 

Over het eerste middel, afgeleid eerste 
onderdeel, uit de schending van de arti
kelen 97 van de Grondwet, 1382 tot 1384 
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 3 en 4 
van de voorafgaandelijke titel van het 
Wetboek van strafvordiering (wet van 
17 april 1878), 63, 64, 195 en 211 van het 
Wetboek van strafvorclering, 1, 4 en 5 
van de besluitwet van 23 augustus 1944 
betreffende het sekwester van de goPde
ren, rechten en belangen van de vijand, 
34 van de wet van 14 juli 1951 betreffende 
het sekwester en de vereffening van de 
Duitse goederen, doordat het hof van be
roep betichte Sandyck schuldig heeft ver
klaard aan overtreding van artikel 34 
van de wet van 14 juli 1951 en de ven
nootschap tevens voor eerstgenoemde bur
gerlijk verantwoordelijk heeft verklaard; 
dat zodoende het bestreden arrest de ver
antwoordelijkheid heeft verward die op 
een vennootschap rust wegens de daden 
van haar aangestelden die in de uitoefe
ning van hun functies gehandeld hebben 
en de verantwoordelijkheid die een ven
nootschap uit hoofde van haar organen 
oploopt; dat in het eerste geval de ven
nootschap v66r de strafrechtbanken als 
burgerlijk verantwoordelijke kan ver
volgd worden, terwijl zjj in het tweede 
geval niet voor deze strafrechtbanken 
kan vervolgd worden, dat, ten deze, -
waar het goederen betreft die in het bezit 
waren van een vennootschap - de over
treding van artikel 34 van de wet van 
14 juli 1951 de samenvoeging vereist van 
twee elementen; dat immers wanneer de 
goederen in het bezit zijn van een ven
nootschap en voor haar rekening worden 
bewaard, . het gebrek aan aangifte een 
font is van de vennootschap en dus eigen
lijk van haar organen zelf; dat a an de 
andere zijde, indien het gaan .zou om goe
deren die door een aangestelde en voor 
rekening werden bewaard, het niet gaan 
kan om een overtreding die in de uitoefe
ning van zijn functies zou gepleegd zijn 
en de vennootschap dus niet burgerlijk 
verantwoordelijk kan gesteld worden; 
dat clus de vordering gericht tegen de 
vennootschap in de eerste veronderstel
ling onontvankelijk en in de tweede ver
onderstelling ongegrond was : tweede on
derdeel uit de schending van de artike
len 97 van de Grondwet en 34 van. de wet 
van 14 juli 1951, doordat in ieder ge
val uit het bestreden arrest niet met 
zekerheid kan uitgemaakt worden of de 
vennootschap op grond van artikel 1382 
wercl veroordeeld (dat wil zeggen om de 
goederen zelf ~n bezit gehouden te liebben 

eli ze niet te hebben aangegeven), ofwel 
op grond van artikel 1384 (dat wil zeggen 
omdat. haar ;aall:gestelde Sandyck de goe
deren m bez1t hwld en ze niet had aange
geven), dat het arrest namelijk zegt « dat 
gelet op artikel 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek en artikel 182 van het Wetboek 
van strafvordering, die eisen als ontvan
kelijk en, voor de door Sandyck gepleegde 
feiten, als gegrond voorkomen >> doch 
er anderzijds aan toevoegt dat « d~ kwes
tieuze goederen in haar magazijnen opge
stapeld werden en de voorschotten in 
haar kas gestort werden >> en verder 
« dat niets toelaat te veronderstellen dat 
z~~ van deze zaak onwetend .zou geweest 
ZlJn >>, dat het hof van beroep alzo de 
verplichting niet heeft nagekomen die op 
de rec~ter rust, zijn beslissing derwijze 
te motlveren dat het hof van cassatie 
zijn toezicht vermoge uit te oefenen · 
derde onderdeel uit de schending van d~ 
artikelen 1134 en 1135, 1317 tot 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 1, 3 en 4 van de 
voorafgaandelijke titel van het Wetboek 
van strafvordering (wet van 17 april 
1878) 61, 63, 64, 145, 182, 195 en 211 van 
het Wetboek van strafvordering, doordat 
het bestreden arrest, in hoofde van de 
vennootschap een verantwoordelijkheid 
heeft weerhouden op grond van het feit 
dat « de kwestieuze goederen in haar 
magazijnen opgestapeld werden en dat 
de voorschotten in hare kas gestort wer
den >>, en << dat niets toelaat te veron
derst.ellen dat .zij van deze zaak onwe
tend zou geweest zijn >>, dat wil zeggen 
een verantwoordelijkheid die rechtstreeks 
op artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek gesteund is; dat het arrest dus bui
ten het kader is getreden van de door 
het openbaar ministerie betekende daO'
vaar~~in.g en van de door de burgerlijke 
partlJ mgestelde eis, vermits zowel de 
ene als de andere de verantwool'delijk
heid van de vennootschap slechts inroe
pen op grond van artikel 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek; dat de rechter ge
h~t~den is steeds binnen de perken te 
bh]Yen van de betichtingen: en eisen zo
als zij voor hem aanhangig werdeu' ge
maakt en bovendien het gerechtelijk con
tract moet eerbiedigen op straffe dit con
tract te schenden en de rechten van de 
verdediging te miskennen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de bestanddelen van de ten laste van de 
betichte Sandyck gelegde misdrijven heeft 
vastgesteld, namelijk het voorhanden heb
ben van goederen die, bij zijn weten, 
moesten aangegeven worden; dat het 
eveneens vaststelt dat Sandyck de aange
steld.e van .aanlegster was en dat hi.i in 
de mtoefemng van zijn functies, in dienst 
van aanlegster, gehandeld heeft; 

Overwegende dat de rechter over de 
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grond, uit me vaststellingen, de burger
lijke verantwoordelijkheid van aanleg
ster op grond van artikel 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek wettelijk heeft kun
nen afleiden; 

Dat bet middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het viercle onderdeel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1, 4 en 5 van de besluitwet 
van 23 augustus 1944 betreffende bet se
kwester van de goederen, rechten en be
langen van de vijand, 34 van de wet van 
14 juli 1951, 2228, 2229, 2236 en 2279 van 
bet Burgerlijk Wetboek, doordat uit het 
bestreden arrest niet duidelijk kan uitge
maakt worden wie van de betichte San
dyck of de vennootschap de goederen die 
onder toepassing van de beschikking van 
artikel 34 vallen werkelijk in bezit hield; 
dat namelijk, waar het arrest zegt dat 
<<de kwestieuze goederen in haar maga
zijnen opgestapeld werden en dat de 
voorschotten in haar kas gestort werden ll 
en « dat niets toelaat te veronderstellen 
dat zij van de zaak onwetend zou ge
weest zijn ll, men niet onderscheiden kan 
of de vennootschap in bezit hield in de 
wettelijke zin dezer woorden, ofwel of zij 
betichte Sandyck (werkelijke inbezitbou
der) enkel blinclelings had laten doen; 
dat bijgevolg het arrest niet derwijze ge
motiveerd is dat het Hof van verbreking 
in de mogelijkheid wonlt gesteld zijn 
controle uit te oefenen : 

Overwegende dat dit onderdeel, letter
lijk het eerste middel van betichte San
dyck overneemt; dat uit het op dit middel 
gegeven antwoord blijkt clat het, in feite, 
niet opgaat; 

Over het vijfde onderdeel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen !}7 van .cle 
Grondwet, en 1317 tot 1322 'van het Bur
gerlijk Wetboek, cloordat het hof van be
roep geen antwoord heeft verstrekt op 
bet door de vennootschap opgeworpen 
middel waar zij verwees naar de conclu
sies waarin de betichten beweerclen dat 
het in bezit houden van de kwestieuze 
goecleren een persoonlijke aangeleg·enheid 
van Sandyck was; dat zodoende bet hof 
aan de verplichting is te kort gekomen 
die op de rechter rust zijn beslissing der
wijze te motiveren dat een passend ant
woord op de door de partijen voorgestelde 
vercledigingsgronden verstrekt worde : 

Overwegende dat, waar hij, in zijn ar
rest vaststelt : 1° dat de varwerking 
van huidcreme klaarblijkelijk binnen de 
perken van de normale bedrijvigheid van 
de firma viel ; 2° dat de goederen in haar 
magazijnen opgestapeld en de voorschot
ten in haar kas gestort werden; 3° dat 
niets toelaat te veronderstellen dat zij 
van deze zaak onwetend zou geweest zijn, , 

de rechter over de grond een passencl 
antwoord op de conclusies verstrekt 
heeft; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
c1e schending van de artikelen 97 van de 
Gronclwet, en 1317 tot 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat het bestreden 
arrest in gebreke is gebleven het door 
de vennootschap opgeworpen middel te 
b.eantwoorden waarbij zij beweerde « dat 
zij enkel aansprakelijk kan gesteld wor
den voor cle handelingen die door bet 
gezamenlijk handteken van twee bestuur
ders gedekt zijn, en een dusdanig stuk 
helemaal niet bestaat ll; dat de rechter 
derhalve in gebreke is gebleven de ver
plichting na te komen zijn beslissing der
wijze te motiveren dat een passend ant
woord op de conclusies van de partij 
verstrekt worde : 

Overwegende dat bet bestreden arrest, 
de conclusies van eiseres impliciet beant
woord heeft, door te bes1issen dat haar 
aansprakelijkheid, overeenkomstig arti
kel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 
voortvloeit uit de door haar aangestelde 
Sandyck gepleegde misdrijven; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schencling van de .artikelen 97 van de 
Grondwet, en 1317 tot 1322 van het Bur
gerlijk vYetboek, doordat het hof van be
roep in zijn arrest nagelaten heeft de 
conclusies van partijen op passende wijze 
te beantwoorden, waar het in gebreke is 
gebleven antwoord te verstrekken op het 
micldel van onontvankelijkheid door de 
vennootschap opgeworpen bij verwijzing 
naar de motieven van het beroepen von
nis (II wat betreft de P. V. B. A.· Zenith 
als burgerlijk verantwoordelijke partij 
voor betichte Sandyck) ; dat cUt middel 
verwees naar de beweegredenen van het 
beroepen vonnis waarbij gezegd wordt 
dat «de onclerzoeksrechter, gelast met 
het onderzoek lastens Sandyck eveneens 
de aansprakelijkheid der P. V. B. A. Ze
nith als burgerlijk verantwoordelijke on
derzocht heeft vermits hij daden van on
derzoek namelijk een huiszorking (stuk 5) 
ter zetel dezer vennootschap bevolen 
heeft; dat na sluiting van dit onderzoek 
de P. V. B. A. Zenith niet in besclmldi
ging werd gesteld noch verwezen wegens 
hare burgerlijke aansprakelijkheid voor 
de handelingen van Sandyck ; dat clit ge
brek aan vervolging, dat gewis aan geen 
vergetelheid te wijten is, gelet op de 
daden van onderzoek, niet als onbe
staande kan gehouden worden ten gevolge 
van een latere dagvaarding uitgaande van 
het openbaar ministerie ll, dat inderdaad 
de in alg·emene bewoordingen opgevatte 
beschouwingen dat << de stelling van de 
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eerste rechter, waar hij de tegen de 
P. V. B. A:. Zenith gerichte eisen niet 
ontvankelijk beschouwd, aile rechtsgrond 
mist en met de algemeen gevestigde recht
spraak strijdig is >>, aan het hof van cas
satie niet toelaat zijn controle over de 
wettelijkheid van de beslissing uit te 
oefenen : 

Overwegende dat eiseres, in haar con
clusies v66r het hof van beroep zich 
er toe beperkt aan te stippen dat zij 
<< ten voile, de overwegingen beaamt, die 
in het beroepen vonnis vermeld zijn >> ; 
dat deze in algemene termen uitgedrukte 
verwijzing het hof van beroep niet ver
plichtte, elke beweegredenen van de 
eerste rechter te beantwoorden; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vim·de, vijfde en zesde mid
del : ... 

Overwegende dat die middelen letter
lijk met het tweede, derde en vierde mid
del van betichte Sandyck overeenstem
men, en om de aangegeven redenen riiet 
kunnen aangenomen worden; 

Over het zevende middel, afgeleid, 
eerste ondercleel uit de schending van de 
artikelen 1117 tot 1122 van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 
doorclat het hof van beroep in gebreke is 
gebleven het door de vennootschap opge
worpen middel te beantwoorden waarbij 
deze vennootschap bij verwijzing naar de 
conclusies van betichten aanvoerde dat 
de gebeurlijke schuld van de som van 
1.600.000 frank deel uitmaakte van een 
samenhang van contractuele verbintenis
sen en verder deecl gelden dat de Dienst 
van het sekwester niet gerechtigd was 
slechts een enkel element van het actief 
van de gesekwestreerde te weerhouden 
terwi.il hij het overige verwierp; dat de 
betichten namelijk beweerden dat insge
lijks rekening diende te worden gehou
den met de verplichtingen van de gese
kwestreerde tegenover de tegenpartij en 
dat bijgevolg de Dienst van het sekwes
ter niet ontvankelijk was de kwestieuze 
som op te vorderen alvorens vooraf v66r 
de gewone rechtbanken, hetzij de ontbin
ding, hetzij de uitvoering van de con
tractuele) verbintenissen vervolgd te heb
ben: 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat Sandyck << tevergeefs aanvoert dat 
het bedrag van 1.600.000 frank ten ge
volge van de uitvoering van een contrac
tuele verbintenis en niet van een misdrijf 
in zij bezit gekomen was, dat zuilrs niets 
van zijn schuld wegneemt vermits hij 
vervolgd wordt om dit bedrag; om welke 
redenen ook, in zijn bezit gehouden te 
hebben zonder het aan de Dienst van het 
sekwester aan te geven >> ; dat het arrest 

aldus, op de conclusies een passend ant
woord verstrekt heeft en het middel in 
feite niet opgaat; 

Over het tweede en derde onderdeel 
van het zevende middel en over het acht
ste middel : 

Overwegende dat die middelen reeds 
beantwoord werden ter gelegenheid van 
het onderzoek van het vij:l'de en van het 
zesde middel van Sandyck en om de aan
gegeven redenen niet kunnen aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie· 
ningen; veroordeelt eisers tot de kosten. 

8 maart Hl54. - 2<' kamer. - Foor.dtte1·, 
H. Wouters, voorzitter. - Fe1·slaggeve1·, 
H. C. Louveaux. - GeUjkl·uidende aon
alttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat-generaal. Pleite1-, 
H. Demeur. 

2e KAMER. - 8 maart 1954 

1° GEWIJSDEJ. - STRAFZAKEN. -ARREST 
UITSPHAAK DOENDE OYER EEN VERVOLGING TEN 
LAS'l'E VAN MEEHDERE BEKLAAGDEN. - VRIJ
SPRAAK VAN EEN VERDACH1'E WEGENS HET 
ENIG HEM TEN LASTE GELEGD FElT. - BESLIS
SING NIET GELJ.JK TE STELLEN MET EEN VRIJ
SPRAAK WEGENS VERSCHILLENDE LAS1'ENS AN
DERE BEKLAAGDEN GELEGDE FElTEN. - BE
SLISSING DIE DE LATERE VERVOLGING VAN DE 
VRIJGESPROKEN VERDACHTE WEGENS DEZE 
LAATSTE FElTEN NIE'f VERHINDERT. 

2° VERJARING (IN STRAFZAKEN).
VERJARING VAN DE PUBLIEKE YORDERING. -
S'l'UITINGUITWERKSEL TEN AANZIEN VAN OM 
HET EVEN WIE BIJ DE UI'l' HET MISDRIJF ONT
STANE VORDERING BETROKKEN IS. 

1 o Zo een arrest, dat ove1· een lastens 
meerdere beklaagden ·ingestelde vervol
ging uitsp1·aak doet, een van hen vri:i
spreelct wegens het enig hem ten laste 
gelegd feit, impliaem·t noah die v1·ij
spraalc, noah rle niet-veroordeling van 
deze verdaahte wegens versahillende 
lastens ande1·e belclaagden gelegde fei
ten, een vrijsvraalc betretfende deze 
laatste feiten en verhindert het een la
tera veTvolging van vooTmelde ve·r
Jdaahte niet wegens die feiten. 

2° De stttitingscladen V(l;n cle veTja1·ing van 
de pttblielce vordering hebben ttitwerk
sel, wat de feite_n betreft waarop zij 
betTelcking hebben, ten aanzien van om 
het even wie bij de ttit het misdrijf 
ontstane vordering betrolclcen is (1). 

(1) Verbr., 12 juni 1950 (A•·•·. Ve•·b?'., 1950, 
blz. 624; Bull. en PAsiC., 1950, I, 706) ; 5 ja
nnari 1953 (A1T. Ve.·b•·., 1953, blz. 262; Bull. 
en PASic., 1953, I, 295, en de nota 2). 
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(VETJ.S'l':tAETE"'.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 juli 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Over het eerste midclel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 11Dl, 1134, 
1317, 1319, 1320, 1350 en 1351 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreclen arrest het door 
eisers conclusies ingeroepen midclel waar
bij het gewijsde van het arrest van het 
Hof van beroep te Brussel del. 18 maart 
1950 was ingeroeven geweest, verwerpt 
om reden dat « met betrekking tot de 
betichting B. het arrest van het Hof van 
beroep te Brussel op 18 maart 1950 geveld 
werd in een zaak waarin beklaagcle Ro
main Verstraeten geen partij was; dat 
inclerclaacl deze laatste alsclan wegens dit 
feit niet vervolgd wercl )}, dan wanneer 
gezegd arrest del. 18 ntaart 1950 een geheel 
uitmaakt en in een enkele zaak geveld 
wenl, waarin meerdere betichtingen te
gen meerclere personen weerhouden wer
clen, en clan wanneer eiser in cassatie, 
gedagvaard om zich tegen een clezer be-

' tichtingen te verdedigen, onbetwistbaar 
partij was in de ganse zaak en het gans 
arrest mag ingeroepen worden als het ge
wijsde uitmakend : 

Overwegencle dat verscheidene perso
nen, op 18 juli 1949 v66r de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen gedaagd wer
den, uit hoofde, namelijk van : 1° over
clracht, in overtrecling van artikelen 1 
en 20 van de besluitwet van 6 october 
1944, betreffende de biljetten van de Na
tionale bank van Belgie, van 2.000.000 fr. 
Belgische bankbiljetten, die sedert 9 oc
tober 1944 geen wettelijke koers meer 
hadclen; 2° een daad van beschikking van 
1.000.000 Franse frank, zonder toelating 
van het Instituut van de wissel, in over
treding van artikelen 5, 6 en 9 van de 
besluitwet van 6 october 1944, betreffende 
de Wisselcontrole, gewijzigd door artike
len 2 en 3 van de besluitwet van 4 juni 
1946, en van artikel 4, Daragraaf 1, van 
het besluit van de Regent van 6 october 
1944; 

Overwegende nochtans clat het bestre
den arrest vaststelt dat aanlegger onder 
deze personen begrepen was, doch enkel 

, wegens de eerste betichting werd vervolgd 
en er van werd vrijgesproken, zowel bij 
het vonnis van gezegcle rechtbank del. 
12 october 1949 als bij het door het Hof 
van b~roep te Brussel, op 18 maart 1950 
gewezen arrest ; 

Overwegende dat cle bestreclen beslis
sing, zonder miskenning van het a an 
voormelcl arrest van 18 maart 1950 ver
schulcligd geloof, uit deze vaststellingen 
heeft mogen afleiclen dat eiser geen par-

tij was bij de over de de tweede betich
ting gewezen beslissing en dus de exceptie 
van het gewijsde niet vermocht in te 
roepen; 

Dat het middel niet mag aangenomen 
worden; 

Over het tweede micldel, afgeleid uit 
de schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1101, 1134, 1319, 1320, 1350 en 
1351 van het · Burgerlijk Wetboek, 182, 
191, 192 en 193 van het Wetboek van 
rechtspleging in strafzaken, doordat het 
bestreden arrest verklaart dat « de vrij
spraak van beklaagde door het arrest 
dd. 18 maart 1950 zich niet tot al de in 
de clagvaarding van 6 juli 1949 voorziene 
feiten uitstrekt en meer bepaald niet tot 
de feiten waarvoor andere medebetich
ten vervolgd werden; dat indien de ken
nisneming van de zaak door de rechts
machten van wijzen afhangt van het feit 
waarop de vervolging gegroncl is en niet 
van zijn omschrijving, clit beginsel dient 
uitgelegd in clien zin dat de rechtsmach
ten van wijzen llet feit moeten onder
zoeken met inachtneming van al zijn be
trekkingen met de strafwet; dat zij niet 
moeten onderzoeken of de beklaagde, die 
voor hen gedagvaard wercl, zich niet aan 
andere feiten clan die welke hem ten laste 
zijn gelegd scllulclig gemaakt heeft >>, 
1° dan wanneer eiser in zijn conclusies 
cleed gelclen clat llij v66r het boetstraffe
lijk gerecht geclagvaarcl werd in een zaak 
waarin de feiten cUe de grond van de hui
clige betichting uitmaken aan llet gerecht 
onclerwo~·pen werclen en dat hij vrijge
sproken werd, om claaruit af te leiden 
clat die vrijspraak zicll uitstrekte tot al 
lle feiten die in de dagvaarding voorzien 
waren, zoclat: een nieuw geding gegrond 
op dezelfde 1feiten niet meer mogelijk 
was, 2° en clan wanneer de rechtsmach
ten van wijzen in kennis worclen gesteld, 
ten aanzien van al de betichten clie voor 
hen gedagvaard worden, van al de feiten 
cUe het voorwerp van llet onclerzoek heb
ben uitg.emaakt en die voor hen verwezen 
werclen, en onderzoeken moeten of de 
voor hen geclagvaarcle beklaagcle zich aan 
geen enkel cler feiten, die hun door het 
onclerzoek en de clagvaarcling ter kennis 
wercl gebracllt, scllulclig gemaakt heeft, 
waaruit volgt clat de vrijspraak van een 
betichte zicll uitstrekt tot al de feiten 
cUe door de clagvaarcling aan de recllts
macht van wij.zen onclerworpen werden : 

Overwegende clat aanlegger beweert 
clat, ten aanzien van de nauwe verknocht
heid tussen de llierboven vermelde feiten, 
welke ten laste gelegd werden van ver
schillende beklaagden, die op 18 juni 1949 
voor de Correctionele Rechtbank te Ant
werpen werden gedaagd, deze vervolgin
gen als een enkele zaak dienden te wor
den beschouwcl, zodat de rechtbank, die 
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door de omschrijving der dagvaarding 
niet gebonden was, verplicht was na te 
gaan of aanlegger zich ook niet aan de 
tweede betichting schuldig had gemaakt; 

Dat vermits eiser wegens dit feit niet 
werd 'veroordeeld, volgens aanlegger, uit 
vermeld vonnis en uit het arrest van 
18 maart 1950 blijkt dat hij het misdrijf, 
welk het voorwerp van onderhavige latere 
publieke vordering uitmaakt, niet heeft 
gepleegd, zodat hij de exceptie van ge
wijsde opwerpen mag; 

Overwegende dat de rechtsmacht van 
wijzen de omschrijving van het bij haar 
aanhangig gemaakt misdrijf, slechts wij
zigen mag indien de nieuwe omschrijving 
dezelfde feiten betreft ; 

Dat zlilks, ten deze, het geval niet was, 
vermits, blijkens de vaststellingen van 
het arrest, de in voormelde betichtingen 
voorziene feiten, zowel wegens hun voor
werp als wegens de strafbepalingen, die 
ze beteugeleli, verschillend waren; 

Dat de niet-veroordeling van aanlegger 
door het arrest van het Hof van beroep 
te Brussel van 18 maart 1950 dus geens
zins met een vrijspraak, uit hoofde van 
die feiten, mag worden gelijkgesteld; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1101, 1134, 1317, 1319, 1320, 
1350 en 1351 van het Burgerlijk Wetboek, 
1 o doordat het bestreden arrest, om het 
door eisers conclusies opgeworpen midael 
te verwerpen, waarbij de nietigheid van 
de klacht van het Belgisch-Luxemburgs 
Instituut dd. 16 october 1947 en de verja
ring werd ingeroepen, verklaart « dat het 
bestreden arrest van het Hof van beroep 
van Brussel dd. 12 januari 1952 zich te
recht, zonder inbreuk te plegen op het 
gewijsde van het arrest van 18 maart 
1950, beroepen mocht op de bewoordingen 
van het arrest van het HOf van verbre
king dd. 3 april 1950, om de klacht van 
16 april 1947 geldig en regelmatig der
halve de feiten niet verjaard te ver
klaren JJ, dan wanneer elke rechterlijke 
beslissing eigen redenen moet aangeven 
om aan het voorschrift van artikel 97 
van de Grondwet te voldoen, waar
uit volgt dat de verwijzing naar de rede
nen van een andere beslissiilg onvol
doende dient verklaard te worden, 
2° doorclat het bestreden arrest overigens 
het arrest van het Hof van beroep te 
Brussel del. 12 januari 1952 goeclkeurt 
en aldus gedeelteiijk beves-tigt, clan wan
neer gezegd arrest dd. 12 januari 1951, 
bij arrest van het Hof van cassatie dd. 
14 juli 1952 verbroken en vernietigcl wercl, 
waaruit volgt dat het geen bestaan meer 
heeft \n in geen !')nkel van zijn ondercle-

len terug tot het leven kon gebracht wor
den : 

Overwegende dat, in strijd met zijn be
wering, aanlegger, iLn zijne conclusies 
v66r het Hof van beroep te Luik de nie
tigheid van de klacht van het Belgisch
Luxemburgs Instituut voor de Wissel 
niet heeft opgeworpen ; 

Dat het arrest, trouwens, vaststelt dat 
« betichte de regelmatigheid en de geldig
heid van de klacht van 16 october 1947, 
uitgaancle voormelcl Instituut, niet meer 
schijnt te bespreken Jl ; · 

Overwegende clat, indien het, terloops, 
gewag maakt van de klacht van het Insti
tuut voor de Wissel, het dus enkel gaat 
om een overbodige beweegreden, zodat het 
micldel, bij gebrek aan belang, niet ont
vankelijk is ; 

Over het viercle micldel, afgeleicl nit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1350, 1351 en 1352 
van het Burgerlijk Wetboek, 22, 23 en 26 
van de wet del. 17 april 1878 houclende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
rechtspleging in strafzaken, doordat het 
bestreden arrest verklaart, enerzijds, dat 
« met betrekking tot de betichting B, het 
arrest van het Hof van beroep te Brussel 
op 18 maart 1950 geveld werd in een zaak 
waarin beklaagde Romain Verstraeten 
geen partij was JJ, hoewel hij geclagvaard 
werd en onder een andere betichting par
tij was bij het arrest, en, anderzijcls, 
dat cleze vervolgingen en, namelijk <<de 
clagvaarcling van beklaagde v66r het Hof 
van beroep te Brussel van 23 december 
1941) JJ daclen van vervolgingen uitmaken 
die de verjaring ten naclele van eiser 
gestuit hebben; clan wanneer er onbe
twistbaar tegenstrijdigheid tussen de 
twee beslissingen bestaat, vermits· de 
aan eiser betekencle dagvaarding, die 
volgens het arrest, tegen hem, een claad 
van vervolging uitmaakt waarbij de ver
jaring gestuit worclt, hem tevens, partij 
in de zaak maakt, zo~lat het arrest, wat 
hem aangaat, in zijn geheel het gez!lg 
van het gewijscle bezit : 

Overwegende dat het midclel, bij gemis 
aan belang, niet ontvankelijk is; 

Overwegencle immers clat de daden van 
onclerzoek of van vervolging de verjaring 
stuiten, zelfs ten aanzien van de beklaag
den die zij niet persoonlijk bedoelen, mits 
het om dezelfde feiten gaat; 

Dat uit de stukken van de procedure 
blijkt dat Petrus Verstraeten, bij vonnis 
gewezen bij verstek op 12 october 1949, 
door de Oorrectionele Rechtbank te Ant
werpen, veroorcleeld wercl wegens cle
zelfcle feiten als die welke het voorwerp 
van onderhavige tegen aanlegger inge
stelcle publieke vordering uitmaken; 

Dat deze veroorcleling clus, ten opzichte 
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van aanlegger, de verjaring heeft gestuit, 
vermits de hem ten laste gelegde feiten 
in het jaar 19,17 werden gepleegd ; 

Dat de verjaring van 21 januari 1952 
tot 14 juli 1952 en van 8 november 1952 
tot 27 april 1953 geschorst werd door de 
voorzienil,lgen in verbreking ingesteld door 
aanlegger, zodat de publieke vordering 
niet verjaard was toen het bestreden ar
rest, op 9 juli 1953, gewezen werd ; 

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

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

8 maart 1954.- 2" kamer.- Voor·zitter·, 
H. Wouters, voorzitter. - Ver·slaggever·, 
H. De Bersaques. - GeUfkl'll.'iclencle con
cl~tsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste aclvocaat-generaal. Pleiter, 
H. della Faille cl'Huysse. 

2e KAMER. - 9 maart 1954 

INKOMSTENBELASTINGEN. - BEROEP 
'l'EGEN DE BESLISSING VAN DE DIREOTEUR. -
PROCEDURE VOOR BET HOF VAN BEROEP. -
REPL1EK OP DE MEMORIE IN ANTWOORD :I>IITS 
TOELA'l'ING' VAN BET HOF VAN BEROEP. -
RECHT DAT NIET ALLEEN AAN ElSER, DOOR 
OOK AAN BE'r BEHEER VOORBEHOUDEN IS. 

Otschoon c~rtilcel 10 van de wet van 6 sep
tember· 1895, kntchtens hetwellc eism· 
bij necler·legging van st~tkken en bewij
zen, met toelat-ing vcm het hot van be
r·oe1J, op de memor··ie in ctntwoonl we
derantwoonl ver·str·elclcen mag, cl'it r·echt 
slechts n'itdnJ7c7celij7c ten voor·dele van 
eiser· voor·z·iet, nochtans wonlt door· d-it 
artilcel hetzelfde r·echt nan het beheer 
toegelcend (1). 

(HOMMERS, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 november 1952 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 9 en 10 van de wet van 
6 september 1895 betreffende de aanslagen 
in directe belastingen, doordat het be-

(1) Zie verbr., 10 juli 1951 (A,.,.. Yerbr., 
1951, biz. 679; Bull. en PAsrc., 1951, I, 782). 

streden arrest verklaart, dat het hof van 
beroep de neerlegging van een nieuw stuk 
client aan te nemen, wanneer de adminis
tratie clit tot staving van een repliek 
voorbrengt, clan wanneer a) artikel 9 van 
de wet van 6 septlo)mber 1895 uitdrukkelijk 
voor.ziet, dat de directeur verplicht is, 
onmiddellijk na de ontvangBt van de ken
nisgeving van het verhaal, alle stukken 
aangaande de betwisting ter griffie van 
het hof neer te leggen; b) artikel 10 cler
zelfde wet daarenboven ook nog voorziet, 
dat de administratie gehouden is binnen. 
de maand na de tijdige neerlegging van 
nieuwe stukken door de eiser, ter griffie 
de memories, stukken en documenten 
neer te leggen, welke de administratie 
oonleelt in antwoord te moeten neerleg
gen : 

Overwegencle dat het bestreclen arrest 
bij een souvereine beoordeling vastBtelt 
dat het beheer het litigieuze stuk tot sta
ving van een weclerantwoord voorbrengt 
en beslist het stuk a an te nemen ; 

Overwegemle dat krachtens artikel 10 
van de wet van 6 september 1895 eisers, 
mits machtiging van het hof, wederant
woord mogen verstrekken door nederleg
ging van stukken en bescheiden; 

Dat hoewel deze bepaling clit recht 
enkel ten behoeve van eisers· voorziet, 
zij niettemin het toekennen aan het be
heer van hetzelfde recht insluit; 

W aaruit volgt dat het miclclelnaar recht 
faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
cle schending van cle artikelen 97 van de 
Grondwet, en 51, 60, 2°, 28, 55, paragra
fen 1 en 2, 57bis en 57ter, 62, 63 en 64 
van de samengeschakelde wetten betref
fencle cle inkomBtenbelastingen, doordat 
het bestreclen arrest verklaart, dat het 
bijgevoegd bericht van de heer ontvanger 
geen bewijs uitmaakt clat het beheer 
zichzelf schept, doch een administratief 
stuk is, dat dezelfde waarde als de ove
rige stukken uit de administratieve bun
del heeft, clan wanneer het vaststaat, 
dat de waarde van de onderscheidene 
stuli:ken van een fiscaal dossier niet de
zelfde is, daar een streng onderscheid 
client te worden gemaakt tuBsen : a) au
thentieke stukken, zoals het kohieruit
jjreksel; b) stukken, hebbende bewijs
kracht tot bewijs van het tegendeel, 
zoals de stukken, die ingevolge van onder
zoeksmaatregelen, waartoe het beheer, 
krachtens de artikelen 28, 55, l o en 2o, 
57bis en 57ter·, 62, 63 en 64 der samen
geschakelcle wetten betreffende cle inkom
stenbelastingen kan overgaan, in de bun
del berusten; o) stukken hebbende geen 
enkele bewijskracht; dat het terzake 
geen stuk betreft, behorende tot'ile twee 
eerstvermelde categorieen, en het dus 
geen enkele bewijskracht heeft : 
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Overwegende dat het middel het arrest 
verwijt bewijskracht te hebben toegekend 
a an stukken die er van ontbloot zijn; 

Overwegende echter dat het middel 
steunt op de artikelen der samengesc:ha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, doch dat deze artikelen vreemd 
zijn aan de wetsbepalingen die het bewijs 
regelen; 

Overwegende dat het middel nog steunt 
op artikel 97 .der Grondet, doch niet be
paalt hoe het arrest deze wetsbepaling 
zou geschonden hebben; 

Waaruit volgt dat het middel niet ont
vankelijk is ; 

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

g maart 19M. - 26 karner. - Voo1·zitter 
en ve1·slaggeve1·, H. de Clippele, raads
heer waarnemend voorzitter. - GeUjlc
l~tidende concl~tsie, H. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Snyers (van de Balie van Hasselt) 
en Van Leynseele. 

2" KAMER. - 9 maart 1954 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
GEMEEN'l'EBE:>AS'l'INGEN. - :i\1ACH'l'IGING OM 
VOORZIENING IN VERBREIGNG IN TE STELLEN 
OF NAMENS DE GEMEENTE YOORT TE ZE'l'TEN. -
- Nm•r GEVOEGD BIJ DE RECHTSPLEGING. -
VoonziENINo NIE'l' ON'l'VANKELIJK. 

Is niet ontvanlcelijlc, de eis tot verbrelcing 
tegen een besl~tit van de bestenclige de
putatie in zalce gemeentebelasUngen 
ingesteld door· het college van lntrge
meester en schepenen, zo bij de proce
durestu1clcen de machUging n·iet wor·dt 
gevoegd wellce door de gemeenteraad 
aan het college verleend we1·d, hetzij 
om cle eis ·in te stellen, hetzij om deze 
voort te zetten ind·ien h-ij ter bewar·ing 
van de rechten van d·ie gemeente werd 
ingesteld. 

(S'l'AD BRUGGE, T. JANSSENS DE BISTHOVEN.) 

ARREST. 

HET HOF; ----' Gelet op het bestreden 
besluit, op 12 juni 1953 gewezen door de 
bestendige deimtatie van de provinciale 
raad van West-Vlaanderen; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heicl ambtshalve opgeworpen : 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
van de procedure blijkt dat het college 
van burgemeester en schepenen, hetwelk 
verklaart aanlegster, stad Brugge, te ver-

tegenwoordigen, door de gemeenteraad 
gemachtigd werd om de eis tot verbreking 
namens voorrnelde gemeente in te stellen 
of deze voort te zetten zo hij ter bewa
ring van rechten van die gemeente inge
steld werd; 

Dat, derhalve, de voorziening bij toe
passing van artikelen 90, go en iOo, en 
148 van de geineentewet niet ontvankelijk 
is; 

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

9 maart 1954. - 26 kamer. - Voorzitter 
en verslaggever, H. de Clippele, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijlc
Mti(lende conclnsie, H. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. 

26 KAMER. - 9 maart 1954 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
ZAKEN VAN RECH'l'STREEKSE BELASTINGEN. 
ARREST DAT BETWISTINGEN BESLECHT BE
TREFFENDE DE EXTRABELASTING EN DE GEWONE 
BELASTINGEN GEVES'l'IGD OP DE IN 1944 BE
HAALDE BEDRI.H'SII'iKOMSTEN, ME'l' UITZONDE· 
RING VAN DE BEDRTJFSINKOMSTEN VAN RET 
LAATSTE KWARTAAL VAN 19!4. - VOORZIE
NING NIE'l' ON'l'V ANKELIJK VOORALEER DE BE
TWISTINGEN · HIEROM'l'REN'l' DEFINI'l'IEF BE· 
SLECHT ZIJN. 

Wanneer het hot van beroep Tcennis necmt 
van een beroep in zalce rechtst-reekse 
belastingen en betwistingen beslecht be
t?·efjende de emt1·abelastin.q op de in oor
logstij(l behaalde emcept-ionele baten en 
betrefjencle de ,qewone belastingen geves
t-igd op de in 1944 behaalcle bed'l'ijfs
inlcomsten, met ~titzonderin,q van de ge
wone belastingen op deze laatste t-ijdens 
het 1Jierde lcwartaal 1944 behaalde in
lcomsten, zal de q;oorziening slechts ont-. 
vanlcelijk .zijn indien de betwistingen 
bet?-efjende deze la,atste belast-ingen cle
jinitief beslecht wenlen (1). (Wet b. van 
strafv., art. 416.) 

(DESAEVER, '1'. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARRES'l'. 

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

Over het miclclel van niet-ontvankelijk
heid, door verweerder opgeworpen, en 

(1) Zie nota in Bull. en PAsrc., 1954, I, 605. 



- 47ti 

hieruit afgeleid dat het bestreden arrest 
geen eindbeslissing is : 

Overwegende dat het bij bet hof van 
beroep aanhangig gemaakt geding tot 
voorwerp had : 1 o de extrabelasting op 
de door aanlegger van 1 januari 1940 tot 
31 december 1944 behaalde buitengewone 
winsten ; 2° de gewone belasting op de in 
1944 behaalde bedlijfsinkomsten; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
al de betwiste punten heeft beslecht, be
halve dit betreffende het cijfer der belast
bare bedrijfsinkomsten, welke gedurende 
bet vierde kwartaal van bet jaar 1944 
verwezenlijkt werden ; 

Overwegende {lat dit laatste element 
o=isbaar is om het bedrag van de extra
belasting vast te stellen, vermits deze de 
van 1 januari 1940 tot 31 december 1944 
behaalde exceptionele winsten betreft, en 
dus noodzakelijk de gedurende bet laat
ste kwartaal van 1944 ontvangen inkom
sten begrijpt ; 

Dat aldus de beslissing alleen, die bet 
bedrag van deze inkomsten vaststellen zal, 
definitief uitspraak zal doen over de beide 
betwiste punten die aan bet hof van be
roep worden onderworpen, betreffende zo
wel het beclrag van de extrabelasting als 
dit van de gewone belasting ; · 

Dat de voorziening dethalve, bij toe
passing van artikel 416 van bet Wetboek 
van strafvordering niet ontvankelijk is; 

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

9 maart 1954. - 26 kamer. - Voorzittfw, 
H. de Olippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Vander
mersch. Gelijkhtidende conclusie, 
H.· Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. ~ Pleiter, H._~[\n Leynseele. 

l e KAMER. - 11 maart 1954 

1° BEJWIJS. - GELOOF AAN DE AKTEN VER
SCHULDIGD. - EJXCEP1'IE VAN GEWIJSDE 
ZAAK AFGELEID UIT EEN BEWEEGREDEN VAN 
EEN VROEGERE BESLISSING. - ARREST HET
WELK BESLIS1' DAT DIE BEWEEGREDEN NIET 
ONAFSCHEIDBAAR MET RET DISPOSITIEF VER
BONDEN IS. -ARREST GEGROND OP EEN UIT
LEGGING VA.>f DE VROEGERE BESLISSING. -
UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE BEWOOR
DINGEN ERVAN. - GEEN MISKENNING VAN HET 
AAN DE AKTEN VERSCHULDIGD GELOOF, 

2° OVEJREJEJNKOMST. - FICTIEVE HAN
DELSVENNOOTSCHAP. - FICTIEF KARAKTER 
NIET TEGENSTELBAAR AAN DE TE GOEDER 
TROUW ZIJNDE DERDEN. 

1° Het geloot versclutlfligcl aaQt ae beslis
sing, clie tot staving van een exceptie 

.van gewijsde zaak wordt ingeroepen, 
wordt niet miskencl door het arrest, dat 
op grond van een met haar bewoorclin
gen verenigba1·e verlclaring beslist, dat, 
het dispositi6f van voormelde beslissing 
niet onatscheidbaar verbonden is met 
cle beweegreden waarop de exceptie ge
grond is (1). 

2° Diegenen die ertoe hebben bijgedragen 
een sohijn van handelsvennootschaJp to·t 
stancl te b1·engen kunnen zich op het 
fictief ka1·a1cte1· van cUe vennootschap 
n·iet beroepen ten 01JZichte van derden 
weUce te goeder trouw aanclelen e1·van 
aangewoTven hebben (2). 

(DE SCHRIJVER·, T. SMAGGHE EN ANDEREN.) 

ARREST. 

HEJT HOF ; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 17 mei 1952 gewezen door bet 
Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 1134, 1317 tot 1322 en 1349 
tot 1352 van bet Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, doordat bet bestre
den arrest geweigerd heeft acht te slaan 
op het gezag van bet gewijsde dat gehecht 
is aan de reden welke in bet op 9 juni 
1951 door bet Hof van beroep te Gent ge
wezen arrest voorkomt, luidens hetwelk 
« er tussen partijen geen contract van 
vennootschap tot stand gekomen is doch 
enkel een feitelijke gemeenschap waar
van, luidens de door de tussen de gebroe
ders De Schrijver op 9 mei 1942 aange
gane overeenkomst gehuldigde algemene 

. rechtsbeginselen, bet gemeenschappelijk 
vermogen bij gelijke helften dient ver
deeld en bet aan de partij Elmiel De 
Schrijver toekomende aandeel, door deze, 
aan de partij Louis De Schrijver tegen 
betaling zijner waarde zal worden over
gelaten onder aftrek van bet reeds be
taalde anderhalf millioen >>, en dit on
der voorwendsel dat « deze verklaring 
geen kracht van g·ewijsde heeft, omdat 
het arrest enkel een betwisting nopens de 
wijze van vereffening tot voorwerp had 
en tusse;n. deze verklaring en bet beschik
kend gedeelte geen noodzakelijk verband 
bestaat )}, dan wanneer uit de vergelijking 
van bet dispositief en de redenen van 
het arrest van 9 juni 1951 met bet door 
clat arrest bevestigd vonnis (vonnis van 

(1) Verbr., 13 maart 1919 (Bull. en PAsrc., 
1919, I, 96) ; 10 maart 1932 (ibid., 1932, I, 98) ; 
22 januari 1953 (Arr. Verbr., 1953, blz. 331; 
Bull. en PAsrc., 1953, I, 360); 29 october 1953 
(Bull. en PASIC., 1954, I, 145). , 

(2) PLANIOL en RIPERT, b. II, n' 337, blz. 463; 
DE PAGE, b. II, n' 634. 
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de Rechtbank van koophandel te Gent 
van 23 december 1950) klaar blijkt dat 
het precies is omdat, van den beginne 
af, er geen vennootschap bestaan heeft, 
doch enkel een feitelijke onverdeeldheid 
bij overeenkomst, dat dit arrest beslist 
heeft dat er geen aanleiding bestond tot 
vereffening volgens het voorschrift van 
artikel 837 van het Burgerlijk Wetboek 
doch wel volgens de overeenkomst der 
partijen; doordat, bijgevolg, het bestre
den arrest hetzij (eerste onderdeel ~ 
schending van de artikelen 1134, 1317 tot 
1322, 1349 tot 1352 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet) het ge
loof heeft geschonden dat dient · gehecht 
aan het arrest van 9 juni 1951 en aan het 
vonnis welk het bekrachtigt, waar het 
hun een betekenis geeft die met hun in
houd onverenigbaar is, hetzij (tweede 
onderdeel - schending van de artike
len 1349 tot 1352 van het Burgerlijk Wet
bock en 97 van de Grondwet) miskend 
heeft dat het gezag van het gewijsde zo
wel aan de redenen als aan het disposi
tief van de vonnissen gehecht is : 

Overwegende dat het vonnis van 23 de
cember 1950 vaststelt dat de aan de 
Rechtbank van koophandel te Gent voor
gelegde betwisting de wijze van vereffe
ning betrof van de goederen welke de 
gebroeders Emiel en Louis De Schrijver 
in onverdeeldheid bezaten, en dat inzon
derheid dat de geopperde vraag was of 
die onverdeeldheid diende te worden ver
effend volgens artikel 837 van het 'Bur
gerlijk Wetboek of volgens de bewoordin
gen van een overeenkomst welke op 9 mei 
1942 tussen de gebroeders De Schrijver 
tot stand is gekomen; 

Dat de Rechtbank van koophandel te 
Gent, tot regeling van die betwisting, be
slist dat de overeenkomst van 9 mei 1942 
diende te worden uitgevoerd, en. uit
spraak doet over verscheidene moeilijk
heden betreffende het interpreteren van 
die overeenkomst; 

Dat zij haar beslissing motiveert door 
het principe in te roepen dat, aangezien 
artikel 837 van het Burgerlijk Wetboek 
niet van openbare orde is, de partijen 
ondereen vrijelijk de voorwaarden van 
de vereffening hebben kunnen vastleggen ; 

Dat het arrest van 9 juni 1951 deze 
zelfde grond overneemt om de bevesti
ging van voormeld vonnis te rechtvaar
digen; 

Dat, gelet op het aan de rechtbank en 
vervolgens aan het hof voorgelegd geschil, 
de aangevoerde reden aan de rechter 
over de grond als voldoende heeft kun
nen voorkomen om het dispositief, zo
wel van het vonnis als van het arrest 
van 9 juni 1951 te rechtvaardigen; 

Dat door aldus te beslissen dat de in 
de voorziening aangehaalde reden niet 

onafscheidbaar met het dispositief ver
,bonden is, het bestreden arrest de perken 
van zijn souvereine beoordelingsmacht 
niet is te buiten gegaan; 

Dat het middel niet kan worden .aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 2, /4, 11 en 
12 van de wetten op de handehsvennoot
schappen welke de titel IX van het boek I 
van het Wetboek van kDophandel uitma
ken, 1119 tot 1122, 1165 en 1321 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet; doordat, hoewel het vaststelde dat 
« de naamloze vennootschap cc Peausse
ries de Seal » opgericht bij akte van no
taris Van Goethem op 28 september 1935, 
een Iouter verdichtsel was, met bedoe
ling de gebroeders Louis en Emiel De 
Schrijver toe te laten hunne handelsbe
drijvigheid voort te zetten JJ, en slechts 
een cc ingebeelde vennootschap JJ uit
maakte, het bestreden arrest beslist heeft 
dat cc voor de derden die geen partij zijn 
geweest bij de oprichting van de vennoot
schap en geen kennis van dit verdicht
sel hebben gehad, de vennootschap haar 
voile uitwerking kan hebben (artikel 1321 
van het Burgerlijk Wetboek) JJ, en onder 
deze derden verweerder Smagghe heeft 
bedoeld die zijn rechten van aandeelhou
der slechts hield van verweerder Emiel 
De Schrijver, een der stichters, die we
tens een schijn van vennootschap opge
richt had; dan wanneer (eerste onderdeel 
- schending van al de in het middel be
doelde wetsbepalingen) dergelijke ven
nootschap e1·ga omnes onbestaande is en· 
dat (tweede onderdeel - schending van 
dezelfde wetsbepalingen) zulks in het bij
zonder het geval is ten opzichte van zoge
zegde aandeelhouders die hun rechten 
slechts van een fictieve stichter houden : 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
van het J:iestreden arr~st blijkt dat de 
aandelen op welker bezit verweerder 
Smagghe zijn verzoek steunt, door hem 
werden aangekocht op een tijdstip dat 
aan het uitspreken zonder terugwerkende 
kracht van de nietigheid der vennoot
schap voorafging; 

Dat, waar het aandelen aan toonder 
geldt, de titel van verweerder Smagghe 
precies zijn bezit te goeder trouw is, 
en dat hij niet optreedt als overnemer 
van de rechten van Emiel De Schrijver 
aan wie hij de effecten heeft gekocht; 

Overwegende dat aanlegger Louis De 
Schrijver die, volgens de vaststellingen 
van het bestreden arrest, ertoe heeft bij
gedragen de schijn van vennootschap tot 
stand te brengen welke de vennootschap 
cc Peausseries de Seal JJ vertoonde, zich 
jegens verweerder Smagghe niet kan be
roepen op het fictief karakter van die 
vennootschap die ten opzichte van voor-
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noemde verweerder nog bestond op het 
tijdstip waarop die effecten te goeder 
trouw werden aangekocht; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het clerde miclclel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 81!1, 822 tot 
827, 837, 1317 tot 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 2, 4, 11, 12, 179, 181 tot 184 
van de wetten op d:e hanclelsvennoot
schappen welke de titel IX uitmaken van 
het boek I van het Wetboek van koop
handel, en 97 van de Gronclwet, doordat, 
om reden dat 1 o een arrest van 9 juni 
1951 de vereffenin~· nm hd '·nrmo
gen der naamloze vi:mnootschap << Peaus
series de Seal ll geenszins overeenkomstig 
de wet en de statuten heeft ingericht 
doch overeenkomstig de bijzonclere over
eenkomsten van g·ebroeclers De Schrijver 
en inzonderheid, voor een gedeelte van 
het vermogen, op grond van door llt:z8n ge
clane schattingen, 2° en clat verweercler 
Smagghe bij conclusies verklaard heeft 
af te zien van de rechtspleging van derde 
verzet welke hij ingevoerd had tegen de 
beslissingen waarbij de vennootschap nie
tig verklaarcl werd, en waarbij de ver
effening van cleze laatste zoals die vim 
een feitelijke gemeen:;:r~an on de wiize 
die zoeven werd vermelcl werd ingericht, 
deze afstancl zijncle slechts afhankelijk 
gemaakt van de bekrachtiging door het 
llof van het op _11 october 1951 gewezen 
vonnis (hetwelk hem een recht van mede
verdeler op het maatschappelijk patri
monium had toegekend), het hof van be
roep beslist heeft dat er aanleiding toe 
bestoncl clit laatste vonnis te bevestigen, 
de vennootschap ten aanzien van Smagghe 
voor bestaancle te houclen en cleze laatste 
toe te laten in het actief saldo van de 
vereffening een met het in zijn bezit getal 
aanclelen evenredig aancleel a:f te nemen, 
zoncler overigens te zijnen opzichte de 
opclracht te wijzigen clie vroeger, inzon
derheicl bij het arrest del. 9 juni 1951, 
aan cle vereffenaar was toevertrouwcl ge
weest; clat het hof alclus heeft aange
nomen clat de vereffening ten op.zichte 
van Smagghe op groncl van conventionele 
elementen eigen aan de gebroeders De 
Schrijver geschieclen moest ; clan wan
neer, inclien het aan een derde ter goecle 
trouw wordt toegelaten het bestaan van 
een nietige vennootschap te verkiezen 
(onderstelling door het hof aangenomen), 
de vereffening, wat hem betreft, client te 
geschieden · overeenkomstig de wettelijke 
regelen en het maatschappelijk contract 
zoals hij clit g·ekend heeft, afgezien van 
elke afwijkencle bijzondere overeen
komst: 

Overwegencle clat het bestreden arrest 
erop wijst clat ten opzichte van clegenen 

' die geen partij .zijn geweest in de in 1935 

tot stand gekomen overeenkomst waarbij 
een fictieve~vennootschap werd opgericht, 
deze overeenkomst haar gehele uitwer
king client te hebben; 

Dat, aangezien hij aan voormelde over
eenkomst vreemd is, verwe~rder Smagghe 
zich, om reden van zijn goecle trouw bij 
het aankopen van de effecten, op alle 
rechten vermag te beroepen welke uit zijn 
hoeclanigheicl van aancleelhouder voort
kwamen; 

Dat Smagghe geen kennis heeft gehad 
van de overeenkomst van 9 mei 1942; 

Dat, hoewel het mogelijk is clat Louis 
De Schrijver gronclen heeft om Emiel De 
Schrijver in rechte aan te spreken we
gens de verkoop van effecten welke laatst
genoemcle aan Smagghe heeft toegestaan, 
hij aan voornoemde Smagghe de nit zijn 
hoeclanigheid van aancleelhouder voort
svruitencle rechten niet kan ontzeggen; 

Dat nit cleze motieven, welke tot het 
bepalen van de draagwijdte van het dis
positief van het arrest noclig zijn, client 
te worden afgeleid dat, volgens de beslis
sing van de rechter over de grond, het 
aan Smag·ghe toekomende deel met in
achtneming van de statutaire beschik
kingen client te worden berekencl; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroorcleelt aanlegger tot cle kos
ten en, vermits de voorziening v66r 
15 september 1953 betekencl werd, tot een 
vergoecling van 150 frank jegens elk der 
verweerders. 

11 maart 1954. ~ 1'0 kamer. - Voo1·
zitte'l", H. Vanclermersch, raadsheer waar
nemencl voorzitter.- Ve1·slaggever·, H. Pi
ret. - Gelijlcluidencle conclusie, H. Boger 
;r anssens de Bisthoven, eerste advocaat
generaal. - Pleite'l', H. Demeur. 

le KAMER. - ll maart 1954 

REQUEST-CIVIEL. - GRONDEN. - BIJ" 
ZONDERE GRONDEN 1'EN VOORDELE VAN DE 
STAAT EN VAN DE MET DE STAAT GELIJKGE
STELDEN. - 0NGELDIGE VERDEDIGING. -TOE
LIOHTING VAN DEZE BEWOORDINGEN. 

Ene verdediging is ongr;ldig naar de be
woordingen van de wet, wanneer beslis
sencle miclclelen in feite of in rechte 
werden ve1·waadoosd clie, ~varen ze op
geworpen r1eweest, de 1·echter er toe 
zonden geln·acht hebben op een ve?·schil
lende wiize witsp1·aa.lc te doen, om het 
e1Jen of het verzwimrl miclclel '&a-n aarcl 
wns het w·innen, van het gecling ·in zijn 
geheel te verzekeren ot slechts op ze
Jce1·e punten van het gesch-il betrekking 
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he eft (1). (Wetb. van burg. rechtsple
ging, art. 481 en 482.) 

(BELGISOHE STAAT, T. DOMEINEN 
VAN 's GRAVENWEZEL.) 

ARRES'l'. 

RET HOF ; , - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 juli 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Brn-ssel; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 481 van het Wetboek van 
bnrgerlijke rechtspleging, doordat het be
streden arrest aangenomen heeft « dat het 
door de wetgever aangenomen begrlp van 
de ongeldigheid van het verweer ... 
geenszins verband houdt met de waarde 
of de volledigheid van het verweer ll en 
onder meer op grond van die overweging 
het rekwest-civiel ongegrond verklaard 
heeft en doordat het arrest niet voldoen
de gemotiveerd is : 

Overwegende dat het artikel 481 van het 
Wetboek van bnrgerlijke rechtspleging de 
Staat en de erin bedoelde onhekwamen 
machtigt, bij wijze van civiel rekwest 
de herroeping te vervolgen van de von
nissen en arresten waarin zij partij zijn 
geweest « inc1ien zi.i niet of op ongeldige 
wijze verdedigd werden ll; 

Overwegende dat uit de memorie van 
toelichting van dit artikel blijkt dat het 
nit het ond recht werd overgenomen en 
namelijk, nit de koninklijke ordonnantie 
van 1667; dat in zijn oorspronkelijke 
opstelling zoals zij door de opstellers van 
voormelde ordonnantie werd ontworpen, 
nuder bepaald werd onder meer dat de 
betrokken partijen op ongeldige wijze 
znllen verdedigd geweest zijn, cc indien, 
hoewel de vonnissen en arresten op tegen
spraak gewezen werden, de voornaamste 
verweermiddelen in feite of in rechte wer
den verwaarloosd ... derwijze nocl1tans dat 
de ontstentenis tler verwaarloosde ver
weermiddelen aanleiding heeft gegeven tot 
wat gevonnist werd en tlat anders zou 
gevonnist geweest zijn, waren de verweer
middelen overgelegd geweest ll, en dat, in
dien deze nadere bepalingen in de. defi
nitief aangenomen tekst der ordonnantie 

(1) DALLOz, Repe1·toi1'e, v' llequete civile, 
n' 4, en de nQta's 161, 162 en 167; Panil. j1'an
yaises v' Requf!te civile, n'" 373, 383, 384, 396, 
397 e;1 406; Panil. belges, v' Requi!te civile, 
n'" 271, 273, 286, 289 tot 291; llepe1·t. pmt. d1·. 
belge v' Requete civile, n'" 237, · 246, 255 tot 
257; DALLoz, Repe1·t. pmt., v' Requete civile, 
n'" 213 en 217; BroCHE, v' Requete civile, n'" 48 
en 49; RomERE, b. II, biz. 119; BELTJENS, Code 
de p1·oc. civ., art. 481, n'" 1 en 3; TISSIER en 
DARRAS, Code ile p1·oc. civ., art. 481, n' 11; 

niet werden ingelast, zij niettemin immer 
werden beschonwd als zijnde cc de nit
drnkking van de bedoeling van de wet 
gever en als een nitleg verstrekkende die 
tot richtlijn voor de rechter zal dienen 
en misbrniken zal voorkomen ll; 

Overwegende dat derhalve blijkt dat, 
een verdetliging naar de bewoordingen 
van de wet ongeldig is, wanneer beslis
sende middelen in feite of in rechte wer
tlen verwaarloosd, cUe, waren zij opge
worpen geweest, de rechter er .toe zouden 
gebracht hebben op een · verschillentle 
wijze uitspraak te doen; 

Overwegentle dienvolgens dat, waar het 
beslist dat cc het door tle wetgever aange
nomen begrip van de ongeldigheid van 
het verweer ... geenszins met de waarde 
of de volledigheid van het verweer ver
bantl houdt, het bestreden arrest het in 
I1et midtlel bedoeld artikel 481 van het 
Wetboek van bnrgerlijke rechtspleging 
geschonden heeft; 

Overwegende dat het middel derhalve 
gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 481 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtspleging, doordat het be
streden arrest aanneemt dat, in de veron
derstelling dat de slechte of onvolledige 
verdediging voor de onbekwame aanlei
tling geeft tot rekwest-civiel, in onderha
vig geval nochtans geen aanleiding be
staat tot rekwest-civiel, omdat het nage
Iaten middel van aard moet zijn het win
nen van het geding in zijn geheel te ver
zekeren, wat nitgesloten is in onderhavig 
geval waar het rekwest-civiel slechts op 
enkele pnnten van het geschil betrekking 
heeft : 

Overwegende dat nit de uiteenzetting 
van de verslaggever v66r de Corps legis
latif, op 17 april 1806, sprnit dat het ci
viel rekwest tot doel strekt, hetzi j gans 
de bestreden beslissing, hetzi.i het deel er 
van waartegen het verhaal gericht is, te 
do en vernietigen; 

Dat artikel 482 in cUen zin de llraag
wijtlte van artikel 481 verdnideli.ikt; 

Dat, immers, naar lnid van voormeld 
artikel 482, wanneer er slechts tegen een 

GARSONNET en CEZAR-Bau, uitg. 1915, b. VI, 
n' 472, en de nota's; GLASSON en TISSIER, nit
gave 1929, b. III, n' 929; JAPIOT, uitg. 1935, 
n' 1109; BRAAS, P,·ecis de proc. civ., uitg. 1944, 
n' 1600, 11'; MoREL, uitg. 1949, n' 647; verbr., 
15 mei 1845 (Bull. en PASIC., 1845, I, 349); 
2 juli 1931 (ibiil., 1931, I, 206}; Fr. verbr., 
23 maart 1830 (DALLoz, Repe1·toi1·e, v' Requete 
civile, n' 462, nota 1); 6 juli 1875 (Dall. per., 
1877, 1, 292, en de nota's 1 en 2; SIREY, 1877, 
1, 462}. 
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der hoofden van het vonnis aanleiding 
tot rekwest-civiel bestaat, dit deel ai
leen van de beslissing zal ingetrokken 
worden, ten ware de anclere delen ervan 
afhankelijk zouden zijn; 

Dat derhalve, waar het verklaart dat er 
slechts aanleiding tot rekwest-civiel be
staat, wanneer het verwaarloosd middel, 
ware het zelfs beslissend, van aard is het 
winnen van het geding, in zijn geheel be
schouwd, te verzekeren, het bestreden ar
rest artikel 481 geschonden heeft; 

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

clen arrest; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
cle kant va:Q het vernietigd arrest; veroor
deelt verweerster tot cle kosten; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

14 maart 1954. - 1° kamer. - Voor
zitte1', H. Vanclermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·s~aggeve1·, 
H. Huybrechts. - GeUjkl·uiclende concltt
sie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 
PleUers, HH. Resteau en Van Ryn. 

2~ KAMER. - 15 maart 1954 

MILITIE. - UITSTEL OF VRIJLATING VAN 
DIENST OP :HORELE GROND. - KOSTWINNER. 
- lNKO:HEN VAN DE l\WEDER VAN DE DIENST
PLICHTIGE. - WE1'TELIJK MA_,'{IMUM. -
VERHOGINGEN WEGENS PERSOON '!'EN LASTE. 
- lN AAN:HERKING 'l'E NEMEN TOES1'AND. 

Ten e·inde na te gaan of het wettelijlv mct
wirnttm van het inkomen van de moede1· 
van de clienstplichtige wegens pe·rsonen 
ten laste verhoogd dient te tvorden moe
ten de militie1·echtscolleges met de fis
lvale toestand ·rekening ho·ttden (1). 

(VAN DAELE.) 

ARR.EST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing·, op 4 december 1953 gewezen 
door cle hoge militieraad ; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
cling van artikel 10, paragraaf 2, 1 o, van 
cle wet van 15 juni 1951 betreffende de 
dienstplicht, doordat de bestreden beslis
sing de beslissing van de militieraad van 

(1). ·Zie verbr., 5 november 1951 (Bull. en 
PAsrc., 1952, I, 108); 30 maart 1953 (Arr. 
Ye1'b1·., 1953, blz. 531; B,tll. en PASIC., 1953, 
I, 597). 

de provincie West-Vlaanderen heeft be
vestigd, waarbij de aanvraag om uitstel 
werd verworpen om reden dat het netto
inkomen van de moeder van aanlegger ho
ger is dan het wettelijk maximum het
welk ten deze tot 20.000 frank beperkt is, 
dan wanneer dat maximum op 30.000 fr. 
diende te worden bepaald daar er twee 
personen ten laste zijn, de overleden echt
g·enoot en de dienstplichtige : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 10, paragraaf 2, 1 o, van cle wet van 
15 juni 1951 betreffende de dienstplicht, 
opdat een dienstplichtige als kostwinner 
van zijn gezin behoort te worden aange
zien, het onder meer nodig is dat het in
komen van zijn moeder, weduwe, niet 
meer bedraagt dan 20.000 frank, ver
hoogd met een vierde per persoon ten 
laste, overeenkomstig de wettelijke be
paling·en inzake bedrijfsbelasting; 

Overweg·ende dat de bestreden beslissing 
vaststelt dat aanleggers bruto-beroepsin
komsten voor het jaar 1952 38.694 fr. 50 
hebben belopen, en dat die inkomsten niet 
begrepen zijn in de ten name van zijn 
moeder belastbare inkomsten, en daaruit 
afleidt, overeenkomstig artikel 49bis, pa
ragraaf 4, van de samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
clat aanlegger niet kan beschouwd worden 
als ten laste van zijn moeder zijnde; 

Overwegende dat de beslissing tevens 
vaststelt dat aanleggers moeder is be
schouwd geweest als geen andere persoon 
te haren laste hebbend, wat de toepassing 
uitsluit van artikel 25, paragraaf 7, lid 2, 
van voormelde samengeschakelde wetten, 
aangevulcl bij artikel 5 van de wet van 
8 maart 1951, volgens hetwelk, indien 
de belastingplichtige een niet hertrouwde 
weduwe is en een of meer kinderen ten 
laste heeft, de overleden echtgenoot als 
zijnde zelf ten laste ondersteld wordt; 

Overwegende derhalve dat, door te be
slissen dat het wettelijk maximum in on
derhavig geval tot 20.000 frank beperkt 
blijft en door het uitstel te weigeren om 
reden dat het netto-inkomen van aanleg
gers moeder dat bedrag te boven gaat, de 
bestreden beslissing de in het middel in
geroepen wetsbepaling niet geschonden 
heeft; , 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning. 

15 maart 1954. ~ 26 kamer. - Fom·
zitte1', H. Wouters, voorzitter.- Ve1·slag
geve·r, H. Demoulin. - Gelijkltticlende 
conclusie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 
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2• KAMER. - 15 maart 1954 

MILITIE. - UITSTEL. - DIENSTPLICHTIGE 
ONliUSBAAR VOOR EEN BEDRIJF. - 0UDER
DOMSVOORWAARDE. 

De dienstpliohtige die onrnisbaar is voor 
een landbouw-, nijverheids- of handels
bedrijf welk hij voor eigen rekening of 
voor die van zijn O!tdeTs uitbaat lean 
sleohts een !titstel belcornen zolang hij 
in aanrneTking kornt voor het contin
gent eneT liohting, die genoerncl naaT cle 
j(wen waaTin hij cle leeftij cl van 19 tot 
23 jaa1· bereilct. (Wet van 15 juni 1951, 
art. 10, par. 1 en par. 2, S0 .) 

(VANDERPERRE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 30 november 1953 gewezen 
door de hogere militieraad; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 10, paragraaf 2, 
so, van de wet van 15 juni 1951 betref
fende de dienstplicht, doordat de hogere 
militieraad de door aanlegger op grond
slag van voormelde wetsbepaling, inge
diende aanvraag om uitstel heeft afgewe
zen, dan wanneer aanlegger voor het 
landbouwbedrijf van zijn ouders onmis
baar is : 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 10, paragraaf 1, zolang de ingeschre
vene in aamnerking komt voor het con
tingent ener lichting, die naar de jaren 
waarin hij de leeftijd van 19 tot 23 jaar 
bereikt genoemd wordt, hij, in de onder 
paragraaf 2 gestelde voorwaarden, een 
uitstel kan bekomen waardoor hij tel
kens naar de volgende lichting overgaat; 

Overwegende dat aanlegger, die op 
19 augustus 1929 geboren werd en tot de 
lichting 1954 behoorde, in de loop van het 
jaar 1953 het uitstel bepaald in artikel10, 
paragraaf 2, so, niet meer kon bekomen, 
naardien hij in de loop van het jaar 1952 
de leeftijd van 23 jaar had bereikt; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing zonder de in het middel aangeduide 
wetsbepaling te schenden beslist heeft 
dat de in 1953 ingediende aanvraag om 
uitstel niet kon ingewilligd worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

15 maart 1954. - 26 kamer. - VooTzU
teT, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. Demoulin. - Gelijlclnidencle 
conol1tsie, H. Mahaux, advocaat-gene
raal. 

VERBR., 1954. ~ 31 

2• KAMER. - 15 maart 1954 

MILITIE. - UITSTEL. - DIENS'l'PLICH'l'IGE 
DIE BEWEERT ONMISBAAR TE ZIJN VOOR HET 
LANDBOUWBEDRIJF VAN ZIJN MOEDER. -
BINDENDE BEOORDELING DOOR DE RECH'l'ER 
OVER DE GROND. 

DooT een so1tvereine feitelijke beooTcle
ling, wellce buiten cle toeziohtsbevoegcl
heicl van het hof valt, beslist cle hoge1·e 
rniliUeTaacl flat een clienstpliohtige on
rnisbaar is vooT een lanclbouw- nijver
heicls- of hanclelsbedrijf. (Wet van 
15 juni 1951, art. 10, par. 2, S0 .) 

(LEQUEUE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 29 december 1953 gewezen 
door de hoge militieraad ; · · 

Over het enig middel, afgeleid hieruit 
dat de hogere militieraad, om de aan
vraag om uitstel af te wijzen, steunt op 
artikel 10, paragraaf 2, 5°, van de wet 
van 15 juni 1951, dan wanneer de aan
vraag gegrond is op artikel 10, para
graaf 2, 1 o, van evengemelde wet, en hier
op dat de bestreden beslissing ten on
rechte verklaart dat aanlegger niet on
misbaar is voor het landbouwbedrijf van 
zijn moeder : 

Overwegende dat uit de stukken der 
rechtspleging en inzonderheid uit de bij 
het gemeentebestuur ingediende aanvraag 
om uitstel, blijkt dat deze aanvraag ge
steund was op artikel 10, paragraa f 2, 
5° en so, van de wet van 15 juni 1951; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat de hogere militieraad 
door een souvereine feitelijke beoordeling, 
welke buiten de toezichtsbevoegdheid van 
het hof valt, beslhost heeft dat aanlegger 
niet omnisbaar was voor het landbouw
bedrijf zijner moeder-weduwe; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

15 maart 1954. ~ 26 kamer. - VooT
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
geve1', H. Giroul. - Gelijlcl!tidencle oon
olttsie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2• KAMER.- 15 maart 1954 

OPLIOHTING. - 0VERHANDIGING VAN FOND
SEN INGEVOLGE BEDRIEGLIJKE HANDELINGEN. 
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- TOEEIGENINU VAN EENS ANDERS GOED. -
VOLTOOID WANBEDR.JJF. - LA'l'ERE SOHADE
LOOSSTELLING. - SLUIT HET BESTAAN VAN 
HET WANDEDRIJF 1\"IE'l' UI'l'. 

Wanneer hij, die zich door bedriegUjlce 
hanrZelin.qen aan te wenden tonclsen 
heett doen ajgeven, later aan diegene, 
die voormelde tondsen hebben gestort, 
de mogelijkheid aanbiedt de floor hen 
gestorte gelden te benu,tten door het be
drag ervan op de lcoopp1'ijs van voo1·
werpen aan te relcenen, sl1tit de schade
loosstelling, weUce dit verrnogen zan 
lcnnnen nitmaken, de V'roege1·e toe!J'ige
ning eens anders goed niet uU noch ae 
voltooiing van het wanbedrijf van op
Uchting. 

(BRAY.) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 juni 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 496 van het 13trafwetboek, 
1101 1134, 1189, 1582, 1583, 1584, 1602, 
1603' 1964 van het het Burgerlijk Wet
hoek doordat het bestreden arrest, bij 
over~eniing van de redenen van de eerste 
rechter, aanleggers uit hoofde van oplich
ting veroordeelt, aldus verklarende « dat 
voor de intekenaars die geen enkele bon 
geplaatst hebben het cloor cle verrich
tingen veroorzaakte nadeel althans in het 
feit bestaat dat zij gedwongen zijn ge
weest van cle beklaagden te kopen om een 
verlies te vermijclen >>, clan wanneer aan
leggers betwistten clat cle intekenaars het 
minste verlies haclden geleclen, dan wan
neer artikel 496 van het Strafwetboek 
vereist dat de schuldige zich « een zaak 
die aan een ander toebehoort » heeft toe
getHgend, en dan wanneer cle aan de te
genpartij gegeven mogelijkheid, voor het 
geval waarin zij er niet in slagen zou 
de door haar beoogde gunstige verrich
ting volledig te verwezenlijken, door mid
del van een wederkerige verbintenis elk 
verlies te vermijden door ten belope van 
het door haar gestorte bedrag aankopen 
te doen, elke toeiHgening van eens anders 
goed (vereist bij artikel 496 van het Straf
wetboek) uitsluit, vermits die persoon de 
tegenwaarde ontvangt waarvan het arrest 
niet vaststelt dat zij lager dan de inleg 
zou zijn : 

Overwegende dat het middel hierop 
rust dat, naardien de peffionen die op de 
voorstellen van aanleggers ir:g·egaan zijn, 
de mogelijkheid hadden het verlies van de 
door hen gestorte gelden te vermijden 
door het beclrag ervan op cle koopprijs 

aan te rekenen van voorwerpen welke zij 
bij aanleggers konden kopen, deze om
stancligheid de toeeigening van eens an
ders goed, welke tot het bestaan van het 
wanbec1rijf van oplichting vereist wordt, 
nitsluit; 

Overwegende clat uit de vaststellingen 
van het beroepen Yonnis waarnaar het 
bestreden arrest verwijst, blijkt, aan de 
ene zijde, dat de ten laste van aanleggers 
als bewezen aangemerkte feiten herhaal
delijk vanaf 1 october 1950 tot 1 maart 
1951 zijn gepleegd geweest, en, aan de 
andere zijde,- dat het recht voor de inte
kenaar om tot benuttiging van de waarde 
van zijn -starting voorwerpen te kopen, 
vanaf 1 februari 1951 door aanlegger ver
leend werd; dat eruit volgt dat de stor
tingen van gelden welke tussen 1 october 
1950 en 1 februari 1951 plaats namen, 
enkel door de intekenaars zijn verricht 
geweest mits belofte, zoals de rechter 
over de grond het vaststelt, voor een wer
kelijke uitgave, door de intekenaar van 
50 of 60 frank, een artikel van een 
waarde van 1.000 frank te bekomen; 

Overwegende dat, ten aanzien van de 
aldus omschreven verrichtingen, om re
clenen welke het middel niet critiseert, 
het bestreden arrest beslist dat die feiten 
het wanbedrijf van oplichting uitmaken, 
naard~en aanleggers zich fondsen hebben 
doen afgeven door bedrieglijke handelin
gen aan te wenden om de hoop op een 
denkbeeldige gebeurtenis te verwekken ; 

Overwegende gewis, dat, vanaf 1 fe
bruari 1951, de personen welke op voren
bedoelde voorstellen waren ingegaan, het 
recht hebben gehad de gedane stortingen 
te benutten, door bij de inrichters, naar 
rata van een voorwerp per bon, een arti
kel te kopen dat ten minste vier maul 
zoveel waard was als de op de bon aan
gegeven waarde, voor welke koop zij dus 
nag driemaal de waarde van de bon had-
den dienf)n nit te geven; , 

Overwegende echter clat die wijziging, 
welke aanleggers aan hun aanvankelijke 
beloften hebben aangebracht nadat zij 
zich de fondsen met betrekking tot de 
verrichtingen van v66r 1 februari 1951 
reeds hadden doen overhandigen, aan de 
v66r die datum gepleegde feiten, dit wil 
zeggen nadat het wanbedrijf volbracht 
was; hun strafbaar karakter niet doet 
verliezen; dat die wijziging ten hoogste 
een betrekkelijke en gebeurlijke schade
loosstelling van de intekenaar zou kun
nen uitmaken wegens het nadeel hetwelk 
hij ondergaan heeft ter oorzake van de 
oplichting waarvan hij het slachtoffer is 
geweest; 

Overwegende derhalve, dat de omstan
cligheid Vl';aarop het middel gegrond is, 
het bestaan van het wanbeclrijf van op
lichting met betrekking tot de v66r 1 fe-
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bruari 1951 dagtekenende feiten niet uit
sloot; 

Dat het middel daaromtrent naar recht 
faalt; 

Overwegende, met betrekking tot de 
na de 1 februari 1951 dagtekenende fei
ten, dat, vermits ~,;lechts een straf bij het 
bestreden arrest is uitgesproken geweest 
wegens de gezamenlijke aan aanleggers 
ten. laste gelcgde feiten, en vermits de 
straf voor de van v66r 1 februari 1951 
dagtekenende feiten gerechtvaardigd is, 
het zonder belang wordt het middel te 
onderzoeken ten aanzien van de mis
drijven met betrekking tot de in februari 
1951 gepleegde feiten; 

Dat het middel daaromtrent niet ont
vankelijk is; 

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

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

15 maart 1954. - 2" kamer. - Voo1·
zitte·J', H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. Giroul. - Gelijlclu;irlende con
clttsie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleite1·, H. della Faille d'Huysse. 

2e KAMER. - 15 maart 1954 

VENNOOTSOHAPPEN. - KAPITALISATIE
ONDER-NEMING. - SAMENWERKENDE YENNOOT
SCHAP DIE IN RUIL VOOR JAARLIJKSE STOR-
1'INGEN DE YERBINTENIS AANGAAT. NA EEN ZE
KERE TERMI,JN HET NODIGE KAPITAAL TOT 
STAND TE BRENGEN OM DE AANDELEN WAAR
YOOH DE VENNOTEN HADDEN INGETEKEND AF 
TE BETALEN. - VENNOOTSCHAP ONDERWOR
PEN AAN HET KONINKLIJK BESLUIT N" 4.3 VAN 
15 DECEMBER• 1934. 

Is ondenvorpen aa1t de toepassing van het 
koninlclijlc besl~tit van 15 december 1934 
betreffende de controle 011 de lcapitali
satieondernemingen, de sarnenwm·lcende 
vennootschap die be1·oe11 doet op het 
spaargeld en- in ntil voo1· periodielce 
stortingen de verbintenis aangaat op 
een vastgestelde datum het nodige lcapi
taal tot stand te b·rengen tot afbetaling 
van de aandelen waarvoo1· zelce1·e ven-

(1) Zie HEMARD, Traite theorique et pmtique 
. des assummoe8 te1-rest1·es, b. II, n" 707, 708 
en 710; SmnEN, Traite the01·ique et pratique 
des ass111·ances te1·restres, b. II, n" 203, 205 
en 206; VAN DrEYOET, L'assu1·ance en Belgique, 
b. I, biz. 231; DoR, « Statut juridique des 

noten haddon in,qetelcend, wellc lcapi
taal door bew~tste stortingen gevo1·md 
wo1·dt en door de ·inlwmsten wellce die 
sto1·tingen z~tllen opbrengen (1). (Kon. 
besl., nr 43, van 15 december 1934.) 

(HO"GYOUX.) 

ARREST. 

BET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 juli 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1, 2, 3, 13, 18, 20, 22, 24, 25 
en 27 van het koninklijk besluit van 
15 december 1934, betreffende de controle 
op de kapitalisatieondernemingen, 1101, · 
1134, 1185 en 1187 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 141, 142, 145 en 148 van 
de samengeschakelde wetten op de han
delsvennootschappen, doordat het be
streden arrest verklaart dat de coi:ipera
tieve vennootschap Oicobel onder toepas
sing van de bepalingen van het koninklijk 
besluit nr 43 van 5 december 1934 valt en 
[J.anlegger uit hoofde van inbreuken op de 
bepalingen van dit koninklijk besluit ver
oordeelt om reden « dat, wat de leden be
treft van de coi:iperatieve vennootschap 
die hun intekening bij periodieke stor
tingen volstorten, het coi:iperatielid voor 
een zeker aantal Oicobel aandelen inte
kent welker bedrag deels door periodieke 
stortingen volgestort wordt, terwijl het 
andere deel verkregen wordt door samen
voeging van de door die periodieke stor
tingen uitgemaakte inkomsten van welker 
afneming het coi:iperatielid afziet ll, en 
daaruit afleidt « dat het een kapitalisa
tieverrichting geldt, geschiedende door de 
noodzakelijke toevoeging van de inkom
sten bij de periodieke stortingen met het 
oog op het totstandbrengen van het kapi
taal ll, dan wanneer de onder toepassing 
van het koninklijk besluit nr 43 van 
15 december 1934 vallende kapitalisatie
onderneming enkel di_e is welke een be
roep doet op de spaarders en « in ruil 
van in eens of op geregelde tijdstip
pen gedari.e stortingen, bepaalde ver
bintenissen Jl aangaat, en clan wanneer 
juist nit de beschrijving van de verrich
ting welke het bestreden arrest verstrekt, 
blijkt dat de vennootschap Oicobel jegens 
« de leden die aan de coi:iperatieve ven
nootschap door volstorting van hun inte-

entreprises de capitalisation operant en Bel
gique» (Bull. ass., 1941, biz. 494 en vlg., 927 
en vlg., bizonder n" 1, 21, 23, 25 tot 27); 
WALEFFE, 1'echnique et legislation des assu
•·ances, b. I, n' 136. Zie ook PLANIOL en RrPERT, 
b. XI, n' 1248. 
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kening bij periodieke stortingen deelne
men >> generhande bepaalde verbintenis 
aanging, naardien zij de leden, dte hun 
intekening verschuldigd waren, enkel 
machtigde hun schuld aan de vennoot
schap op termijn en door stortingen op 
bepaalde tijdstippen te voldoen, hetgeen 
niet in het kader der wet valt, aangezien 
generlei kapitalisatie ten voordele van de 
intekenaars plaats heeft wier schuld wel
ke feitelijk is ontstaan uit de intekening 
zelf achtereenvolgens door periodieke 
stortingen waarbij de inkomsten worden 
gevoegd gedelgd wordt; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de vennootschap <( Oicobel >> 
met inschrijvende vennoten een overeen
komst aanging, waarbij zij zich, tegen 
door de vennoot j aarlijks te verrichten 
stortingen, ertoe verbond, na een zekere 
termijn, het nodige kapitaal tot stand te 
brengen om de aandelen waarop zij had
den ingeschreven volledig te betalen, dit 
kapitaal gevormd wordend niet alleen 
door bewuste jaarlijkse stortingen maar 
ook door inkomsten welke die stortingen 
zouden opbrengen en welke de vennoot 
zich verbond niet te vorderen; 

Overwegende dat het arrest wettelijk' 
beslist heeft dat dergelijke overeenkomst 
een kapitalisatieverrichting uitmaakte 
zoals omschreven in artikel 1 van het ko
ninklijk besluit van 15 december 1934, 
vermits de vennootschap, in ruil voor pe
riodieke stortingen, de bepaalde verbin
tenis aanging op een vastgestelde datum 
het kapitaal nodig tot aflossing van de in
brengschuld van de vennoot tot stand te 
brengen;. 

Overwegende dat aanlegger staande 
houdt dat de vennootschap jegens de 
vennoot geen enkele verbintenis aanging 
maar zich ertoe beperkte hem een tijds
bepaling toe te staan om zijn inschrijving 
te voldoen; 

Dat deze stelling tegengesproken wordt 
door de vaststellingen van het arrest het
welk erop wijst dat de door de vennoot 
gestorte annui"teiten onvoldoende zijn om 
op de overeengekomen vervaldag het in
geschreven kapitaal te vormen, naardien 
het bedrag van dat kapitaal enkel kan 
bereikt worden door toevoeging bij die 
annuiteiten van de inkomsten welke zij 
opbrachten; 

Dat zulke door de vennootschap onder
nomen verrichting de grenzen van een 
eenvoudige door een schuldeiser aan zijn 
schuldenaar toegestane termijnsbepaling 
te buiten gaat en de kenmerken van een 
kapitalisatiecontract vertoont; 

Overwegende dat aanlegger niet betwist 
. dat de andere voorwaarden welke door 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 
15 december 1934 vereist worden om de 

kapitalisatieondernemingen aan de toe
passing van evengemeld besluit te onder
werpen, ten deze vervuld zijn; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over de laatste drie middelen tezamen, 
l!et tweede : scllencling van de artike
len 97 van de Grondwet, 1, 2, 3, 13, 18, 
20, 22, 24, 25 en 27 van het koninklijk be
sluit van 15 december 1934 betreffende de 
controle op de kapitalisatieondernemin
gen, 1101, 1134, 1317, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 141, 142, 
145, 146, 148 en 153 van de samengescha
kelde wetten betreffencle de handelsven
nootschappen, doordat het bestreden ar
rest verklaart clat de vennootschap Cico
bel onder toepassing· valt van de bepalin
gen van het koninklijk besluit nr 43 van 
15 december 1934 en aanlegger nit hoofde 
van inbret-lken op de bepalingen van dit 
koninklijk besluit veroordeelt om tegen
strijdige redenen, wat de lenende coope
ratieleden betreft, door vast te stellen, 
enerzijds, dat deze cooperatieleden <( de 
135.000 frank (die zij van een derde ge
leend hebben) aan Cicobel overhandigd 
hebben tot volstorting van de Cicobel-aan
delen waarvoor zij ingeschreven had
den », om vervolgens te verklaren dat 
(( bij de vervaldag der verrichting, Cico
bel, die het gause kapitaal van 135.000 fr. 
heeft ontvangen, zich verbonden had het 
hem terug te geven om hem in staat te 
stellen aan cle hypothecaire lener terug
betaling te verstrekken », dan wanneer, 
indien Cicobel de 135.000 frank ontvan
gen heeft tot volstorting van de aan
delen waarop het nieuwe cooperatielid 
heeft ingeschreven, deze gelden als in
breng in het patrimonium dier vennoot
schap zijn getreden, en dan wanneer het 
recht van dat cooperatielid om opnieuw 
in het bezit van de waarde van zijn aan
delen te geraken afhankelijk is van zijn 
uittreden nit de vennootschap en door de 
artikelen 146 en 153 van de samengescha
kelde wetten op de handelsvennootschap
pen en door de statuten geregeld wordt, 
en niet op grond ener door de ven
nootschap, aangegane verbintenis tot te
ruggave : het derde : schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 1, 2, 
3, 13, 18, 20, 22, 24, 25 en 27 van het 
koninklijk besluit van 15 december 1934 
betreffende de controle van de kapi
talisatieondernemingen, 1101, 1134, 1234, 
1235, 1317, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 141, 142, 145, 
146, 148 en 153 van de samengeschakelde 
wetten betreffende de handelsvennoot
schappen, cloorclat het bestreden arrest 
verklaart dat de vennootschap Cicobel 
onder toepassing valt van de bepalingen 
van het koninklijk besluit nr 43 van 
15 december 1934 en aanlegger nit hoofde 
van inbreuken op clit koninklijk besluit 
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veroordeelt om reden, met betrekking tot 
de lenende cooperatieleden, « dat Cicobel 
feitelijk aan de lenende inschrijver 
slechts een som heeft geleend welke hem 
reeds toebehoorde ingevolge van de door 
hem aangegane hypothecaire lening ll, 
en eruit afleidt dat het contract van in
schrijving en volstorting van Cicobel ven
nootschapsaandelen door de lenende ven
noot en de door Cicobel aan de inschrij
ver toegestane lening verdichte verrich
tingen zijn welker tegenover elkaar staan
de uitwerkingen elkander te niet doen, 
dan wanneer het arrest aan de andere 
kant vaststelt dat de lenende inschrijver 
aanvankelijk voor 135_000 frank vennoot
schapsaandelen van de cooperatieve ven
nootschap Cicobel had ingeschreven, om 
vervolgens 135.000 frank van een derde 
te lenen en deze 135.000 frank aan Cicobel 
gestort had « tot volstorting van de aan
delen waarvoor hij had ingeschreven ll, 
waaruit blijkt dat, vermits de 135.000 fr. 
aan Cicobel werd betaald in ruil voor 
de aandelen die het eigendom van de in
schrijver waren geworden, deze opge
houden had eigenaar te zijn van de door 
hem geleende gelden, zodat het onjuist 
is te zeggen dat, wanneer Cicobel 
100.000 frank aan het nieuw cooperatielid 
heeft geleend, zij hem << slechts een som 
heeft geleend welke hem reeds toebe
hom·de ten gevolge Yan de door hem aan
gegane hypothecaire lening )) : het vierde, 
afgeleid uit de schending van de arti
kelen 1, 2, 3, 13, 18, 20, 22, 24, 25 
en 27 van het koninklijk besluit van 
15 december 1934 betreffende de con
trole van de kapitalisatieondernemingen, 
1101, 1134, 1168, 1169, 1170, 1181, 1317, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
1, 141, 142, 145, 146, 148 en 153 van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
handelsvennootschappen, 97 van de Grond
wet, eerste onderdeel, doordat het be
streden arrest verklaart dat de vennoot
schap Cicobel onder toepassing van de 
bepalingen van het koninklijk besluit 
nr 43 van 15 december 1934 valt en aan
legger nit hoofde van inbrenken op dit 
koninklijk beslnit veroordeelt om reden 
dat « Cicobel de verbintenis heeft aange
gaan een zeker kapitaal op een bepaalde 
datum tot stand te brengen; dat deze ver
bintenis blijkt nit artikel 11 van de sta
tuten van Cicobel, welk artikel bepaalt 
dat het lenende cooperatielid terugbeta
ling van zijn aandeel bekomen zal, en 
nit de notitie van toelichting, naar lnid 
waarvan het lenende cooperatielid jegens 
zijn geldschieter hypothecaire schulde
naar is ten belope van 135.000 frank; en 
dat hij cooperatielid van de vennootschap 
is voor 135.000 frank, bedrag waarvan hij 
terugbetaling zal bekomen wanneer hij 
zelf aan de vennootschap de hem toege
stane lening van 100.000 frank zal terug-

betaald hebben ll, dan wanneer aanleg
ger bij conclusies betwistte dat Cicobel 
bepaalde verbintenissen jegens de in
schrijvers zon hebben aangegaan, naar
dien het recht tot terugbetaling van de 
waarde van zijn aandeel hetwelk aan het 
ontslagnemende cooperatielid door de wet 
en de statuten wordt toegekend vanwege 
de cooperatieve vennootschap de verbin
tenis niet insluit « op een bepaalde datum 
een zeker kapitaal tot stand te brengen )) : 
1° daar de datmn, niet vastgesteld is en 
afhangt van de ontslagneming van het 
cooperatielid; 2° daar de waarde van het 
terug te betalen aandeel niet bepaald 
wordt, doch eenvoudig naar luid van de 
wet en van de statuten zelve bepaalbaar 
is; dan wanneer de verplichting de 
waarde van het vennootschapsaandeel 
aan het ontslag nemende cooperatielid 
terug te betalen een maatschappelijke 
verplichting uitmaakt welke nit het ven
nootschapscontract voortvloeit, en niet 
luidens het koninklijk besluit nr 43 een 
verplichting die ten gevolge van een 
beroep op de spaarders « in ruil voor 
in eens of op geregelde tijdstippen 
gedane stortingen )) werd aangegaan, 
tweede onderdeel, doordat het bestre
den arrest verklaart dat Cicobel zich 
in haar inschrijvingscontracten er bo
vendien toe verbonden heeft « een vast 
dividend aan de inschrijvers )) nit te 
keren, dan wanneer deze verplichting 
welke voortvloeit nit het vennootschaps
contract waarbij de inschrijver deelneemt 
aan de risico's van de vennootschap, 
waarvan hij vennoot wordt, niet de «be
paalde verbintenis )) nitmaakt, aangegaan 
« in ruil van in eens of op geregelde tijd
stippen gedane stortingen )) welke in ar
tikel 1 van koninklijk beslnit nr 43 van 
15 december 1934 omschreven is : 

Overwegende dat deze drie middelen 
tegen overtollige redenen opkomen en der
halve bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk zijn; 

Overwegende immers, clat zij enkel de 
verrichtingen met lenende cooperatiele
den betreffen, onafhankelijk en onder
scheiden van de in het eerste middel be
doelde verrichtingen, die met inschrijven
de cooperatieleden werden aangegaan en 
enkel ten doel hadden het nodige kapi
taal tot volstorting van de inschrijvingen 
te vormen; 

Dat, al ware het ook bewezen dat de 
eerstgenoemde verrichtingen niet onder 
toepassing van artikel 1 van het konink
lijk besluit van· 15 december 1934 vallen, 
er evenwel nit het op het eerste middel 
verstrekte antwoord blijkt dat de veroor
deling desniettemin gerechtvaardigd zou 
blijven wegens de tweede verrichtingen, 
naardien deze zo v66r als na de 25" sep
tember 1947 hebben plaats gehad, en naar-
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dien de verjaring van de openbare vorde
ring met betrekking tot de in de telast
leggingen IV A en IV B opgenomen in
breuken op het koninklijk besluit van 
1 december 1934 tussen 20 juli en 13 sep
tember 1950 regelmatig door verscheidene 
daden van onderzoek is gestuit geweest; 

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

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

15 maart 1954. ~ 2e kamer. - Voor
zitte•l', H. Wouters, voorzitter.- Verslag
gever, H. De Bersaques. - GeUjlclni
dende conclusie, H. Mahaux, advocaat
generaal. Plciter·, H. della Faille 
d'Huysse. 

2• KAMER.- 15 maart 1954 
1° LANDWETBOEK. - ScHENDING OF BE

SCHADIGING VAN OPENBARE WEGEN. - BE
GRIP. 

2° RECHTERLIJKE INRICHTING. -
STRAFZAKEN. - SAMENSTELLING VAN DE ZE
TEL. - 00RRECTIONELE RECHTBANK. - KA
MER ME'l' DRIE RECHTERS. - ADVOCAAT ALS 
RECHTER TOEGEVOEGD. - 0RDE DER TABEL. 
- VASTSTELLING. 

1° Ellce verandering weUce aan de onge
sohondenheid "&an ae wegen of aan htm 
bntilcbaarheid afbr·eulc lean doen, 
maalct, bij gebrelc aan machtiging door 
het desbevoegd bestmw, de in artUcel 88, 
9°, van het Landwetboek bedoelde 
schending of beschadiging ttit (1). 

2° Door vast te stellen dat de r·echtbanlc 
was samengesteld, onder meer uit een 
advooaat van de Balie bij clie r·echt
banlc die Belg en meer· dan 25 jaar ottd 
is en overeenlcomstig ar·tilcel 203 van de 
wet van 18 jun·i 1869 ver·zooht werd te 
willen zetelen, wijst de oorreotionele 
rechtbanlc er· v~nplioiet dooh noodzalce
lijlc op dat die aclvooaat volgens de 
orde van de Ujst is gelcozen geweest, 
zoals bij die wetsbepaUng "&oorgesohre
ven worclt (2). 

(FASSIN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 october 1953 in hoger beroep 

(1) Zie RIGAUX en TROUSSE, Carles rle police, 
b. II, biz. 117; verbr., 18 februari 1907 (Bull. 
en PAsrc., 1907, I, 126); Fr. verbr., 23 juni 
1953 (Si1·ey, 1954, 1, 21). 

gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Verviers; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 88, 9°, van het 
Landwetboek, doordat het bestreden von
nis geoordeeld heeft dat door de in arti
kel 88, 9°, van het Landwetboek ge
bruikte bewoordingen « geschonden of be
schadigd >> zowel alle aan een openbare 
weg zonder machtiging van de overheid 
aangebrachte veranderingen als eigenlijke 
schendingen en beschadigingen worden 
bedoeld : 

Overwegende dat elke verandering wel
ke aan de ongeschondenheid van de we
gen of van hun bruikbaarheid afbreuk 
kan doen, bij gebrek aan machtiging door 
het desbevoegd bestuur, de in artikel 88, 
9°, van het Landwetboek bedoelde scherr
ding of beschadiging uitmaakt; 

Overwegende dat, volgens de souvereine 
vaststellingen van <le rechter over de 
grond, aanlegger zonder machtiging een 
buurtweg veranderd heeft door daarin 
een greppel te graven; 

Dat dienvolgens het bestreden vonnis 
het aan aanlegger ten laste gelegde feit 
wettelijk heeft kunnen beschouwen als 
een schending of een beschadiging van de 
weg, naar de zin van artikel 88, 9°, van 
het Landwetboek; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel : schending 
van artikel 203 van de wet van 18 juni 
1869 over de rechterlijke inrichting, door
dat het vonnis niet vaststelt dat de Bel
gische advocaat, die van de rechtbank 
cleel heeft uitgemaakt, volgens cle orde 
van de lijst is gekozen geweest : 

Overwegende dat, door vast te stellen 
dat de rechtbank was samengesteld, on'
der meer nit een advocaat van de Ver-
vierse balie, die Belg, en meer dan vijf 
en twintig jaar oucl is en, overeenkomstig 
artikel 203 van de wet Yan 18 juni 1869, 
verzocht werd te willen zetelen, het von
nis impliciet doch noodzakelijk er op 
wijst dat, zoals bij die wetsbepaling 
wordt voorgeschreven, die aclvocaat vol
gens de orde van de lijst is gekozen ge
weest; 

Dat het midclel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het clerde midclel, afgeleid hier
uit clat het vonnis geen antwoord ver
strekt op de conclusies voor zoveel daarin 
werd gewezen, enerzijds, op een tegen
strijcligheid tussen de verklaringen welke 

(2) Zie verbr., 11 december 1933 (B,ll. en 
PASIC., 1934, I, 102); 11 juli 1946 (Arr. Yerbr·., 
1946, blz. 271; B"ll. en PAsrc., 1946, I, 298); 
23 sep,temher 1948 (An·. Yerbr·., 1948, blz. 436; 
B"ll. en PAsrc., 1948, I, 505). 
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de agent van politie heeft afgelegd voor
aleer enige vaststelling werd gedaan en 
deze welke hij na de vaststellingen heeft 
gedaan, en, anderzijds, op het gebrek aan 
nadere bepaling van de datum van het 
misdrijf : 

Overwegende, aan de ene zijde, dat het 
vonnis, door te verklaren dat het zijn 
beslissing op de gezarnenlijke getuigenis
sen en vaststellingen steunt, met inacht
neming van de aangevoerde tegenstrijdig
heid uitspraak heeft gedaan; 

Dat, aan de andere zi:icle, het Yonnis 
aanstipt dat het ten laste gelegde feit 
in de loop van de maancl maart 1953 ge
pleegd werd; 

Dat het micldel feitelijke grondslag 
mist; 

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

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

15 maart 1954. - 2° kamer. - Voo1·
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·sW,g
gever, H. Giroul. - Gelijlcl1tidende con
clusie, H. Mahaux, advocaat-generaal. -
Pleiter, H. Rensonnet (van de Balie bij 
de Rechtbank van eerste aanleg te Ver
viers). 

2" KAMER. - 15 maart 1954 

1° ARBEIDSONGEV AL. - AANSPRAKE
LIJKE DERDE. - VERZEKERAAR VAN HE'l' 
ONDERNEMINGSHOOFD. - VORDERING 'l'O'l' 'l'E
RUGBE'l'ALING VAN DE VERGOEDINGEN 'l'EGEN DE 
AANSPRAKELI.TKE DERDE INGES'l'ELD. - GE
'l'ROFFENE DIE VOOR'l' EEN LOON ON'l'VANG'l' DA'l' 
GELIJK IS ME'l' DJ'l' WELK HIJ V66R HE'l' ON
GEVAL BEKWAM. 

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- BE'l'ALING AAN HE'l' SLAOH'l'OFFER VAN ZIJN 
OON'l'RA01'UEEL LOON OFSOHOON HE'l' DOOH 
EEN BLIJVENDE WERKONBEKWAAMHEID.AANGE
'l'AS'l' IS. - GEEN UI1'WERKING OP DE DOOR 
DE AANSPRAKELIJKE DERDE VERSOHULDIGDE 
SOHADELOOSS'l'ELLING. 

1 o De verzelceraar die in de rechten van 
het hoofd van de onderneming en van 
het slachtoffer q;an een arbeidsongeval 
wordt gesteld, mag tegen de persoon die 

(1) Verbr., 23 maart 1953, twee al"l'esten 
(111-r. Ve1·br., 1953, blz. 494 en 495; Bull. en 
PASIC., 1953, I, 559 en 560, en de voetnota 1, 
blz. 559, alsook de nota 2). 

(2) Verbr., 10 juli 1950 (Bull. en PASrc., 

vm·antwoordelijk is voo1· het ongeval, 
de tentgbetaling eisen van de vergoedin
gen wellce hij ten voordele van de ge
troffene werkelijlc heeft 1titbetaald (1) 
zelfs zo deze laatste voo1·t het loon ont
vangt hetwelk hij v66r het ongeval ont
ving. (Wet van 11 juni 1874, art. 22; 
samengeschakelde wetten van 28 sep
tember 1931, art. 19, lid 7.) 

2° Het voordeel clat voor het slachtojJer 
1tit de 1titbetaling van zijn integraal 
loon voortvloeit hoewel hij bovendien de 
hem dom· de ve1·zelce1·aar tegen a1·
beidsonuevallen gestorte toelage ont-

. vangt, heeft niet tot gevolg de aard of 
de omvang van de schade of de ver
plichting van de voor het herstel van 
die .schade aanspralcelijke derde te 
wijzigen (2). 

(DELSEMME EN WUIDAR, 'l'. SOOiit'l'li; MU'l'UELLE 
DES ADMINIS'l'HA'l'IONS PUBLIQUES.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 september 1953 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 8, 19 van de wet van 24 de
cember 1903, op de vergoeding van de 
schade voortspruitende uit de arbeidson
gevallen, en van de wijzigende wetten 
samengeordend bij koninklijk besluit van 
28 september 1931, inzonderheid van lid 8 
van voormeld artikel 19, en 22 van de 
wet van 11 juni 1874, betreffende de ver
zekeringen, welke titel X van boek I van 
het Wetboek van koophandel uitmaakt, 
doordat de rechter over de grond, waar 
hij zich ertoe beperkt te verklaren « dat 
het onbetwistbaar is dat de uitkering 
welke jaarlijks door de verzekeraar te
gen arbeidsongevallen wordt gestort en
kel het herstel vertegenwoordigt van het 
ongeval dat de arbeider Collas heeft ge
troffen )), terwijl hij aan de andere zijde 
vaststelt dat voormelde Collas cc een loon 
geniet dat gelijk is met het door hem 
v66r het ongeval verdiend loon)), de con
clusies niet beantwoord heeft waarbij 
nanlegster v66r de rechter over de grond 
deed gelden dat de getroffene Collas zijn 
arbeid ten dienste van de stad Luik ge
regeld sedert 1 februari 1952 had hervat 

1950, I, 823, en de nota). Vergel. verbr ., 9 juni 
1952 (Ar1·. Ye1·br., 1952, blz. 568; Bull. en 
PAsrc., 195:!, I, 649, en de nota biz. 650) en 
11 mei 1953 (A1T. Ym·b1·., 1953, blz. 620; Bull. 
en PASIC., 1953, I, 700). 
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en sindsdien hetzelfde loon verdiende als 
clit welk hij v66r het ongeval genoot, 
hetgeen gelet op artikel 28, 2°, van het 
statuut van het arbeidspersoneel der stad 
Luik vertoonde clat de door de deskun
dige vastgestelde geringe vermindering 
van arbeidsgeschiktheid vanaf de conso
lidatie der letsels geen enkel stoffelijk 
nadeel voor de getroffene zou hebben te
weeggebracht : 

Overwegende dat aanlegster bij con
clusies staande hield dat verweerster, 
handelend als in de plaats getredene, 
slechts de rechten van de getroffene uit
oefende en dat deze, vermits hij uit 
kracht van zijn arbeidscontract voort 
zijn integraal loon behaalde, en mitsdien 
generhande stoffelijk nadeel onderging, 
niet het recht had bovendien een vergoe
ding te genieten, wegens een blijvende 
arbeidsonbekwaamheid van 8 t. h. welke 
geen weerslag had op zijn beroepsinkom
sten; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
op deze stelling onder meer antwoordt : 
1 o dat de betalingen welke het slacht
offer Collas ontvangt wegens achterstal
lige rente en loon, uit verschillende oor
zaken voortvloeien en dienen te worden 
samengevoegd; 2° dat in de omstandig
heden der zaak, het statuut van het ar
beidspersoneel van de stad Luik, in wel
ker dienst het slachtoffer zich bevond, 
bepaalt dat de door een arbeidsongeval 
getroffen arbeider een loon mag genieten 
dat gelijk is met dit welk hij v66r het 
ongeval verdiende, en bovendien de uit
kering mag ontvangen welke hem door 
de verzekeraar tegen arbeidsongevallen 
wordt betaald; 3° dat ter zake deze uit
kering het herstel van de nit het ongeval 
voortspruitende schade op grond van een 
blijvende werkonbekwaamheid van 8 t. h. 
vertegenwoordigt, en de wettelijke ver
goeding uitmaakt welke krachtens de wet 
op de vergoecling van de schade voort
spruitende uit de arbeidsongevallen ver
schuldigcl is; 

Dat mitsdien het bestreden vonnis op 
passende wijze de conclusies van aanleg
ster beantwoord heeft; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede midclel, afgeleid uit de 
schending van cle artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 8, 19 van de wet van 24 decem
ber 1903, betreffende de vergoeding van qe 
schade voortspruitende uit de arbeidson
gevallen en van de wijzigende wetten, 
samengeordencl bij koninklijk besluit van 
28 september 1931, inzonderheid van lid 8 
van voormelcl artikel 19, en 22 van de 
wet van 11 juni 1874 betreffende de ver
zekeringen, welke titel X van boek I van 
het Wetboek van koophandel uitmaakt, 

doordat de rechter over de grond zijn be
slissing ten aanzien van de bovenver
melde bepalingen niet wettelijk gerecht
vaardigd heeft, waar hij aanlegster ver
oordeelt tot betaling van de sommen die 
de schadeloosstelling · vertegenwoordigen 
welke de wet betreffende de vergoeding 
van de schade voortspruitende uit de ar
beidsongevallen aan de arbeider, mits 
inachtneming van zijn blijvende gecleel
telijke werkonbekwaamheicl, toekent, zon
der de werkelijkheid van de door het 
slachtoffer ondergane materHHe schade 
nader te omschrijven noch te bepalen, 
clan wanneer de werkelijkheid dier 
schade stellig betwist werd : 

Overwegencle clat, door erop te wijzen 
dat de jaarlijks door de verzekeraar te
gen arbeidsongevallen gestorte uitkering, 
ter uitvoering van de. wet betreffencle de 
vergoeding van de schacle voortspruitende 
uit de arbeidsongevallen v66r de vrede
rechter is vastgesteld geweest, en de ver
goecling vertegenwoordigt welke aan het 
slachtoffer Collas wegens een blijvende 
gedeeltelijke werkonbekwaamheid van 
8 t. h. verschuldigd is, het bestreden 
vonnis nader bepaalt dat deze uitkering 
tot doel strekt een wettelijk vastgestelde 
en derhalve zekere materHlle schade te 
herstellen; 

Overwegende dat de werkelijkheid van 
die schacle en de claaruit voor aanlegster 
voortvloeiende verplichting ze te herstel
len, noch tegengesproken noch ontzenuwd 
worden door de volgencle vaststelling van 
de rechter dat het slachtoffer voort een 
loon ontvangen heeft dat gelijk is aan 
dit welk hij v66r het ongeval bekwam; 

Dat het vonnis immers erop wijst dat 
de arbeider Collas zijn volledig loon ge
niet bij toepassing van de clausules van 
zijn arbeidscontract hetwelk bepaalt dat, 
ofschoon hij door een blijvende gedeel
telijke werkonbekwaamheid zou worden 
aangetast, voormelde arbeider voort zijn 
volleclig reglementair loon zou genieten, 
hoewel hij bovendien de hem door de 
verzekeraar tegen arbeidsongevallen ge
storte toelage zou ontvangen; 

Dat daaruit voortvloeit dat het aan de 
arbeider Collas voort volledig uitbetaald 
loon enkel de contractuele vergelding van 
zijn arbeid uitmaakt en onafhankelijk 
is van de forfaitaire vergoeding welke 
ten gevolge van het ongeval verschuldigd 
is tot herstel van de schade voortsprui
tende uit de vermindering van het wer
kelijk arbeidsvermogen van deze arbei
der; 

Overwegencle dat de voorwaarden van 
uitbetaling van het loon tussen de arbei
der en zijn werkgever worden vastgesteld 
bij overeenkomsten die hun eigen zijn en 
dat, behoudens enig beding ten behoeve 
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van een derde, wat ten deze niet het ge
val is, zij slechts tussen partijen gevolg 
hebben; 

Dat uit die gezamenlijke beschouwingen 
client te worden afgeleid dat het voordeel 
dat voor de arbeider Collas uit de uitbe
taling van zijn volledig loon voortvloeit, 
niet tot gevolg heeft kunnen hebben de 
aard of de omvang van de schade, noch 
de verplichting van de aansprakelijke 
derde tot herstel dezer schade te wijzi
gen; 

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

ning; veroordeelt' aanlegster tot de kos
ten. 

15 maart 1954. - 2" kamer. - Voor
zitte1·, H. Wouters, voorzitter.- Ve1·slag
gever, H. Giroul. - Gelijlcl~tidende oon
olusie, H. Mahaux advocaat-generaal. 
Pleiters, HH Van Ryn en de Harven. 

2" KAMER. - 15 maart 1954 

1° VERKEER. - 0PENBARE WEG IN TWEE 
GELIJKE DELEN VERDEELD DOOR EEN JUJ 
WITTE STRAATS'l'ENEN, ZONDER INACR'l'NEMING 
VAN RET DEEL DEZER WEG WAAROP DE SPOREN 
VAN EEN VERGUNDE 'l'RAMLIJN AANGELEGD 
ZIJN. - VASTSTELLING DAT DE RIJWEG OOK 

DIT DEEL VAN DE WEG OMVAT. - lMPLICIE'l'E 
VAS'l'STELLING DAT DE REEKS WITTE S'l'HAAT
STENEN NIET DIEN'l' OM DOOR RET VERDELEN 
VAN DE HIJWEG IN TWEE GELIJKE WEGEN RET 
VERKEEH TE SPLITSEN EN TE REGELEN. 

2° VERKEER. - GEDEELTE VAN DE OPEN
BARE WEG WAAROP SPOOHLIJNEN ZIJN AAN
GELEGD. - BLIJFT TOT RET VERKEER VAN 
RET PUBLIEK BESTEMD. 

1 o Door vast te stellen dat de 1'ijweg het 
deel van de openbaTe weg omvat waar
op de tram rijdt en dat de aldus afge
balcende rijweg niet in twee gelijlce de
len door een reelcs witte straatstenen 
veTdeeld wordt, stelt de 1·echte1· over de 
g1·ond impliciet vast dat, behoudens de 
voorsch1"iften van de wet van 16 decem
ber 1935, deze 1·eelcs witte straatstenen 
niet client om door het verdelen van de 
rijweg in twee gelijlce wegen het ver
lceer te regelen of te splitsen. 

2° De delen van de openbare weg , die 
van een hard wegdelc voo1·zien zijn en 
bijzonde1· voor het voert~tigenverlceer 
inge1·ioht zijn doch waarop tramriggels 
zijn aangelegd blijven bestemd tot het 
ve1·Jceer van het pttblielc, behalve, waar 
de spoorlijnen door een voertttig op 1·ails 
worden ingenomen. (Wegcode, art. 3, 
2°; kon. besl. van 27 januari 1931, arti
kelen 1 en 12.) 

(DURAUT EN GERDO~I, T. DEVOS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op, het bestreden 
vonnis, op 15 october 1953 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Brussel ; 

Over de voorziening van Leon Gerdom : 
Overwegende dat uit de stukken der 

rechtspleging niet blijkt dat de voorzie
ning van aanlegger, burgerlijk verant
woordelijke partij, is betekend geweest 
a an de partijen waartegen zij gericht is ; 
dat zij niet ontvankelijk is; 

Over de voorziening van Georges Du
haJ!t : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1 van de wet van 1 augustus 
1899 en 3, 2°, en 5, 2°, van koninklijk be
sluit van 1 februari 1934, doordat het 
bestreden vonnis de veroordeling van aan
legger hierop steunt dat de reeks witte 
straatstenen die de geplaveide vlakte van 
de laan in gelijke delen verdeelt geen 
criterium uitmaakt tot vaststelling van 
de breedte van de rijweg, dan wanneer 
deze reeks witte straatstenen duidelijk 
aanwijst dat de stad Brussel, bij toepas
sing van artikel 1 van de wet van 1 au
gustus 1899, op die plaats het verkeer 
der automobielen splitst en geregeld heeft 
door het voor elke weggebruiker volgens 
de door hem gevolgde richting voorbehou
den deel van de openbare weg af te ba
kenen, en door het deel van de rijweg te 
bepalen dat zij in de gevallen omschreven 
in artikel 32 van het verkeersreglement 
elkaar wederkerig moeten vrijlaten, dan 
wanneer voormeld artikel 32 bepaalt dat 
de weggeb'ruikers die elkaar inhalen of 
ontmoeten elkaar weclerkerig de helf van 
de rijweg moeten vrijlaten; dat daaruit 
client te worden afgeleicl dat deze reeks 
witte straatstenen de rijweg in twee ge
lijke delen vercleelt en deze feitelijke om
standigheid erkend wordt door het bestre
den vonnis hetwelk, om de juridische ge
volgen ervan af te wijzen, zich ertoe be
perkt te verklaren dat cleze lijn getrokken 
werd op een tijd waar de drukte en de 
snelheid van het verkeer nog geen zo ruim 
mogelijke interpretatie van het begrip 
<< rijweg » oplegde ; dan wanneer deze in
terpretatie er dus toe leidt, het feit arti
kel 5, 1, 2°, van koninklijk besluit van 
1 februari 1934 nagekomen te zijn, als 
een fout te beschouwen in hoofcle van 
eerste aanlegger in verbreking, vermits 
de inachtneming van de aanwijzing op
geleverd door de reeks straatstenen 
krachtens artikel 1 van de wet van 1 au
gustus 1899 voor de weg·gebruikers ver
plichtend is, en vermits geen enkel andere 
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wetsbepaling wordt ingeroepen om het 
niet nakomen van de door de overheid 
in voege gebrachte aanwijzingen te recht
vaardigen : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat de rijweg welke de Slacht
huizenlaan uitmaakt, eveneens de vlakte 
omvat van de openbare weg waarop de 
tram rijdt, naardien die vlakte, naar het 
vereiste van artikel 3, 2°, van koninklijk 
besluit van 1 februari 1934, van een hard 
wegdek voorzien is, en bijzonder voor het 
voertuigenverkeer is ingericht; dat de 
aldus afgebakende rijweg· niet meer in 
twee gelijke delen door een reeks straat
stenen verdeeld worclt, en dat die reden 
dienvolgens het bestreden vonnis wette
lijk rechtvaardigt in zover het beslist 
dat de reeks straatstenen niet client om 
door het verdelen van de rijweg in twee 
gelijke wegen het verkeer der voertuigen 
te splitsen of te regelen ; 

Dat in dit opzicht de andere door het 
midclel gecritiseerde overwegingen van 
het vonnis overtollig waren; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 12 van koninklijk besluit van 
27 januari 1931 en 27, 1°, 32 en 33 van 
koninklijk besluit Yan 1 februari 1834, 
doordat het bestreden vonnis de veroor
deling van aanlegger steunt op de reden 
dat de rijweg welke de Slachthuizenlaan 
uitmaakt eveneens de vlakte omvat van 
de openbare weg waarop de tram rijdt, 
dan wanneer naar luicl van artikel 12 
van koninklijk besluit van 27 januari 
1931, met betrekking tot de toepassing 
van de regels betreffende het kruisen en 
het inhalen, elk weggedeelte dat door een 
op spoor rijdend of stationnerend voer
tuig wordt ingenomen, als onttrokken aan 
de openbare weg beschouwd wordt; dat 
zelfs inclien deze tekst in de engste zin 
gei'nterpreteerd wordt, namelijk dat de 
enkele aanwezigheicl van tramspor(>n niet 
zou volstaan om 'het door bewuste spo
ren ingenomen deel van de openbare weg 
aan cle rijweg te onttrekken, maar dat 
ook nog de aanwezigheid op deze sporen 
zou zijn vereist van een zich vom·tbe
wegend of stilstaand voertuig, er even
wei blijft dat het bestreden vonnis niet 
wijst op de omstandigheid dat geen enkel 
tramrijtuig zich op dat ogenblik op de 
sporen bevond; dan wanneer dienvolgens 
het bestreden vonnis niet toelaat het be
staan van een der bestanddelen van het 
misdrijf vast te stellen en dus als onge
noegzaam gemotiveerd voorkomt : 

Overwegende dat uit de artikelen 1 en 
12 van het koninklijk besluit van 27 ja
nuari 1931 blijkt dat alle gedeelten van 
de openbare weg waarop spoorlijnen zijn 

aangelegd, voor het verkeer van het pu
bliek blijven dienen, behalve wanneer de 
spoorlijnen door een voertuig op rails 
worden ingenomen; 

Overwegende dat, door erop te wijzen 
dat aanleggers voertuig en dat van ver
weerder allebeide op eenzelfde ogenblik 
naar rechts hebben gezwenkt om de 
Dauwstraat in te rijden, en dat het voer
tuig van laatstgenoemde zich op de spo
ren bevond toen het de bocht innam, het 
bestreden vonnis vastgesteld heeft dat op 
dat ogenblik de sporen niet door een 
tramrijtuig waren ingenomen; 

Dat het bestreden vonnis bijgevolg wet
telijk heeft kunnen beslissen, aan de ene 
zijde, clat in principe de Slachthuizenlaan 
ook de vlakte van de rijweg omvat waar
op de spoorlijnen zijn aangelegd en, aan 
de andere zijde, dat op het ogenblik der 
aanrijding de motorvoertuigen, om zoveel 
mogelijk rechts te houden, op het door 
de sporen ingenomen gedeelte van de rij
weg dienden te rijden; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Overwegende, voor het overige, met be
trekking tot cle over de pnblieke vorde
ring gewezen beslissing, dat de substan
tii:He of op straf van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen werden nageleefd 
en dat de beslissing overeenkomstig de 
wet is, en, met betrekking tot de over de 
vorclering der burgerlijke partij gewezen 
beslissing, dat aanlegger geen bijzonder 
middel inroept ; 

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

15 maart 1954. ~ ze kamer. - Voot·
zitte·r, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
{flever, H. Giroul. - Gelijk~uidende con
c~usie, H. Mahaux, advocaat-generaal. -
Pleite1·, H. Ch. Mahieu (van de Balie 
bij het Hof van beroep te Brussel). 

1 e KAMER. - 18 maart 1954 

1° VENNOOTSCHAP. DEELGENOOT-
SCHAP. - BEGRIP. - IN GEMEENSCHAP 
BRENGING. - BEHEER. -::- VEREFFENING. 

2° VENNOOTSCHAP. - VENNOOTSCHAP 
ONDER GEMEENSCHAPPELIJKE NAAM. - BE
GRIP. 

3° VENNOOTSCHAP. - ONREGELMATIG 
OPGERICHTE DEELGENOOTSCHAP EN VENNOOT
SCHAP ONDER GEMEENSCHAPPELIJKE NAAM. -
ONDER SCHEID. 

1° Doo1·dat zij een vennootschap is, on
derstelt de dee~genootschap het in ge
meenschap brengen van goederen zonder 
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noohtans het in gerneensohap brengen 
uit te sluiten van de bedrijvigheid van 
de deelgenoten, met het oog op het ver
wezenlijlcen ~n het verdelen van win
ston. 

In zodanige verenig·ing is het aan de deel
hebber niet 'Verboden in het inwendig 
beheer van de vereniging t~tssen te ko
rnen jegens derden en als uevolgrnaoh
tigde van de andere deelgenoot op te 
treden in zover hij niet onder een bij
zondere ji1·manaarn noah met aanvoe
rino van zi,in hoedanioheid van deeloe
noot handelt. 

Het is aan de pa1·Ujen oak niet verboden 
te bedingen dat bij de ontbinding van 
de verenigino een vereffening en niet 
een af'rekening zal plaats hebben (1). 

2o H et bestaan van een vennootsohap on
der gemeensohappelijke naarn onde1·
stelt dat ellce vennoot zioh op al zijn 
ooede1·en tot betalino van de sohttlden 
van de vennootsohap verbindt om het 
even of Mj zioh al dan niet onder een 
jinnanaan~ ve1·p1iohte (2). 

3° Is niet wettelijk ge1·eohtvaardir1d, het 
arrest dat het vorrnen tussen twee pa1·
tijen van een onregelrnatig opoe1·iohte 
vennootsohap onder gemeensohappelijke 
naam bij ui,tsluiting van een deelgenoot
sohap vaststelt en die vaststelMno at
leidt uit ornstandioheden wellce even 
met het bestaan van deeloenootsohap 
als rnet het bestaan van een vennoot
sohap onder oemeensohappelijke naarn 
verenigbaa1· z·ijn en zonder oak na te 
gaan ot een der partijen sleohts als 
lasthebber van de andere partij kon 
handelen en zioh al dan niet pe1·soonlijlc 
verbonden had de verbinteni.ssen te vol
doen , wellce ttit door zijn bemiddeling 
tot stand gebraohte akten ontstaan wa
ren (3). 

(SOCIE:Tl~ BELGE INDUSTRIELLE, T. PUN SKI.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 februari 1952 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende d!!t nit de stukken der 
rechtspleging blijkt dat de door verweer
der ingestelde vordering ertoe strekte een 
op 22 september 19'15 totstandgekomen 
overeenkomst ten nadele van aanlegster 
verbroken te doen verklaren, de rekening 
tussen partijen te doen opmaken, aanleg-

(1) en (3) Zie verbr., 4 februari 1954 (supm, 
blz. 391; Bull. en PAsrc., 1954, I, 488, en de 
nota 2, alsook de nota's 1 en 2, biz. 489). 

(2) Raadpl. verbr., 14 december 1948 (A,.,-. 
Verb1·., 1948, biz. 633; Bull. en PASIC., 1948, 
I, 718). 

ster tot betaling van schadevergoeding te 
horen veroordelen en de geldigheid te 
doen uitspreken van een clausule waa'rbij 
aan voormelde aanlegster een verbintenis 
van onthouding van mededinging opge
legd werd; 

Dat partijen het niet eens zijn kunnen 
worden omtrent de aard van bovenbedoel
de overeenkomst, daar aanlegster er in 
een overeenkomst van deelgenootschap 
beweerde te zien, en verweerder een bij 
gebreke van elke bekendmaking bij ge
schrift onregelmatige vennootschap in ge
meenschappelijke naam; 

Overwegende dat de eerste rechter en 
het hof van beroep in de overeenkomst 
van 22 september 1945 de oprichting heb
ben waargenomen van een vennootschap 
in gemeenschappelijke naam; 

Dat de rechter over de grond, na het 
bestaan van dergelijke vennootschap aan
genomen te hebben een provisionele ver
oordeling ten laste van aanlegster heeft 
ui tgesproken; 

Over de eerste drie middelen samen, 
het eerste, schending van de artikelen 97 
van de Grondwet, 1101, 1134, 1165, 1832, 
1873, 1984, 1997 van het Bmgerlijk Wet
boek, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15, 17, 176, 177 van 
de samengeschakelde wetten op de han
delsvennootschappen, welke titel IX van 
boek I van het Wetboek van koophandel 
uitmaakt; eerste onderdeel doordat het 
bestreden arrest beslist dat de tussen par
tijen bij overeenkomst van 22 september 
1945 tot stand gekomen 1ereniging geen 
deelgenootschap uitmaakt doch wel een 
onregelmatige vennootschap in gemeen
schappelijke naam, dewijl : a) «de 
hoofdbestanddelen van het contract van 
vennootschap namelijk het in gemeen
schap brengen van geldmiddelen en be
drijvigheid met het oog op het verwezen
lijken en verdelen van winsten, gesloten 
liggen ll in de overeenkomst; b) <<de ge
intimeerde (verweerder) daarin niet als 
deelgenoot voorkomt ll dewijl hij << met een 
beheersmacht bekleecl is, cleel uitmaakt 
van het bestuurcomite, in hoedanig
heid van gevolgmachtigde van afdeling 0 
de voor de klanten bestemde brie1en on
clertekent en in clezelfcle hoeclanigheid de 
tot de leveranciers bestemcle brieven te
kenen mag ll, clan wanneer de alclus 
vastgestelde feitelijke gegevens het be
staan van de aangevoercle cleelgenoot
schap niet uitsluiten, naardien deze een 
handelsvennootschap tussen partijen met 
in gemeenschap brenging van geldmidde
len en bedrijvigheid uitmaakt welker enig 
kenmerk is voor de clerden verborgen te 
blijven, -claar operaties worden uitge
voerd onder de naam alleen van de 
werkende vennoot of vennoten, hetgeen 
noch het optreclen van de niet wer
kende vennoot in een bestuurscomite, 
noch zijn optreclen jegens derden, in 
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hoedanigheid van lasthebber van de wer
kende vennoot uitsluit; tweede onderdeel, 
doordat het bestreden arrest aldus be
slist zonder antwoord te verstrekken op 
de door aanlegster genomen conclusies, 
waarin deze deed gelden « dat er dient 
opgemerkt dat het tussen partijen tot
standgekomen contract hem op de meest 
volstrekte wijze verbiedt met een andere 
hoedanigheid dan die van gevolmachtigde, 
dit wil zeggen van lasthebber jegens der
den op te treden, hetgeen voor de geinti
meerde alle mogelijkheid uitsluit voor de 
zaken van de vereniging een persoonlijke 
verbintenis jegens derden aan te gaan 
(artikel 1984 van het Burgerlijk Wet
hoek) : het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1101, 
1134, 1165, 1832, 1873, 1984, 1997 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15, 17, 
176, 177 van de samengeschakelde wetten 
op de handelsvennootschappen, welke ti
tel IX van boek I van het Wetboek van 
koophandel uitmaken, 97 van de Grand
wet, eerste onderdeel, doordat het bestre
den arrest beslist dat geen deelgenoot
schap wordt ingesteld door de overeen
komst waarbij de partijen een speciale 
afdeling van de bedrijvigheid van een 
hunner (de aanleggende vennootschap) 
van het overige dier bedrijvigheid af
scheiden, om de andere partij op gelde
lijk oogpunt in de uitslagen van die af
deling aileen deelachtig te maken, inge
val laatst bedoelde partij aan de beheer
raad van die afdeling deelneemt, waar
van de bedrijvigheid voor derden verbor
gen gehouden wordt, naardien vom=elde 
partij ten opzichte van die dm·den · niet 
anders optreden mocht dan in de hoe
danigheid van gevolmachtigcle van de 
kwestieuze afdeling der vennootschap, 
werkende vennoot in welks naam uitshii
tend met die derden gehandeld wordt, 
clan wanneer het wezenlijk karakter van 
de deelgenootschap haar geheim karakter 
is, vermits de vereniging als zodanig niet 
handelt met de derden die slechts met 
de in zijn eigen naam optredende wer
kencle vennoot handelen, terwijl de be
trekkingen tussen partijen volkomen 
overgelaten worden aan willekeur der 
partijen die, onder meer, de deelhebber 
in de inwenc1ige beraadslagingen en be
slissingen kunnen doen tussenkomen of 
zelfs hem ten opzichte van derclen als 
becliencle of als lasthebber van de vere
ninging kunnen voorstellen zoncler dat cle 
vereniging cleswege ophouclt een deelge
nootschap te zijn; tweede onclercleel, 
cloorclat het bestreden arrest beslist << dat 
cle geintimeercle, deelgenoot en gevolglijk 
lastgever zijncle, bovendien met een be
heersmacht bekleed zijncle, niet uitslui
tencl de lasthebber van appellante (aan
legster) ~s wanneer hij de hoeclanigheid 
van gevolgmachtige over cle afcleling 0 

aanneemt ll, dan wanneer de deelgenoot
schap, vermits zij geen rechtspersoonlijk
heid bezit, niet bestaat ten opzichte van 
cle derden met dewelke uitsluitencl in 
naam van, de werkende deelgenoot (aan
legster) W;ordt gehandeld, en clat deze, 
niettegenstaande de tussen partijen be
staancle overeenkomst en het optre
clen, steeds nog tussen partijen, van de 
cleelhebber in de beheerraad, aan de 
deelhebber opdracht kan geven om hem 
bij betrekkingen met derden te vertegen
woordigen, zonder dat deze opdracht 
aan het contract ZIJn . karakter van 
deelgenootschap doet verhezen; het der
de middel, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 1101, 1134, 1165 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 3, 5, 6, 176, 177 
van cle samengeschakelcle wetten op de 
hanclelsvennootschappen welke titel IX 
van boek I van het Wetboek van koop
handel uitmaken, en 97 van de Grondwet, 
cloordat het bestreden arrest, bij overne
ming van de beweegredenen van de eer
ste rechter, beslist dat « het bewijs ervan 
clat het om een feitelijke vennootschap 
ging tevens kan worden afgeleicl nit de 
bepaling van artikel 18, hetwelk beschikt 
clat er, ingeval van overlijden, aanleiding 
bestaan zal tot regularisatie (oprichting 
van een vennootschap) of vereffening vol
gens de gewone handelwijze, dan wan
neer, indien het een deelgenootschap had 
gegolden, er enkel grond was tot « afre
kening en terugbetaling ener schuldvorde
ring ll, clan wanneer de deelgenootschappen 
tot stand komen « tussen de cleelgenoten, 
voor de voorwerpen, in de vormen, met 
de belangenverhoudingen en mits de voor
waarden welke zij onder hen bij overeen
komst bepaald hebben ll, zodat die vereni
gingen bijgevolg volkomen aan de wille
keur der partijen worden overgelaten, on
der meer ten aanzien van de gevolgen 
ener ontbinding en ten aanzien van de 
wijze van vereffening, cle « afrekening ll 
en de terugbetaling van een schulclvorde
ring slechts een der mogelijke vereffe
ningswijzen zijncle en de partijen vrij 
, zijnde er andere te kiezen : 

Overwegende dat het bestreden anest, 
zowel bij zijn eigen gronclen als bij ver
wijzing naar de gronclen van een cler be
roepen vonnissen, het vonnis van 23 juli 
1949, in hoofclzaak vastgesteld heeft 
dat aanlegster en verweercler hun geld
micldelen en bedrijvigheid in gemeen
schap hadden gebracht, zodoende een 
zelfstandig patrimonium vormend, het
welk door een bijzondere boekhouding 
zou beheerd worden, en zulks, met het 
oog op het verdelen van de winsten wel
ke uit cleze in gemeenschap brenging zou
clen voortkomen; dat de exploitatie van 
dat patrimonium onder een bijzondere 
benaming zou geschieden, welke trou
wens geen firmanaam was; clat, ofschoon 
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aanlegster het geldelijk beheer van de 
alzo opgerichte inrichting waarnam, ver
weerder in het beheer tussenkwam, door 
deel uit te maken van het bestuurcomite 
en als gevolmachtigde de aan de Ieveran
ciers en de klanten gerichte. brieven te 
tekenen; 

Dat de overeenkomst van 22 september 
1945 bepaalde dat, ingeval van ontbinding, 
de vennootschap zou vereffend worden en 
niet dat een << afrekening zou opgemaakt 
worden; 

Overwegende dat het eerste onderdeel 
van het eerste middel, het tweede en het 
detde middel, het bestreden arrest ver
wijten nit die enkele vaststellingen het 
bestaan van een vennootschap in gemeen
schappelijke naam afgeleid te hebben, 
dan wanneer de in het arrest vastge
stelde elementen volkomen verenigbaar 
waren met de stelling van aanlegster, 
volgens welke de overeenkomst van 
22 september 1945 een overeenkomst van 
deelgenootschap uitmaakte; 

Overwegende dat de deelgenootschap, 
doordat zij een vennootschap is, een ln 
gemeenschap brengen van goederen in
sluit en het in gemeenschap brengen van 
de bedrijvigheid van de deelgenoten niet 
uitsluit, · beide met het oog op het verwe
zenlijken en het verdelen van winsten; 

Dat het in zodanige vereniging aan de 
deelhebber niet verboden is in het inwen
dig beheer van de vereniging tussen te 
komen noch als gevolmachtigde van de 
andere deelgenoot jegens de derden op te 
treden, in zover hij niet onder een bijzon
dere :firmanaam, noch met aanvoering 
van zijn hoedanigheid van deelgenoot 
handele; 

Dat het aan de partijen ook niet ver
boden is te bedingen dat een vereffening 
zal plaats hebben bij de ontbinding van 
de vereniging; . 

Overwegende dat het bestaan, tvssen 
<leelgenoten, van een vennootschap in ge
meenschappelijke naam, insluit dat elk 
hunner zich op al zijn goederen tot beta
ling van de schulden der vennootschap 
verbindt, om het even of zij al dan niet 
onder een :firmanaam werden aangegaan; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, hoewel in de voor hem door aan
legster genomen conclusies verklaard 
werd dat verweerder slechts als haar 
lasthebber handelen kon, niet heeft nage
gaan of verweerder zich al dan niet per
soonlijk verbonden had de verplichtingen 
te voldoen welke uit de door zijn toedoen 
tot stand gebrachte akten ontstaan wa
ren· 

D'at, waar het zich ertoe beperkt op de 
conclusies van aanlegster te antwoorden 
« dat appellante even vruchteloos staande 
houdt dat de clausules van het contntct 
elke persoonlijke verbintenis van de ge
intimeerde uitsluiten >>, het bestreden ar-

rest tevens artikel 97 van de Grondwet 
geschonden heeft, zoals het hem in het 
tweede onderdeel van het eerste middel 
verweten wordt en het deel van zijn dis
positief niet gerechtvaardigd heeft waar
door het, bij bevestiging van het vonnis 
van 23 juli 1949, het . oprichten tussen 
aanlegster en verweerder van een ven
nootschap in gemeenschappelijke naam 
vaststelde; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van het vernietigd arrest; ver
oordeelt verweerder tot de op de aanleg 
in verbreking gevallen kosten; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Luik. 

18 niaart 1954. - 1° kamer. - Yoot·zU
tet·, H. Fettweis, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggevet", H. Piret. -
Gelijlcl~tidende oonolusie, H. Mahaux, ad
vocaat-generaal. - Pleitm-, H. della Faille 
d'Huysse. 

1" KAMER. - 18 maart 1954 

1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- STAA'f. - 0NGEVAL DOOR EEN MILI'fAIR 
VEROORZAAKT BIJ RET BESTUREN VAN EEN 
VOETUIG VAN RET LEGER. - FOU'l' BEGAAN 
IN DE UITOEFENING VAN ZIJN OPDRACHT. -
VEBANTWOORDELIJKREID VAN DE STAAT. 

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- MILITAIR SLACHTOFFER VAN EEN DODE
LIJK ONGEVAI, WAARVOOR DE STAAT VERANT
WOORDELIJK IS. - BEREKENING VAN DE AAN 
DE WEDUWE VAN RET SLACHTOFFER VER
SOIIULDIGDE VERGOEDING. - MILITAIR PEN
SIOEN AAN DE WEDUWE TOEGEKEND NIET IN 
ACH'f TE NEMEN. 

3° VERGOEDINGSPENSIOENEN. - SA
MENGESCHAKELDE WE'l'TEN VAN 5 OCTOBER 
1948. - HEilBEN ENKEL IlETREKKING OP DE 
LIOHAMELIJKE SCHADE WELKE RET GEVOLG 
IS VAN OORLOGSFEITEN OF -GEilEUR'l'ENISSEN 
EN WELKE GEDURENDE HE'f BIJ DE WET BE
PAALD TIJDPERK ONDERGAAN WERD. - NIET 
TOEPASSELIJK OP VERKEERSONGEVALLEN DIE 
GEEN VERBAND HOUDEN MET NA 26 AUGUSTUS 
OVERGEKOMEN OORLOGSFEITEN OF ·GEBEUR
TENISSEN. 

1° Handelt in hoedanigheid van O'rgaan 
van de Staat en maalct derhalve de 
Staat verantwoordelijlc, de militair die 
opdraoht hebbende gelcregen eon wagon 
naat· eon bepaalde plaats tentg te voe
ren zonder dat de af te leggen rit na
det· wet·d aangewezen, aan iemand 
sohade veroot·zaalct door een ongeoor
loofde handeling bestaande in het fO!t-
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tief ttitvoeren van z~.m opdmcht, zelfs 
wanneer hij de kortste wey niet heejt 
genomen (1). 

2° W annee~· een milita·i1·, yedurende en in
yevolge de d·ien.~t, slachtoffer is ye
weest 1:an een dodeli:ik onyeval waar
'I!Oor de 8tnat verantwoo·rdelijk is, 
dient cle nan de wedttwe ve1·schttldigde 
vergoediny berelcend te wonlen zonder 
in ncht neminy vnn het pensioen dat 
hnar bij toepassiny van de wetten op 
de militaire pensioenen toelcomt (2). 
(Burg. Wetb., art. 1382; wetten op de 
militaire pensioenen samengeschakeld 
op 11 augustus 1923.) 

3° De samenyeschakelde wetten op cle 
ve1·goeclingspens·ioenen van 5 octobe1· 
1948 hebben enlcel betrelclcing op llet 
he1·stel van de lichamelijke schade wei
lee het ge·volg is van oorlogsfeiten of 
-gebeurtenissen en welke aan de mili
tairen of ctan de clawrmede gelijk,r]e
stelde personen aedttrencle het b'ij de 
wet bepnald tijclpe1·k is be1·olclcencl ye
weest ,· zi:i zijn niet toepnsselij lc op de 
aan een militair in bevolen clienst over
gelcomen ve1·1ceersongevnllen clie yeen 
ve1·bnncl hmulen met oorloysfe'iten of 
-yebetwtenissen claytelcenencl vnn nn cle 

· 26• au.yttst·tts (3). (Samengeschakelde 
wetten op de vergoedingspensioenen dd. 
5 october 1948, art. 1.) 

(BELGISOHE STAA'l', 
T. KOBIA, WEDUWE LAENENS.) 

ARREST. 

HE'r HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 10 december 1952 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382, 1383 en 1384 van het Bur
gerlijk W etboek, doordat het bestreden 
arrest, hetwelk vaststelt dat luitemmt 
Mommen, na een deel der hem gegeven 
bevelen behoorlijk te hebben uitgevoerd 
en aan wien was geboden geweest « de 
jeep nog naar Leopoldsburg terug te 

(1) Verbr., 29 mei en 27 october 19i7 (Ar1'. 
Verbr., 1947, blz. 170 en 334; Bull. en PAsiC., 
1947, I, 216 en 437); 30 april 1953 (An·. Ve1'b1·., 
1953, blz. 596; Bull. en P ASIC., 1953, I, 673, en 
de nota's). Vergel. verbr ., 25 october 1951 
(A1'1'. Ve?·b,·., 1952, blz. 93, en de nota 1; B1tll. 
en PAsrc., 1952, I, 101, en de nota 1). 

(2) Verbr., 21 maart en 11 juli 1935 (Bull. 
en PAsrc., 1935, I, 194 en 320, en de nota's); 
4 november 1937 (ibid., 1937, I, 327) ; 3 fe
bruari 1938 (ibid., 1938, I, 33); 25 april 1910 
(ibid., 1940, I, 134). Wat betreft het gewone 
pensioen aan de weduwe toegekend, zie verbr., 

brengen ll, van die bevelen afweek en 
« zich, onder invloed van de drank, aan 
het stuurwiel van de jeep plaatste met 
naast zich de bestuurder er.-an, solclaat 
Laenens ; dat tot verwomlering van kor
poraal P. die de jeep moest begeleiden, 
{leze de richting van Neerpelt insloeg om 
in een dolle vaart terug te komen en de 
weg naar Kaulille in te nemen, op welke 
weg het ongeval .zich voordeed ll, desniet
temin ide !Belgische Staat veroordeeld 
heeft om de SChade te herstellen welke 
door de schuld van Mommen aan ver
weerster in verbreking veroorzaakt werd, 
omdat « luitenant Mommen nimmer opge
houden heeft de Staat jegens Laenens te 
vertegenwoorden ll en « dat Mommen, die 
de hem opgeclragen tnak slccllt vol
bracht, evenwel in het bijzonder ten op
zichte van Laenens het orgaan van de 
Staat gebleven is ll, clan wanneer het be
streden arrest anderzijds vaststelt dat 
luitenant Mommen, verre van de hem op
gedragen taak (<<de jeep naar Leopolds
burg terugbrengen ll), eenvoudig slecht te 
vervullen, zijn taak is te buiten gegaan, 
en dat, opdat de Staat voor de daad van 
een als zijn orgaan beschouwd officier 
aansprakelijk zou wezen, het niet vol
staat dat het sclladeberokkenend feit 
rechtstreeks in verband met de functie 
van de ambtenaar weze noch dat het zich 
naar aanleiding en in de loop van de uit
oefening van die functie lleeft voorge
claan; clat het ten laste gelegde feit moet 
bestaan in « de foutieve of opzettelijke 
uitvoering van een daacl welke de ambte
naar uit kracht van zijn eigen functie 
cle macht of de plicht had te volbren
gen ll : 

Overwegende dat, in strijd met hetgeen 
in het micldel wordt staande gehouden, 
het bestreden arrest geenszins beslist dat 
luitenant Mommen van de hem gegeven 
bevelen afgeweken is; dat het vaststelt 
clat de jeep waarin verweersters echtge
noot zich bevond op het ogenblik van het 
clodelijk verkeersongeval waarvan hij het 
slachtoffer is geweest, aan luitenant 
Mommen « regelmatig toevertrouwd ll was 
geweest door zijn meerdere, majoor Lint-

---------------------· 

15 april 1937 (Bull. en PASiC., 1937, I, 113); 
19 april 1937 (A1T. Verb1·., 1937, blz. 31; Bull. 
en PAsrc., 1937, I, 117); 17 december 1941 (A1'1'. 
Ve,-b?·., 1941, blz. 258; Bull. en PAsrc., 1941, I, 
462); 14 maart 1949 (A''''· YerbT., 1949, blz. 172; 
Bull. en PAsrc., 1949, I, 197). 

(3) Verbr., 21maart 1949 (A1·r. Ferbr., 1949, 
blz. 183; Bull. en PASIC., 1%9, I, 209). Verge
lijk verbr., 14 juni 1949 (An·. T'erbr., 1949, 
hlz. 372; Bull. en PASIC., 1949, I, 425). Zie ook 
de wet van !} maart 1953, in werking g·etrecl.en 
op 1 april 1953, en die zekere aanpas&ingen 
in zake militaire pensioenen verwezenlijkt. 
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hout « met de opdracht de jeep naar L~o
poldsburg terug te brengen ll na een an
dere officier naar Kaulille gevoerd te heb
ben, en dat het ongeval zich voorgedaan 
lleeft nadat luitenant Mommen en het 
slaclltoffer vervolgens te Kaulille in de 
jeep hadden plaats genomen << met de be
doeling ze naar Leopoldsburg terug te 
bTengen ll; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
uit die vaststellingen heeft kunnen aflei
den, zonder de in het middel aangeduide 
wetsbepalinben te scllenclen, dat, waar 
vervolgens « luitenant Mommen, onder de 
invloed van de drank, aan het stuur van 
de jeep plaats nam en de ricllting van 
Neerpelt insloeg om in een dolle vaart 
terug te komen en de weg naar Kaulille 
in te nemen, waal'op het ongeval zicll 
voordeed, hij zodoende in de uitoefening 
van zijn functie een fout heeft begaan ll 
en dat « waar hij de hem gegeven op
dracht slecllt lleeft uitgevoerd, llij des
niettemin, inzonderheid ten opzichte van 
Laenens het orgaan van de Staat is ge
bleven ll ; dat de dool' hem begane fout 
« mitsdien voor de Staat de verplichting 
medebrengt het ter oorzake van die fout 
door het slachtoffer ondergane nadeel te 
llerstellen ll ; 

OveTwegende dat eruit volgt dat het 
mid del niet gegrond is ; 

Over llet tweede middel, afgeleid nit de 
scllencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1 van de wet van 26 augustus 
1947, 1 van het besluit van de Regent van 
5 october 1948 houdende goedkeuring van 
de tekst van de samengeordende wetten 
op de vergoedingspensioenen, 1,. 2, 3, 4, 
5 en 6 van de wet van 26 juli 1952 tot 
wijziging van de samengeordende wetten 
op de militaire pensioenen en van de 
samengeordende wetten op de vergoe
dingspensioenen, 4 van de wet van 31 juli 
1923 waarbij het samenordenen van de 
wetten op de militaire pensioenen wordt 
toegelaten, 7 tot 16, 30 tot 69 van het 
koninklijk besluit van 11 augustus 1923 
tot goedkeuring van de tekst der samen
geordende wetten op de militaire pen
sioenen, doordat het bestreden arrest be
slist heeft dat-er geen grond is om van 
het bedrag van het door aanlegster in 
verbreking geleden stoffelijk nadeel het 
bedrag van het weduwepensioen af te 
trekken dat deze gerechtigd is van de 
Staat te bekomen, om de reden « dat de 
oor.zaak van dat pensioen te vinden is 
in de stortingen welke door de man van 
de benadeelde gedaan werden ten einde 
llaar tegen de wisselvalligheden van het 
leven te beveiligen ll en dat « de oor
zaak en het voorwerp van clat pensioen 
verschillend zouden wezen van de oor
zaak en het voorwerp van de door Mom
men en de Belgische Staat verschuldigde 

vergoecling ll, dan wanneer het aan de 
wecluwe van een in bevolen dienst ge
dode militair toegekend 11ensioen, een 
bij de wet voorzien vergoedingspensioen 
is, dat kosteloos en zonder enige door de 
militair verrichte storting uitgekeerd 
wordt, dit pensioen strekkencle tot her
stel van het geleden nadeel : 

Overwegende dat het recht hetwelk de 
weduwe van een militair grondt op de ar
tikelen 1382 en volgende van llet Burger
lijk Wetboek om ten laste van de Staat 
het herstel te vorderen van het nadeel dat 
haar berokkend werd door het dodelijk 
ongeval waarvan haar man door de schuld 
van een orgaan van de Staat het slacht
offer is geweest, essentieel onderscheiden 
en onafhankelijk is van haar recht tot 
bekomen van een pensioen bij toepassing 
van de samengeschakelde wetten op de 
militaire pensioenen; 

Overwegende immers dat het eerste dier 
rechten de door het orgaan van de Staat 
begane fout als oorzaak heeft en tot 
voorwerp llet volledig herstel van llet 
door deze fout berokkend nadeel, terwijl 
het tweede zijn oorzaak heeft in de kor
tingen ingehouden op de wedde of de sol
dij van het slachtoffer en in het wettelijk 
statuut van de militairen zoals het vast
gesteld werd door de wetten en reglemen
ten tot inrichting van de openbare macht 
en waarbij aan de militairen en hun 
nabestaanden zekere voordelen worden 
toegestaan bij wijze van beloning of 
vergoeding voor de vermoeienissen, on
gevallen en gevaren welke met de le
gerdienst gepaard gaan (decreet van 
3-22 augustus 1790); dat het tot voor
werp heeft, onder meer, de weduwen van 
militairen tegen de wisselntlligheden des 
levens te beveiligen, welke ook de 
omstandigheden waarin het overlijden 
van hun echtgenoot is voorgevallen, en 
afgezien van het werkelijk ondergaan na
deel; 

Overwegende dat het feit dat de we
duwe van een militair een militair pen
sioen ten laste van de Staat heeft ver
kregen dus niet tot gevolg zou kunnen 
hebben het herstel te doen wegvallen of te 
verminderen dat de Staat haar wegens 
een door een van zijn organen begane 
fout verschuldigd is; 

·Overwegende, anderzijds, dat de in het 
middel aangeduide samengeordende wet
ten op de vergoedingspensioenen enkel 
betrekking hebben op het herstel van de 
lichamelijke schade welke het gevolg is 
van oorlogsfeiten of -gebeurtenissen en 
welke aan de militairen of aan de daar
mede gelijkgestelde personen gedurende 
het bij de wet bepaald tijdperk veroor
zaakt werd; dat zij niet toepasselijk zijn 
op de verkeersongevallen, die generlei 
verband houden met na 26 augustus 
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1947 aan een militair in bevolen dienst 
overgekomen oorlogsfeiten of -gebeurte
nissen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aldus te recht geweigerd heeft het aan 
verweerster bij toepassing van de samen
geschakelde wetten op de militaire pen
sioenen toegekend pensioen af te trek
ken van het bedrag van de schadever
goecling die haar door de Staat verschul
digd is wegens het dodelijk ongeval waar
van haar man door de schuld van een 
staatsambtenaar het slachtoffer is ge
weest; 

Overwegende dat eruit volgt dat het 
middel niet kan worden aangenomen, en 
overwegende dat, vermits de voorziening 
v66r 15 september 1953 betekend werd, 
er geen aanleiding bestaat tot toekenning 
van eeu vergoeding ; 

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

18 maart 1954. - 1e kamer. - Vom·
zitte1·, H. Fettweis, raadsheer waarne
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Vanclermersch. - Gelijlcl~tidende con
cl~tsie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleitm·s, HH. Resteau en Demeur. 

2e KAMER. - 22 maart 1954 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
l\'fiLITIE. - BESLISSING VAN DE HOGE MILI
TIERAAD. - BESLISSING INGETROKKEN INGE
VOLGE EEN NIEUWE WETSBEPALING. - VOOR
ZIENING ZONDER VOORWERP. 

De voorziening tegen een beslissing van 
de hoge militieraad wellce later ingevol
ge a1·tilcel 2 van de wet van 14 decem
ber 1953 ingetrolclcen werd is zonder 
voorwerp. 

(DAEMS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 9 november 1953 gewezen 
door de hoge militieraad, waarbij aanleg
gers beroep, wegens ontstentenis van echt
verklaring van zijn handtekening, als 
niet ontvankelijk werd afgewezen : 

Overwegende dat, gebruik makend van 
)let hem bij artikel 2 van de wet van 
14 december 1953 toegekend recht, aan
legger na zich tegen voormelde beslis
sing in verbreking te hebben voorzien, 
een nieuw beroep bij de hoge miJitieraad 
he eft ingediend; 

Overwegende dat, op 26 febrmiri 1954 
uitspraak doende over gezegd beroep, ge
meld rechtscollege het beroep heeft ont
vangen, de beslissing van de militieraad 
te niet heeft gedaan en aanlegger het 
aangevraagd uitstel heeft verleend ; 

Overwegende dat de voorziening aldus 
zonder voorwerp is geword!')n ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

22 maart 1954. - 2" kamer. - Voor
zitte1", H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. Belpaire. Gelijlcluidende 
concl1tsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. 

2c KAMER. - 22 maart 1954 

1° HUUR VAN WERK. - FONDS VOOR BE
STAANSZEKERHEID VOOR KOLENARBEIDERS TE 
.ANTWERPEN. - BESLUI'l' VAN DE REGENT 
dd. 9 SEPTEMBER 1947 WAARBIJ AAN DE BE
SLISSINGEN VAN HET PARITAIR COMITE BIN
DENDE KRACHT WORDT TOEGEKEND. - J\IIET 
TERUGWERKENDE KRACHT GELDIG VERKLAARD 
DOOR DE WET VAN 28 JULI 1953. - BEPER
KINGEN. 

2° VERBREKING.- Bun.GERLIJKE voRDE
n.rNG. - VOOU.ZIENING TEGEN EEN ARREST DAT 
EEN BESLUIT ONWE1"l'ELIJK VERKLAART. -
BESLUIT MET TERUGWERKENDE KRACHT GEL
DIG VERKLAARD DOOR EEN TIJDENS DE AANLEG 
IN VEHBREKING VER.SCHENEN WE'l'. - UIT
WERKING VAN DE GELDIGVERRLARING OP DE 
VOOU.ZIENING VAN DE BUR.GERLIJKE PARTIJ. 

1° De wet van 28 j~tli 1953 bet1·effende de 
tonclsen voor bestaanszelcMheid heeft 
met ingang van de dat~tm die er in 
werd bepaald volledige 1titwerlc'ing ver
leend aan het besl~tit van de Regent 
dd. 9 september 1947 wacwbij bindende 
lcracht wordt toegelcend aan de beslis
sing door het paritair comite met be
trelclcing tot de werlcing van het Fonds 
voo1· bestaanszelcerheid van de a1·bei
ders van de lcolenhandel te Antwe1·pen,· 
die geldigverlclar·ing we1·d echter slechts 
verleend wat de verplichtingen bet1·ett 
die « aan de in het pa1·itai1· comite ver
tegenwoordigde beroepscategorieen wer
den op,qelegd >>. (Wet van 28 juli 1953, 
art. 2, 4° en laatste lid.) 

2° Zo, nadat een burge1·lijlce vordering 
wegens de onwettelijlcheicl van het be
sluit waarop zij gestennd was door een 
arrest is afgewezen geweest, een wet 
verschijnt die voormeld beslltit met te
rugwerlcende lcracht geldig verlclaart, 
wordt deze wet door het hot in acht 
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genomen, tot beoordeling van de voor
ziening van de bnrgerlij lee partij (1). 

(FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VOOR DE 
KOLENARBEIDERS TE ANTWERPEN, 'f. STOOP.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest op 28 mei 1953 gewezen door het 
Hof v~n beroep te Gent, uitspraak doende 
ingevolge de door arrest van dit hof van 
2 mei 1950 bevolen verwijzing (2) ; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2 en 3 van de 
wet van 28 juli 1953 betreffende de fond
sen voor bestaanszekerheid, 1, 2, 3, 4, 5, 
6 9 en 10 van het Regentbesluit van 
9' september 1947, genomen in uitvoering 
van de besluitwet van 9 juni 1945 en van 
de artikelen 1, 2, 3, 12, 16, 20 dier be
sluitwet, doordat het bestreden arrest 
verweerder vrijgesproken heeft en zich 
dan ook onbevoegd heeft verklaard om 
uitspraak te doen over de vordering van 
eiser strekkende tot veroordeling van 
verweerder, in zijn hoedanigheid van be
drijfshoofd, tot de aan eiser krachtens 
het Regentbesluit van 9 september 1947 
verschuldigde stortingen, om de reden 
dat het Paritair comite - ingericht bij 
ministerieel besluit van 16 juni 1938 en 
welke beslissingen had genomen die bij 
gezegd besluit van 9 september 1947 goed
gekeurd werden, - niet is opgericht ge
weest zoals vereist bij alinea 2 van arti
kel 1 van de besluitwet van 9 juni 1945, 
dit is op verzoek van een nationaal co
mite of van een vertegenwoordigende in
richting, zodat dit Regentbesluit van 
9 september 1947 niet door het hof kon 
worden toegepast, dan wanneer het ar
tikel 2 van de wet van 28 juli 1953, dat 
terugwerkende kracht heeft met ingang 
van de datum die er in bepaald wordt 
volledige uitwerking g,~eft aan de ko
ninklijke besluiten waarbij bindende 
kracht wordt gegeven aan de door de pa
ritaire comite's genomen beslissingen be
treffemle de oprichting en de werking van 
de fondsen welke door dat artikel ver
meld worden en waaronder zich, sub 4°, 
het eisende fonds bevindt : 

Overwegende dat aanlegger, burgerlijke 
partij, zijn eis steunde op het ten laste 
van verweerder gelegde misdrijf van bij 
inbreuk op artikelen 16 en 21 van de be
sluitwet van 9 juni 1945 en van het ter 
uitvoering daarvan genomen besluit van 

(1) Wanneer echter de geldigverldaring niet 
met terugwerkende kracht is verleend, wordt 
zij door het Hof niet in acht genomen (verbr., 
21 januari 1935, Bull. en PAsTe., 1935, I, 122, 

VERBR., 1954. ~ 32 

de Regent van 9 september 1947 betref
fende de bestaanszekerheid van de ar
beiders van de kolenhandel van .Antwer
pen en omliggende, als bedrijfshoofd ver
zuimd te hebben de vereiste stortingen te 
doen; 

Dat bij bevestiging van het beroepen 
vonnis, de rechter in hoger beroep zich 
onbevoegd heeft verklaard om over de eis 
van de burgerlijke partij uitspraak te 
doen, om de enige reden dat « het be
sluit van de Regent van 9 september 1947 
waarbij, op grond van artikel 12 van de 
besluitwet van 9 juni 1945 de op 8 october 
1946 door het Paritair comite van de 
kolenhandel van .Antwerpen en omlig
gende genomen beslissing bindend wordt 
verklaard, ongeldig is JJ en dat «de over
treding der voorschriften van een angel
dig besluit geen misdrijf kan uitmaken JJ ; 

Overwegende dat het middel van de 
voorziening welke staande houdt dat het 
besluit van de Regent van 9 september 
1947 bindende kracht heeft, terecht in 
strijd met de bewering van de memorie 
van antwoord, de schending inroept van 
deze reglementaire bepaling; 

Overwegende dllt artikel 2 van de wet 
van 28 juli 1953 luidt : « hebben volledige 
uitwerking, met ingang van de er in be
paalde datum, de koninklijke besluiten 
waarbij bindende kracht wordt verleend 
aan de beslissing genomen door het pari
tair comite omtrent de oprichting en de 
werking van het Fonds van bestaans
zekerheid van de arbeiders van de kolen
handel van .Antwerpen en omliggenne JJ ; 

Dat dergelijke bepaling terugwerkende 
kracht heeft en aan vermelde koninklijke 
besluiten bindende kracht toekent te re
kenen van de dag van hun inwerking
treding; 

Overwegende, weliswaar dat, naar luid 
van de laatste alinea van artikel 2 van 
de wet van 28 juli 1953, slechts bindende 
kracht aan de hoger vermelde konink
lijke besluiten wordt toegekend wat de 
verplichtingen betreft die « aan de in het 
paritair comite vertegenwoordigde be
roepscategorieen opgelegd werden '' en dat 
zoals de memorie van antwoord erop 
wijst, het bestreden arrest de vraag niet 
oplost of verweerder tot een van deze 
beroepscategorieen behoort; 

Maar overwegende dat, vermits het ge
grond is op de verkeerde beschouwing 
dat het besluit van 9 september 1947 in 
zijn geheel zonder bindende kracht is, 
het beschikkend deel van het arrest niet 
wettelijk gerechtvaardigd is ; 

en de conclusie van H. advocaat-generaal Cor
nil; 13 november 1944, Arr. Yerbr., 1945. 
blz. 28; Bull. en PASIC., 1945, I, 25). 

(2) Bull. en PAsrc., 1950, I, 617. 



-498-

Om die redenen, verbreekt het bestre-
. den arrest; veroordeelt verweerder tot de 
kosten; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

22 maart 1!}54. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Vm·szau
geve1', H. van Beirs. -=- Gelijlcluidende 
conclltsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-gener'aal. - PZeiters, 
HH. Van Leynseele en Van Ryn. 

2e KAMER. - 22 maart 1954 

1° GElVIEENTEREGLEMENT. - BELAS
TINGSVERORDENING WELKE l\IUZIKALE UIT
VOERINGEN DIE RECHTSTHEEKS OF ONRECHT
S'l'REEKS 'l'O'l' ENIGERLEI HEFFING AANLEIDING 
GEVEN AAN EEN VOORAFGAANDE AANGIFTE ON
DERWERP'l'. - 0NRECHTSTREEKSE HEFFING 
KAN IN DE VERKOOP VAN SPIJS EN DRANK BE
STAAN. 

2° GEMEENTEREGLElVIENT. - BELAS
'l'INGSI'ERORDENING WELKE DE VOORAFGAANDE 
BEWAARS'l'ELLING VAN DE JAAR.LI.JKSE BELAS
'l'ING OP DE VERTONINGEN OPLEG1'. - VER
ZUIU ERVAN Sl'llAFBAAR t'ESTELD. - WE'l"l'E
LIJKHEID. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BESLISSINGEN WAAR'l'E3EN EEN VOOR
ZIENING MOGELI.TK IS. - BURGERLI.TKE PAR
TIJ. - VOORZlENING 'l'E•)EN EEN BESLIS
SING WAARBIJ DE WEGENS EEN l\IISDRIJF IN
GESTELDE PUBLIEKE VORDERING VERJAARD 
WORDT VERKLAARD. - BURGEBLIJKE PARTIJ 
WEGENS DIT MISDRIJF NIE'l' AANGES1'ELD. 
VOORZIENIN'G NIE'l' ONTVANKELIJK. 

1° Het gemeenteTeglement hetwelk de mu
zilcale ltitvoeringen aan een voo1·afgaan
de aangifte ondeTweTpt wanneeT zij 
TechtstTeelcs of onrechtst·reelcs tot eni
geTZei hejfing aanleid·ing geven is toe
passelijk op de mltzilcale uitvoe'!'ingen 
die mits betaling van sp·ijs of drank in 
de herbergen worden ingerioht. 

2° Zo de weigerin,r; een beZasting te be
talen niet strafbaar is (1) vermag noah
tans een gemeentereglement de vooraf
gaande bewaarstellin.IJ op te leggen van 
een bepaald bed1-ag en het verzuim hier
van strafbaar te stellen zelfs indien dit 
bedrag met het beclrag van de belastlng 
overeenstemt (2). 

(1) Verbr., 30 october 1905 (Bull. en PAsco., 
1906, I, 35); 5 november 1951 (Arr. Verb1·., 
1952, biz. 106, en de nota's 2 en 3; Bull. en 
PAsrc., 1952, I, 115, en de nota's 1 en 2), 

3° De voorziening van de b1trgeTlijke 
partij tegen het beschUclcend gedeelte 
van een beslissing waarb·ij de wegens 
een van de ten laste gestelde misdrijven_ 
ingestelde vordering ve·rjaard verklaard 
wordt is niet ontvanlcelijlc indien haar 
stelling als burgerlijlce partij op deze 
betiohting niet is gesteund geweest. 

(sTAD OOS'l'ENDE EN PROCUREUR DES KONINGS 
TE BRUGGE, T. DAVID.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 juli 1953 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brugge; 

Overwegende dat de voorzieningen sa
menhangend zijn; 

I. Nopens de voorziening van de pro
cureur des Konings te Brugge : 

Overwegende dat verweerster voor de 
rolitierechtbank te Oostende werd ver
volgd om te Oostencle, op 21 mei 1952, 
muziek te hebben laten spelen, bij midclel 
van een in haar herberg opgestelde radio, 
met verzuim : 1 o vooraf aangifte er
van te hebben gedaan bij het stadsbe
stuur, overeenkomstig de arUkelen 2 en 11 
van de verordening cler stad Oostende ,del. 
23 november 1951; 2° de jaarlijkse belas
ting te consigneren, zoals opgelegcl bij 
artikel13 van gezegcle verordening; il 0 de 
voorafgaande toelating van het stadsbe
stuur te hebben bekomen, welke bij 
artikel 210 van het algemeen politieregle
ment der stad Oostende van 24 december 
1940 voorzien is; 

· Overwegende dat verweerster door het 
bestreden vonnis van de twee eerste be
tichtingen vrijgesproken werd en dat de 
publieke vordering, wat de clerde betich
ting betreft, door verjaring vervallen 
verklaard werd; 

Over het tweede middel, ~afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2, 4, 11 en 16 
van de belastings1•erordening del. 12 april 
1951 der stad Oostende en artikel 221 van 
het algemeen politiereglement, doordat 
het bestreden vonnis ten onrechte ver
klaart dat de inrichting van de uitbaat
ster, gewone herberg waar muziek ge
speeld wordt, niet onder de door cle be
lastingsverordening voorziene belastbare 
inrichtingen kan worden ingedeeld, om
dat geen toegangsgeld geeist werd en 
geen rechtstreekse of onrechtstreekse hef-

(2) Verbr., 25 maart 19()1 (B"ll. en PASIC., 
1901, I, 178); VAuTmER, D1·oit administratif rle 
la Belgiq"e, n' 330; WrLLIQUET, Commentai1·e 
rle la loi commuruzle, 5' uitg., n' 595; KETE

LAER, Gemeentebelastingen, n' 43. 
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fing gedaan wordt en dus niet tot vooraf
gaande aangifte kan verplicht worden, 
dan wanneer het artikel 4° B/1 klaarblij
kelijk de gewone herbergen voorziet waar 
onrechtstreekse hefting geschiedt door de 
verkoop van spijs en drank aan de be
zoekers, en dat de muzikale uitvoeringen 
in de herberg van verdachte wel belast 
werden en deze laatste dus wel tot voor
afgaande aangifte verplicht was, maat
regel dienend om bedrog te voorkomen en 
om de inning van de taxe te verzekeren : 

Overwegende dat, luidens artikel 2 van 
de verordening van 23 november 1951, en 
niet van 12 april 1951, zoals verkeerd in 
het bestreden vonnis en in de bij konink
lijk besluit van 1 maart 1952 bekrachtig
de voorziening vermeld wordt, de belas
ting verschuldigd is door « wie ook ge
woonlijk of bij gelegenheid ... vertoningen 
of vermakelijkheden inricht... welke 
rechtstreeks of onrechtstreeks tot eniger
lei hefting aanleiding geven 11 ; 

Dat door artikel 4, B, paragraaf 1, 
namelijk bedoeld worden « de exploitan
ten van inrichtingen die wensen muzikale 
uitvoering ... met een mechanisch muziek
tuig (radio, radio-pick-up) in te richten 11; 

Dat deze bepalingen klaarblijkelijk de 
herbergen bedoelen; dat de « onrecht
streekse hefting 11 in de verkoop van spijs 
en drank bestaan kan; 

Dat_ het middel gegrond is; 
Over het eerste middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 13 en 16 der 
belastingsverordening dd. 12 april 1951 
der stad Oostende en 221 van het alge
meen politiereglement, doordat het be
streden vonnis ten onrechte verklaart dat 
de door artikel 13 van de belastingsveror
dening van 12 april 1951 voorziene voor
afgaande consignatie in feite een vooraf
gaande betaling van de taxe uitmaakt, en 
dienvolgens niet strafbaar kan gesteld 
worden, dan wanneer deze consignatie 
in feite een werkelijke consignatie 
uitmaakt welke maatregel genomen wordt 
om elk bedrog te voorkomen en de inning 
van de taxe te verzekeren en welker ont
stentenis dienvolgens wel kan bestraft 
worden en in feite beteugeld wordt : 

Overwegende dat artikel 13 van voor
melde verordening van 23 november 1951 
de << consignatie 11 van de jaarlijkse be
lasting op de vertoningen en vermakelijk
heden oplegt; 

Dat het bestreden vonnis aanneemt dat 
zulke consignatie door de wet van 29 april 
1819 toegelaten is, doch oordeelt dat uit 
de bewoordingen van gezegd artikel 13 
blijkt dat deze consignatie in werkelijk
heid een betaling uitmaakt, en dat de 
weigering om een belasting te betalen niet 
strafbaar is; 

Overwegemle dat zulks noch uit de tekst 
van artikel 13, 2°, noch uit enig andere 

bepaling van de verordening van 23 no
vember 1951 blijkt; 

Overwegende, immers, dat dit artikel 
de consiguatie oplegt vooraleer de verma
kelijkheden plaats nemen, zodat de belas
ting op dat ogenblik nog niet verschul
digd is en nooit verschuldigd zal zijn, 
zo later de vermakelijkheden geen plaats 
grijpen; 

Dat het dus om geen betaling van een 
belasting gaat; 

Dat het vonnis de in het middel aange
duide bepalingen g·eschomlen heeft; 

En, overwegende, wat de beslissing over 
de derde betichting betreft, dat de sub
stantiine of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en dat deze beslissing overeenkom
stig de wet is; 

II. N opens de voorziening van de bur
gerlijke partij : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van het aan de akten verschul
cligd g·eloof en het gebrek aan motivering, 
doordat het bestreden vonnis zijn beslis
sing op een zogezegde inbreuk op de be
lastingverordening der stad Oostende dd. 
12 april 1951 heeft gegrond, dan wanneer 
deze verordening door deze van 23 novem
ber 1951 vervungen was geweest en de 
vcrvolgingen een inbreuk op deze laatste 
verordening bedoelden : 

Overwegende dat het midd.el, bij gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk is; 

Overwegende, immerl'l, dat het vonnis 
niet steunt op bepalingen van de verorde
ning van 12 april 1951 welke door de ver
orqening van 23 november 1951 gewijzigd, 
of afgeschaft zijn geweest; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 2, 4, 13 en 16 
van de belastingverordening der stad 
Oostende, .genomen ter uitvoering van de 
artikelen 75 en 76, 5°, van de gemeente
wet, en van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat bet bestreden vonnis ten onrech
te, om niet gegronde redenen, verklaart 
dat gezegde artikelen van de belasting
verordening in bewust geval niet toepas
selijk zijn : 

Overwegende dat dit middel overeen
stemt met de twee middelen die door de 
procureur des konings in zijn voorziening 
werden ingeroepen; 

Overwegende dat het om de hierboven 
vermelde redenen gegrond is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 210, 221 en 514 
van de algemene politieverordening· der 
stad Oostende dd. 24 december 1910, 16 
der belastingverordening dd. 23 novem
ber 1951, 76, 5°, en 78 van de gemeente
wet, van de wet van 29 april 1819 houclen
de beschikkingen om de invorclering der 
gemeentebelastingen doeltreffencl te ver-
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zekeren, 22 van het Wetboek van straf
vordering, en 97 van de Grondwet, door
dat het bestreden vonnis ten onrechte 
verklaart dat de politiestraf, welke bij 
artikelen 210, 221 en 514 van de algemene 
politieverordening der stacl Oostende 
voorzien is en welke het zoncler vooraf
gaancle toelating uitvoeren van muziek in 
een openbare plaats bestraft, terzake niet 
toepasselljk zou zijn om de tweevoudige 
reclen clat de feiten verjaard zouden zfjn 
en clat gezegde verorclening onwettelijk 
zou zijn in zover zij hogere straffen clan 
de politiestraffen stelt zonder daartoe de 
goedkeuring van de Koning bekomEm te 
hebben: 

Overwegende dat het midclel, bij ge
brek aan belang, niet ontvankelijk is; 

Overwegende, immers, dat dit middel 
enkel de dercle betichting bedoelt en dat 
aanlegster haar stelling van burgerlijke 
partij niet op deze betichting heeft ge
steuncl; 

Om die redenen, voegt de voorzieningen 
samen; verbreekt het bestreden vonnis, 
behalve in zover het over de derde be
tichting uitspraak heeft gedaan, zijnde 
over de inbreuk op artikel 210 van het al
gemeen politiereglement der stad Oostende 
dd. 24 december 1940; verwerpt de voor
zieningen voor het overige; beveelt dat 
melding van onclerhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeelte
lijk vernietigde beslissing; verwijst de 
alzo beperkte zaak naar de Oorrectionele 
Rechtbank te Kortrijk, zetelencle in aan
leg van hoger beroep. 

22 maart 1954. - 2" kamer. - Voo1·
zittm·, H. Wouters, voorzitter. - verslag
gever, H. De Bersaques. - Gelijlclui
dencle concWsie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleitm·, 
H. Gilson de Rouvreux. 

2" KAMER. - 22 maart 1954 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - IN LAATSTE AANLEG EN BIJ 
VERSTEK JEGENS DE BEKLAAGDE GEWEZEN 
VONNIS. - VRIJSPRAAK VAN DE BEKLAAGDE 
WEGENS EEN TELAS~'LEGGING EN VEROORDE
LING VAN DEZELVE WEGENS EEN ANDERE TE-

(1) Zie « Etude sur l' opposition aux decisions 
rendues par les juridictions correctionnelles et 
les tribunaux de police » (Rev. de droit penal 
et de crim., 1932, blz. 1003, n' 71). 

(2) Verbr., 7 october 1946 (A1·r. Ye1"b1·., 1946, 

LASTLEGGING. - VOORZIENING DOOR RET 
OPENBAAR MINISTERIE. - TERMIJN. 

Wanneer een bij verstelc jegens de be
lclaagde in laatste aanleg gewezen von
nis uitspraalc doet over twee verschil
lende telastleggingen en de belclaagde 
wegens een ervan vrijspreekt terwijl 
het hem wegens de ande1·e veroordeelt, 
moet de voorziening van het openbaar 
ministerie tegen de v1·ijspraalc worden 
ingesteld binnen de Uen vrij e dagen 
na de dag waarop het vonnis werd tdt
gesprolcen (1), en tegen de veroo1·deling 
binnen de tien vrije dagen nadat de ge
wone termijn om verzet aan te telcenen 
verstrelcen is (2). CWetb. van strafv., 
art. 373 en 413.) 

(PROOUREUR DES KONINGS TE BRUGGE, 
T. OANNEYT.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 juli 1953 in hoger beroep ge
wezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Brugge; 

Overwegende dat de voorziening, in 
zover zij gericht is tegen de beschikkingen 
van het bestreclen vonnis die verweerster 
van de twee eerste betichtingen vrijspre
ken, niet ontvankelijk is ; 

Overwegende, immers, dat het von~is 
op 10 juli 1953 bij verstek gewezen werd; 

Dat, in de mate waarin deze beslissing 
verweerster vrijsprak zi.i voor geen verzet 
vatbaar was en clus, sedert 23 juli 1953, 
kracht van gewijsde heeft verkregen, zo
dat, luidens artikelen 373 en 416 van het 
Wetboek van strafvordering, de voorzie
ning, die van 8 september 1953 clagtekent, 
buiten de wettelijke termijn werd inge
steld; 

Overwegende dat, wat de derde betich
ting betreft, aanlegger geen middel in
roept tot staving van de voorziening; dat 
de substantii:He of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

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

22 maart 1954. - 2" kamer. - Voo1·
zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. De Bersaques. - Gelijlclui
den(le conclusie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. 

blz. 325; Bull. en PASIO., 1946, I, 352) ; 4 octo
ber 1948 (A1·r. Yerbr., 1948, biz. 469; Bull. en 
PASIC., 1948, I, 541); 12 januari 1953 (Arr. 
Yerb1·., 1953, biz. 289; Bull. en PASIC., 1953, 
I, 321). 
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2" KAMER. - 22 maart 1954 

1° VALSHEID IN GESCHRIFTEN. -
GESCHRIFT DAT GEEN TITEL UITMAAKT MAAR 
IN ZEKERE MATE RET BEWIJS VAN RET ERIN 
VASTGESTELD FElT OPLEVEREN KAN. - ARTI
KEL 196 VAN HET STRAFWETBOEK TOEPASSE

LIJK. 

2° VALSHEID IN GESCHRIFTEN. -
VERZEKERING. - AANGIFTE VAN DE SCHADE 
DOOR DE VERZEKERDE. - VALSE VASTSTEL
LING VAN DATUM EN PLAA'rS VAN HET ONGE
VAL. - VALSE AANGIFTE DIE EEN STRAFBARE 
VALSHEID IN GESCHRIFTEN KAN UITMAKEN. 

1o Voor de toepassing van artilceL 196, 
laatste lid van het Strafwetboelc wm·dt 
niet vereist dat het van valsheid aange
tijgd gesohritt een titel zou uitrnalcen; 
het volstaat dat dit gesolwift in zelcere 
rnate, zeLts bij wijze van teitelijlc ver
rnoeden, het bewijs van het erin vastge
steld feit opleve1·en lean (1). 

2° Een door de verzelcerde gedane valse 
vaststelling betreffende de plaats en da
turn van het ongeval in de bij artilcel 17 
van de wet van 11 jtmi 1874 ove1· de 
verze7ceringen voorgesoh1·even aangifte 
van de geleden sohade lean het gesohrift 
ttitrnalcen waarvan de valsheid door ar
tilcel 196 van het Strafwetboelc beteu
geld wo1·dt (2). 

(DE GEYTER, T. BRITISH CONTINENTAL OFFICE.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 october 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

I. Voor zover de vooi·ziening tegen de 
over de publieke vordering gewezen be
slissing gericht is : 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 196 van het 
Strafwetboek, meer bepaald van zijn laat
ste alinea, en 97 van de Grondwet, door
dat het bestreden arrest, vaststellend dat 
eiser in verbreking de datum en de plaats 
van het ongeval in een formulier voor 
aangifte van een ongeval vervalst had en 
dit naar de verzekeringsmaatschappij op
gestuurd had, hem op grand van arti
kel 196 voornoemd veroordeelt om reden 
dat het stuk cc formulier voor aangifte 
van een ongeval >> cc ter griflie neergelegd, 

(1) Verbr., 8 januari 1940 (A1-r. Ye1"b1·., 1940, 
biz. 1; Bull. en PAsrc., 1940, I, 6); 7 october 
1942 (A1·r. Ye1·b1·., 1942, blz. 111; Bull. en 
PASIC., 1942, I, 217). 

(2) Verbr., 30 september 1940 (Ar1·. Yerbr., 
1940, biz. 89; Bull. en PAsrc., 1940, I, 237). 

een handelsgeschrift is uat noodzakelij
kerwijze deel uitmaakt van de conven
tionele procedure, nodig om tot uitbeta
ling van schadevergoeding te geraken; 
dat dit stuk, en namelijk de verklaringen 
nopens de datum en de plaats van het 
ongeval, van aard zijn om een zekere be
wijskracht te hebben tegenover alle of 
zekere der betrokken partijen, al was het 
maar om vast te stellen of de verzekeraar 
al dan niet gerechtigd zou zijn om het 
verval wegens bij voorbeeld laattijdig
heid tegen de verzekerde in te roepen; 
dat, opdat de bepaling bevat in de laatste 
alinea van artikel 196 van het Strafwet
boek van toepassing zou zijn, het vol
staat dat de toegevoegde of vervalste ver
klaring in om het even welke mate een 
titel uitmaakt, die van aard is om voor 
of tegen iemand als bewijs te gelden », 
dan wanneer 1° het vervalsen van ver
klaringen of feiten slechts strafbaar is 
op grand van voornoemd artikel i96 wan
neer het verklaringen of feiten betreft 
die deze akten tot doel hebben op te 
nemen en vast te stellen, derwijze dat 
de akte in zekere mate het bewijs der 
verklaringen Ievert en uit dien hoofde een 
titel voor de partij uitmaakt, 2° het be
twist formulier van aangifte van een on
geval, dat de valse datum en aanwijzing 
van plaats bevatte, geenszins van aard 
is op zich zelf het bewijs van de valse 
verklaringen te leveren, · noch in enige 
mate de verzekeraar, aan wie het ge
richt was, ten opzichte van om het even 
welke erin bevatte verklaring te bin den; 
dat de verzekeraar trouwens · het recht 
en de plicht had de verklaringen na te 
gaan; en dat het feit dat gezegde aan
gifte, houdende eenvoudige verklaring 
van ongeval, gebeurlijk als vermoeden 
van de mens zou kunnen weerhouden 
worden, en alzo gebeurlijk in enige mate 
een bewijs zou kunnen uitmaken, geens
zins aan gezegde verklaring het karakter 
van een titel verleent en dat noch de wet, 
noch de overeenkomst van partijen enige 
bewijskracht aan de litigieuze aangifte 
van het ongeval gehecht hadden; doordat 
het bestreden arrest oordeelt dat gezegd 
formulier van aangifte in zekere mate 
van aard was de verzekeraar nopeus de 
gebeurlijke laattijdigheid en nopens 
plaats en datum van ongeval te binden, 
clan wanneer gezegde aangifte van onge
val in geen mate de verzekeraar kan bin
den en derhalve geen titel uitmaakt doch 
enkel de conventionele proceduur instelt, 
en minstens zonder vast te stellen dat de 
wet of partijen enige bewijskracht aan 
de betwiste verklaring zouden gehecht 
hebben, en derhalve de in het midclel 
aangeduide wetsbepalingen geschonden 
heeft : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
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de door de verzekerde, in een aangifte ' 
van schadegeval aan de verzekeraar, val
selijke vermelding van dag, plaats en 
uur van dtt geval als een valsheid in ge
schriften door vervalsing van feiten be
schouwt; 

Overwegende dat de met bedrieglijk op
zet of met het oogmerk om te schaden ge
pleegde valsheid o.m. in handels-, bank- of 
private geschriften, door toevoeging of 
vervalsing van bedingen, van verklaringen 
of van feiten, welke die akten tot doel 
hadden op te nemen en vast te stellen, 
door de artikelen 193 en 196 van het 
Strafwetboek strafbaar gesteld wordt; 

Overwegende dat voor de toepassing van 
gemeld artikel196 geenszins wordt vereist 
dat het van valsheid aangetijgd geschrift 
een titel zou uitmaken; 

Dat het volstaat dat clit geschrift in een 
zekere mate het bewijs van het erin 
vastgestelcl of verklaard feit opleveren 
kan; 

Overwegende dat de aangifte van de 
schade aan de verzekeraar aan de ver
zekerde worclt opgelegd door het arti
kel 17 van de wet van 11 juni 1874, dat 
aldus de verzekerde heeft gelast clie 
schade vast te stellen; 

Dat, derhalve, die aangifte een akte is 
die tot cloel strekt de geleden schade, en 
dienvolgens de werkelijkheid van het 
schadegeval, op te nemen en vast te stel
len; 

Overwegende dat een feitelijk vermoe
den van rechtzinnigheid aan die aangifte· 
kan gehecht worden en zij dus, in een 
zekere mate, .het bewijs van het vastge
steld of aangegeven feit opleveren kan; 

Waaruifvolgt dat het middel naar recht 
faalt; 

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

II. In zover de voor.zieni:tig tegen de 
over de vordering van de burgerlijke par
tij gewezen beslissing gericht is : 

Overwegende dat het arrest, bij beves
tiging van het beroepen vonnis, aan clt2 
burgerlijke partij akte ervan verleent 
dat zi.i yerklaart heeft niet mu?r te 'ier
schijnen omdat de burgerlijke belangen 
geregeld waren, en het clienvolgens, die 
partij in de door haar gemaakte kosten 
verwijst; 

Overwegende dat, bij gebrek aan be
lang, de voorziening niet ontvankelijk is; 

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

22 maart Hl54. - 2° kamer. - Voor
z'itte1', H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gevm·, H. Belpaire. Gelijkluidende 

conol·usie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. 

2" KAMER. - 22 maart 1954 

1° REJDEJNEN VAN DEl VONNISSEJN EN 
ARRESTEJN. - STRAFZAKEN. - V66R 
DE EERSTE RECHTER GENOMEN CONCLUSIES.
HERNOMEN V66R DE RECH'l'ER IN HOGER BE
ROEP. - AKTE VAN DEZE VERKLARING DOOR 
DE R.ECHTER IN HOGER BEROEP VERLEEND. -
RECHTER ERTOE GEHOUDEN DE CONCLUSIES 
TE BEANTWOOR.DEN ZELFS ZO ZIJ NIET HEGEL
MATIG V66R. DE EERSTE RECHTER WERDEN 
GENOMEN. 

2° ZEJGEL. - CoNCLUSIES. - 0N'rBREKEN 
VAN ZEGEL EN VAN VISA VOOR ZEGEL. -
NOCH NIETIGHEID VAN DE CONCLUSIES NOCH 
YRIJSTELLING VAN DE YERPLICHTING ZE TE 
BEANTWOORDEN, 

1° De rechter in hager be1·oep die aan de 
belclaagcle akte verleent van cle ve1·Jcla-
1'ing l~ticlens welke hij cle v66r de 
eerste rechte1· genomen en in cle b~tnclel 
voo1·komencle conclusies he1·neemt, is er 
toe geho~tden ze te beantwoo1·den zeljs 
zo zij niet regelmatig v6M de eerste 
rechter werclen genomen. 

2° Het ontbreken van zegel of van v·isa 
voor zegel b1·engt geen nietigheid mede 
van rle conclusies en ontslaat cle rech
ter niet van de verplichting ze te be
cmtwoorden (1). 

(DE KONING, T. DE VIJLDER.) 

ARR.EST. 

BET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 october 1953 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Gent; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 195 van het Wetboek van straf
vordering, en 1317 tot en met 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, doordat het be
streden vonnis geen antwoord heeft ver
strekt op de verdedigingsmiddelen door 
aanlegger, rechtstreekse geclaagcle voorge
bracht in regelmatig v66r de politierech
ter neergelegde en v66r de correctionele 
rechtbank voor hernomen verklaarde con
clusies, waarbij onder meer werd staande 
gehouden, enerzijds, dat opdat artikel 41 
van de Wegcode, waarvan de overtreding 
aanlegger ten laste wordt gelegd, toepas-

(1) Verbr., 17 juni 1948 (Arr. Ye,-b,·., 1948, 
blz. 340; Bull. en PASIC., 1948, I, 397). 
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selijk zou wezen, vereist wordt dat tegen 
hem een onder de bewoordingen van dat 
artikel vallende font .zou bewezen worden 
en dat uit het eenvoudig feit dat hij op 
een met ijzel bedekte baan gevallen is 
niet vermag te worden afgeleid dat hij 
gereden heeft met een snelheid of op een 
wijze die gevaar voor het publiek of hin
der voor het verkeer kon opleveren, doch, 
integendeel, dat dit vall<en aan ovPrmacl• t 
te wijten was, en, anderzijds, dat, ·waar 
hij het hem reglementair voorgeschreven 
baanvak en, meer bepaald, een met een 
rode streep afgelijnd gedeelte van de 
openbare weg gevolgd heeft, en dit nooit 
verlaten heeft, hij, zelfs zo hij op dit 
baanvak gevallen is, geen overtreding 
van voormeld artikel 41 kon hebben ge
pleegd en hij aldus geen gevaar of hinder 
heeft opgeleverd voor de hem volgende 
autovoerder De Vijlder, weggebruiker 
van een ander gedeelte van de openbare 
weg, derwijze dat er geen oorzakelijk
heidsverband bestond tussen het vallen 
van de wielrijder, de uitwijkingsma
namvre van De Vijlder, de door deze be
gane inbreuk op de Wegcode, en de door 
de burgerlijke partijen De Vijlder en 
Van Hullebus opgelopen schade : 

Overwegende dat verweerder Van Hul
lebus tevergeefs de regelmatigheid van 
de door het middel bedoelde conclusies 
betwist; 

Overwegende, aan de ene zijde, dat zo 
weliswaal' de door aanleggers raadsman 
getekende conclusies op 4 mei 1953 aan 
de eerste rechter werden toegezonden, 
doch door deze niet werden ondertekeml, 
en zo noch het proces-verbaal van de 
terechtzitting .van 8 mei 1953 noch het von
nis van die rechter dd. 12 juni daarop
volgend het neerleggen ervan vermelden, 
het niettemin vaststaat, door de inventa
ris van 22 juni 1953, dat zij deel uitmaak
ten van de processtukken die aan de 
rechtbank in hoger beroep onderworpen 
werden; 

Dat het proces-verbaal van de op 19 oc
tober 1953 door die rechtbank gehouden 
terechtzitting vaststelt dat aanleggers 
raadsman verklaard heeft zijn v66r de 
eerste rechter genomen conclusies. te her
nemen en dat de rechtbank in hoger be
roep akte ervan aan aanlegger verleend 
heeft; 

Dat, ongeacht of de conclusies als dus
danig door de eerste rechter werden aan
gezien, de rechtbank in hoger beroep ze 
als zijnde v66r haar zelf genomen be
schouwd heeft en derhalve ertoe gehouden 
was ze te beantwoorden ; 

· Overwegende, aan de andere zijde, dat 
het niet opgaat te beweren dat die con
clusies niet als dusdanig kunnen gelden 
'om reden dat zij ni~t door middel van 
aanbrengen hetzij van een plakzegel het-

zij van het visa voor zegel aan het zegel
recht onderworpen werden ; 

Dat, inderdaad, het bij artikel 68 van 
de wet van 30 juli 1892 aan de rechters 
gestelde verbod om enigerlei vonnis te 
vellen op een akte die niet van zegel voor
zien of voor zegel geviseerd werd, inge
trokken werd bij artikel 81 van het be
sluit van de Regent, del. 26 juni 1947 hou
dende het Wetboek der zegelrechten, het
welk door artikel 1, 1°, van de wet van 
14 juli 1951 bekrachtigd •werd; 

Overwegende dat uit het in het middel 
bedoelde stuk blijkt dat aanlegger onder 
meer heeft doen gelden dat hij cc die het 
hem voorgeschreven baanvak in de rich
ting zijner beweging volgt, geen de minste 
fout kan worden verweten en dat hij 
geen enkele overtrecling op de Wegcode 
kan begaan ''• cc daar de baan met een 
laag ijzel was bedekt en alle weggebrui
kers dit wisten, de fietser (aanlegger) de 
verplichting had : zoveel mogelijk rechts 
te houden ... '' en cc daar De Vijlder in 
gebreke blijft enigerlei overtreding op 
de Wegcode ten laste van De Koning te 
bewijzen vermits deze op de meest regle
mentaire wijze op de hem voorbehouden 
plaats reed en zijn val aileen aan over
macht te wijten was en· zelfs de uitwij
kingsmanamvre niet noodzakelijk rrwakte, 
en daar het bewezen is dat hij, als anto
voerder, de fietser van op minstens 20 me
ter had gezien, de toestand van de 
baan in acht nemende, moest kunnen 
voorzien dat die fietser kon vallen en, 
dienvolgens, in elk geval van zijn snel
heid moest kunnen meester blijven; dat 
waar alle omstandigheden van het dos
sier cluidelijk aantonen dat de vallende 
fietser voor hem geen onvoorzienbare hin
dernis kon zijn, de totale verantwoorue
lijkheid van het ongeval op hem rust ''; 

Overwegende dat, door te verklaren dat 
het uit de behandeling der zaak ter te
rechtzitting gebleken is dat aanlegger de 
glibberige toestand van de baan kendP, 
te snel gereden heeft en dus oo gevaar
lijke of hinderlijke wijze voor l1et ver
keer zijn rijwiel bestuurd heeft, het be
streden vonnis geen passend antwoord 
op voormelde verdedigingsmiddelen ver
strekt heeft en aldus artikel 97 van de 
Grondwet geschonden heeft; 

En overwegende dat de verbreking van 
de over de publieke vordering gewezen 
beslissing de verbreking van de beslissin
gen over de vorderingen van de burger
lijke partijen met zich brengt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis doch enkel in zover het uit
spraak gedaan heeft over de tegen aan
legger ingestelde publieke en burgerlijke 
vorderingen; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van het gedeeltelijk vernietigd 
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vonnis; veroordeelt ieder van verweer
ders tot de helft der kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde, zetelende in 
hoger beroep. 

22 maart 1954. - 2• kamer. - V om·
:zitter, H. Wouters, voorzitter.- Verslag
geve1·, H. Belpaire. - Gelijlcluidende con
cl~tsie, H; Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

2• KAMER. - 22 maart 1954 

VONNISSEN EN ARRESTEN. - STRAF
'ZAKEN. - NIET GOEDGEKEURDE BIJVOEGINGEN 
EN DOORHALINGEN. - YREEMD AAN HET VER
VULLEN VAN SUBSTAN'l'IELE RECHTSVORMEN. -
GEEN NIETIGHEID. 

De niet goedgeketwde bijvoegingen of 
doorhalingen welke v1·ee1nd zijn aan het 
vermtllen van sttbstantiiile rechtsvor
men of van fonnaliteiten die op straf 
van nietigheid voorgeschreven worden, 
brengen de nietigheid van de p1·ocedm·e 
of van het vonnis niet merle (1). 

(VAN SNICK.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 november 1953 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 78 van het Wetboek van 
strafvordering, doordat het bestreden 
vonnis verscheidene doorhalingen en bij
voegingei:t vertoont welke niet goedge
keurd werden door de rechters die het 
vonnis hebben ondertekend, zodat niet 
kan uitgemaakt worden wat in werkelijk
heid als .zijnde doorgehaald moet aange
zien worden en wat behouden moet blij
ven; dat het vonnis dienvolgens een reeks 
tegenstrijdigheden bevat en het onmoge
lijk is te onderscheiden op welke wets
bepalingen de veroordeling gesteund is : 

Overwegende dat de wijzigingen, hij
voegingen en doorhalingen waaraan geen 
authentiek karakter door het handteken 
van de voorzitter en de griffier gegevl'n 
wercl als niet bestaande dienen be
schouwd te worden; dat bijgevolg die 
wijzigingen, bijvoegingen en doorhalingen 

(1) Verbr., 26 mei 1952 (A1"1'. Ye1·br., 1952, 
biz. 545; Bull. en PASIC., 1952, I, 625). 

de nietigheid van de procedure of van de 
beslissing niet medebrengen tenzij de 
aangebrachte wijzigingen het vervullen 
van substantHlle rechtsvormen betreffen 
of van formaliteiten die op straf van 
nietigheid voorgeschreven worden; 

Dat ter zak.e de doorhalingen en bijvoe
gingen slechts verband houden met ver
melclingen van het beroepen vonnis of 
met niet substantiele of niet op straffe 
van nil'tigheid voorgeschreven formalitei
ten· 
O~erwegende dat het bestreden vonnis 

geen tegenstrijdigheden bevat noch om
trent het ten laste gelegde feit noch om
trent de toegepaste wetsbepalingen; 

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

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

22 maart 1954.- 2• kamer.- Voorzitter 
en ve·rslaggever, H. Wouters, voorzitter. 
- Gelijklttidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. 

2• KAMER. - 22 maart 1954 
1° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - GEVALLEN 

WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJS OP
LEGT. - DE RECHTER VERMAG ZIJN OV~R
'fUIGING OP ANDERE BEWIJSMIDDELEN DAN OP 
ONDER EED TER ZITTING GEDANE GETUIGENIS
SEN 'l'E GRONDEN. 

2° VERKEER. - HIERARCHIE DER WEGEN. 
- AARDEWEG. - BEGRIP. 

1° In de gevallen waarin de wet geen bij
zonde1· bewijsmiddel oplegt, vermag de 
rechter, in st1·atzaken, zijn overtuiging 
op andere bewijsmiddelen dan op onder 
eed ter zitting gedane getuigenissen te 
gronden, zo die middelen aan een, op 
tegensp1·aalc gevoerd debat, werden on
derworpen (2) . 

2° Het a1·tilcel 51, 1°, van de Wegcoae 
wordt niet geschonden door een vonnis 
waarbij besUst wordt dat een weg 
<< verha1·a met assen clie 1·usten op een 
onderlaag van stenen en die gewalst 
we1·uen, zodat hij het veTTcee1· met alle 
voert·ztigen met betrekkelijlce snelheid 
gemalckeUjlc toelaat >> geen aardeweg 
uitmaakt (3). 

(2) Verbr., 18 septe'9ber 1950 (Arr. Yerbr., 
1951, biz. 2; Bull. en PASIC., 1951, I, 3); 21 sep
tember 1953 (supra, biz. 8; Bull. en PAsro., 
1954, I, 9); 22 maart 1954 (Bull. en PAsrc., 
1954, I, 645). 

(3) Zie verbr., 29 september 1952 (.Arr. 
Verbr., 1953, biz. 21; Bull. en PASrc., 1953, 
I, 23). 
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(N. V. PHILIPS GLOEILAMPEN, T. OOMS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 januari 1954 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Hasselt; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 154 en 176 van 
het Wetboek van strafvordering, door
dat het bestreden vonnis steunt op een 
schrijven, afgeleverd door de burgemees
ter van Lommel aan de betichte op dezes 
verzoek, dan wanneer de burgemeester 
niet onder eed werd verhoord en zijn ge
schreven verklaring niet mondeling ter 
zitting bevestigd werd, zodat dit schrij
ven waardeloos is en trouwens niet eens 
vaststelt wanneer de aardeweg, waarover 
het gaat, verhard is geworden : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de artikelen 154 en 

176 van het Wetboek van strafvordering 
slechts aanwijzend zijn en niet beletten 
dat, buiten de gevallen vreemd aan de 
zaak waarin de wet een bijzoncler bewijs 
oplegt, de rechter zijn overtuiging grondt 
op andere bewijsmiddelen, dan op onder 
eed ter zitting afgelegde getuigenissen; 

Dat de rechter over de grond dan ook 
het in het middel vermeld schrijven ver
mocht in acht te nemen, daar niet be
twist wordt dat het regelmatig bij het 
dossier werd toegevoegd noch dat het aan 
een op tegenspraak gevoerd debat onder
worpen werd ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat uit geen stuk waarop 

het hof acht vermag te slaan, blijkt dat 
eiseres het verhoor van de burgemeester 
zou hebben aangevraagd noch dat zij zou 
beweercl hebben dat de verharding van 
de weg slechts geschiedde nadat het on
geval gebeurd was; 

Dat geen enkel onderdeel van het mid
del kan aangenomen worden ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 51, 1 o, van de W eg
code, doordat het bestreden vonnis een 
onderscheid maakt tussen de verharde en 
de niet-verharde aardewegen en alleen 
aan deze laatste het karakter van secun
daire weg toeschrijft, dan wanneer voor
noemde wetsbepaling dit karakter toe
schrijft aan om het even welke aarde
wegen : 

Overwegende dat nit de vaststellingen 
van de rechter blijkt dat de door verweer
der gevolgde weg verhard werd met assen 
die op een onderlaag van stenen rusten 
en die gewalst werden, zodat hij gemak
kelijk het verkeer met alle voertuigen 
van betrekkelijke snelheid toelaat; 

Overwegende dat, door te beslissen dat 
dergelijke weg geen aardeweg is naar ·de 
zin van artikel 51, 1°, van de Wegcode, 
het vonnis die wetsbepaling niet heeft ge
schonden; 

Dat het middel dus niet kan aangeno
men worden; 

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

22 maart 1954. - 26 kamer. - Voor
zUter en vet·slaggever, H. Wouters, voor
zitter. Gelijkluidende oonolusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - PleUe1·, H. Van Leyn
seele. 

2" KAMER. - 22 maart 1954 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - S'l'RAFZAKEN. - VERNIE
TIGING DOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP 
VAN HE1' IN EERSTE AANLEG GEWEZEN VONNIS. 
- BESCHIK.KEND GEDEEL'l'E VAN DE BESLIS
SING IN HOGER BEROEP OP EIGEN REDENEN 
GEGROND. - BESLISSING WELll:E DE REDENEN 
VAN DE EERSTE RECHTER VERWERPT. 

De reohter in hoger beroep die het beme
pen vonnis ve1·nietigt en het besohilc
lcend gedeelte van zijn besUssing op 
eigen 1'edenen grondt, verwerpt der
wijze de beweegredenen van de eerste 
reohte1·. 

(WARTEL, T. DE WANDELEER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 december 1953 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Gent; 

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

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, cloordat het bestreclen vonnis aanleg
ger, op straf- en burgerlijk gebiecl veroor
deelt zonder de strijdige reclenen van het 
beroepen vonnis te beantwoorclen of uit
drukkelijk te verwerpen, zodat de bestre
den beslissing op motieven steunt die of
wei tegenstrijclig zijn met deze van het 
vonnis waartegen beroep, ofwel clubbel
zinnig zijn, hetgeen met een gebrek aan 
motivering gelijkstaat : 

Overwegencle dat de door het middel in
geroepen tegenstrijdigheid of dubbelzin
nigheid van de motivering steunt op een 
vergelijking van de motieven der beslis
sing van de eerste rechter met deze van 
het bestreden vonnis ; 
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Overwegende dat de eerste rechter aan
legger van cle vervolging ontslagen had; 

Dat en het openbaar ministerie en de 
burgerlijke partij hoger beroep hadden 
ingesteld, zodat de zaak in haar geheel 
v66r de correctionele rechtbank aanhan
gig werd gemaakt in de staat waarin zij 
oorspronkelijk ter kennis van de eerste 
recliter werd gebracht; 

Overwegende dat de rechter in hoger 
beroep het vonnis van de politierechtbank 
hceft vernietigd en de uitgesproken ver
oordeling op eigen redenen heeft gegrond ; 

Dat daaruit volgt dat hij, zonder dub
belzinnigheicl, de redenen van cle eerste 
rechter verworpen heeft en dat het mid
del feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat de substantiele of op 
straf van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de beslis
sing overeenkomstig de wet is; 

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

A. Aangaande de vordering der burger
lijke partij Paulina Theurer : 

Overwegende dat aanlegger geen bijzon
der mid del inroept; 

B. Aangaande de vordering der burger
lijke partij Clement De W andeleer : 

Overwegende dat het vonnis aanlegger 
tot betaling aan de burgerlijke partij van 
een provisionele vergoeding veroordeelt 
en verder onderzoeksmaatregelen gelast; 

Dat dergelijke beslissing g·een eindbe
slissing in de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van strafvordering uitmaakt, en 
geen geschil over de bevoegdheid beslecht; 
dat de voorziening, v66r de eindbeslissing 
ingesteld, niet ontvankelijk is; 

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

22 maart 1954. - 2• kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voor·zitter. - Verslag
gever, H. Bareel. - GelijkluirZenae con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-general. - Pleiter, H. Dewulf 
(van de Balie bij het Hof van beroep te 
Brussel). 

2e KAMER.- 22 maart 1954 

VONNISSEN EN ARRESTEN. - REOHT
STREEKSE BELAS'l'INGEN. -ARREST VAN HET 
HOF VAN BEROEP.- 0NDERTEKEND DOOR EEN 
VOORZI'l'TER DIE HET . NIET GEWEZEN HEEFT 
EN DOOR DE GRIFFIER. - NIETIGHEID. 

Is nietig het an·est van het hot van be
roep in zake reohtstreekse belastingen, 

aat onrZeTtelcena is aooT een vooTzitter 
aie het niet gewezen heeft, en floo1· ae 
g1·if]ieT (1). (Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging, art. 138 en wet van 
18 juni 1869, art. 163.) 

(PARDON, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

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

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending· van de artikelen 138 van het 
\Vetboek van burgerlijke rechtsvordering 
en 7 van de wet dd. 20 april 1810 op de 
rechterlijke. inrichting, doordat het be
-streden arr~st, zoals blijkt nit de bijge
voegde uitgifte, ondertekend werd door 
de heer Mechelynck, terwijl de heer Se
pulcre, raadsheer dienstdoende voorzitter, 
als voorzitter gezeteld heeft, en de heer 
Mechelynck de debatten niet bijgewoond 
heeft, dan wanneer het arrest had moeten 
ondertekend zijn door de voorzitter en de 
griffier (artikel 138 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering) die op -alle 
zittingen de debatten bijgewoond hebben 
(artikel 7 van de wet van 20 april 1810) : 

Overwegende dat nit de vermeldingen 
van de cloor de griffier van het hof van 
beroep eensluidend ve.rklaarde uitgifte 
van het bestreden arrest blijkt, dat dit 
arrest gewezen werd door de raadsheren : 
Sepulcre, dd. voorzitter, Rutsaert en Bel
lois, maar dat het nochtans ondertekend 
is door de heer vooi·zitter Mechelynck die 
geen deel uitmaakte van het hof, welk 
het arrest uitsprak; 

Overwegende dat krachtens artikel 138 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering de minuut van ieder vonnis 
zal ondertekend worden door de voorzit
ter en, krachtens artikel 163 van de wet 
van 18 juni 1869, indien de voorzitter zich 
in de onmogelijkheid bevindt het vonnis 
te ondertekenen, door de oudste der 
rechters die de terechtzitting hebben bij
gewoond; 

Dat deze formaliteit die voorgeschreven 
is om aan de minuut van het arrest een 
authentiek karakter toe te kennen sub
stantieel is; 

Waaruit volgt dat bij gebrek aan hand
tekening van de voorzitter van het rechts
college dat het arrest gewezen heeft deze 
beslissing geen authentiek karakter heeft; 

Dat het middel derhalve gegrond is; 

(1) Zie verbr., 5 juli 1948 (Ar1·. Verbr., 1948, 
blz. 371; Bull. en PAsrc., 1948, I, 430, en nota). 
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Om di~ redenen, en zonder dat er aan
leiding is op de andere middelen acht te 
slaan, verbreekt het bestreden arrest; be
veelt dat melding van onderhavig arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
vernietigde beslissing ; legt de kosten de 
Staat ten laste; verwijst de zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

22 maart 1954. - 2° kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitt~r. - Verslag
_qever, H. de Clippele. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Pleiters, 
HH. Lonneville (van de Balie bij het Hof 
van beroep te Brussel) en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 23 maart 1954 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- ZAKEN VAN RECH'l'STREEKSE BELASTINGEN. 
-- .ARREST DAT SLECHTS BETREFFENDE AAN 
DJ<: VOORZIENING VREEMDE PUNTEN NAAR DE 
REDENEN VAN DE BESLISSING VAN DE DIREC
TEUR VERWIJST. - GEEN VERPLIOH'L'ING EEN 
UITGIFTE VAN DE DIRECTORIALE BESLISSING 
BIJ DE VOOR.ZIENING 'L'E YOEJEI\:. 

2° INKOMSTENBEL.ASTINGEN. -
FISCALE COMMISSIE. - PROCES-VERBAAL 
DOOR DE LEDEN YAN DE COMMISSIE IN BLANCO 
ONDER'L'EKEND. - NADER.HAND DOOR. DE VOOR
ZI'L'TER.-VERSLAGGEVER OP HE'f PROCES-VER
BAAL INGEVULDE REDENEN. - NIETIGE PRO
CEDURE. 

1° Wanneer het hof '1-'a.n beroep de bewe
dngen van aanlegger beantwoordt door 
motieven d-ie a.a.n het an·est e-igen zijn 
en ondm'scheiden van de 1·edenen t:an de 
directoriale besUssing waartegen aan
legger beToep instelde, en wannee1· het 
vooT het ove·rige omtrent een aan de 
voordening vTeemd punt naar de rede
nen van die beslissi?~g verwijst, is het 
niet vm·eist een ttitgifte van de beslis
sing van de d·i?'ecteur bij de voorziening 
te voegen (1). (Wet van 6 september 
1895, art. 14.) 

2° De voor de fiscale commissie gevoe·rde 
procedtwe is nietig, wanneer het pro
ces-verbaal van de beslissing van de 
comm-issie door de leden e1·van in blan
co wm·d onde1·telcend en het slechts na
dien door de voo1'Z-itter-ve1·slaggever 
rnet de rnotivering ervan werd ingemtld. 

(1) Raadpl. verbr., 8 en 15 mei 1950 (An·. 
Verb1·., 1950, blz. 566 en 583; Bull~ en PASIC., 
1950, I, 634 en 651); 20 maart 1953 (A1·r. 
Verbr., 1953, blz. 489; Bull. en PAsrc., 1953, 
I, 553). 

(VAN CALLENBERGE, '!'. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER Y AN FIN ANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 juni 1951 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 55, paragraaf 2, 
van het besluit van 31 juli 1943 betref
fende de inkomstenbelastingen en van 
artikel 33, alinea 5, van het koninklijk 
besluit van 22 september 1937 over de 
fiscale commissies, gewijzigd bij artikel 1 
van het koninklijk besluit van 30 decem
ber 1939, doordat het bestreclen arrest 
verklaarcl heeft dat geen enkele wetsbe
paling aan de leclen van de fiscale com
missie verbieclt het proces-verbaal van 
hun beraaclslaging te onclertekenen voor
aleer het volleclig door de voor.zitter-se
cretaris wercl ingevuld : 

Over de groncl van niet-ontvankelijk
heicl, hieruit afgeleicl clat de beslissing 
van de directeur niet is voorgelegd, clan 
wanneer het bestreclen arrest steunt niet 
aileen op motieven llie aan het arrest 
eigen zijn, maar ook op « de beweegrecle
nen van de bestrEclen beslissing ll, welke 
het hof van beroep oyerneemt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
eerst de door aanlegger nit de onregelma
tigheicl cler hancltekeningen van het pro
ces-verbaal van de fiscale commissie afge
leide groncl van nietigheicl beantwoordt 
met overwegingen clie aan clit arrest eigen 
zijn; 

Dat, waar het arrest « voor het ov0rige 
de beweegreclenen van de bestreden beslis
sing, met betrekking tot de door reques
trant tegen het aclvies en de werkzaam
heden van de fiscale commissie aange
voerde onregelmatigheclen )) overneemt, 
het nooclzakelijk andere onregelmatighe
den bedoelt clan die betreffencle de om
standigheden waarin het proces-verbaal 
van de commissie ondertekend werd, en 
welke het arrest reeds vooraf door een 
afzonclerlijke motivering had afgewezen; 

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

Over het micldel : 
Overwegende dat uit de venneldingen 

van het bestreden arrest blijkt clat aan
legger v66r het hof van beroep deed gel
den dat het aclvies van de fiscale commis
sie, vastgesteld door het proces-verbaal 
clcl. 24 april 1944, nietig is, om reden clat 
clit proces-verbaal in blanco door de leclen 
van de commissie wercl ondertekencl, met 
uitzonclering nochtans van cle beclragen 
Yan de belastbare inkcn~sten. en h?t 
slechts nadien is clat de voorzitter-ver-
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slaggever de motivering ervan heeft aan
gevuld; 

Overwegende dat, zonder in feite vast 
te stellen of voorbedoeld proces-verbaal 
al dan niet in de door aanlegger beweerde 
omstandigheden ondertekend werd, het 
arrest om integendeel te beslissen dat een 
onderzoek desaangaande nutteloos is, 
steunt op de enige overweging dat geen 
wetsbepaling aan de leden van de fiscale 
commissie verbiedt het proces-verbaal van 
hun beraadslaging te ondertekenen voor
aleer het volledig door de voorzitter-se
cretaris ingevuld wercl ; 

Overwegende dat deze motivering in
druist tegen de bepaling van lid 5 van ar
tikel 33 van het koninklijk besluit van 
22 september 1937 gewijzigd door arti
kel 1 van het koninklijk besluit van 30 de
cember 1939, houdencle weclerinrichting 
van cle fiscale commissies, lnidens welke 
de behoorlijk gemotiveerde conclusies van 
de commissie worden opgenomen in pro
cessen-verbaal die in dubbel door de te
genwoordige leden dienen ondertekend te 
worden; · 

Overwegende dat uit deze bewoordingen 
volgt dat de handtekening van een proces
verbaal dat, op het ogenblik waarop ze 
geplaatst wordt, de vermelcling niet in
houdt van de motieven waarop de conclu
sies gegroncl .zijn, onregelmatig is en het 
proces-verbaal ongeldig maakt; 

Dat het middel gegrond is; 
Om die redenen, en zoncler dat er aan

leiding tot onderzoek van het tweede mid
del bestaat; verbreekt het bestreden ar
rest, behalve in zover het het beroep ont
vankelijk verklaart; beveelt dat melding 
van onderhavig arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; veroordeelt verweer
der tot de kosten; verwijst de alzo be
perkte. zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

2.3 maart 1954. - 26 kamer. - l1oor
zitte1·, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Ba
reel. - Gelijlcluiden,de eoncl~tsie, H. Gans
hof van der lVIeersch, advocaat-generaal. 
- Ple'iters, HH. Veldekens en Van Leyn
seele. 

2" KAMER. - 23 maart 1954 

1° INKOlVISTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSINKOMS'l'EN. - RECLAMA'l'JE. 
RECLAMATIE DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE 
TEGEN EEN MET ZIJN INSTEMMING GEDANE 
WIJZIGING GERICHT. - 0N'l'VANKELIJKE RE
CLAMATIE INDIEN DE INSTEMMING MET' EEN 

DW ALING OMTRENT DE E'EJTEN OF OMTRENT 
HET RECHT BEHEPT IS. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEDRIJFSINKOMSTEN. - RAMING VAN DE BE
LASTBARE GRONDSLAG BIJ VERGELI.JKING MET 
SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN. 
TIJDPERK WELK AAN HET IN WERKING TRE
DEN VAN DE WET VAN 20 AUGUSTUS 1947 
VOORAFGAAT. - RAMINGPROCEDURE VOORBE
HOUDEN VOOR DE INKOMSTEN VAN NIJVER
HEIDS-, HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJVEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEDRIJFSINKOMSTEN. - RAMING VAN DE BE
LASTBARE GRONDSLAG BIJ VERGELIJKING MET 
SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN. 
TOEPASSING VAN DIE PROCEDURE OP DE EA
TEN VAN VRIJE BEROEPEN. - TOEPASSING 
SLECHTS WETTELIJK SEDERT HET IN WER
KING 'l'REDEN VAN DE WET VAN 20 AUGUSTUS 
1947. 

±0 INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEDRIJ~'SINKOMSTEN. - AANSLAG l3IJ NA
VORDERING VAN RECHTEN. - VERGELIJKING 
MET DE NORMALE WINS'l'EN VAN SOORTGE
LIJKE BELASTINGPLICHTIGEN. - BEDRIJFS
BELASTING OP DE EATEN VAN VRIJE BEROE
PEN. - TOEPASSING VAN DE WETSBEPALINGEN 
MET BETREKKING OP HET DIENS'l'JAAR WAAR
TOE DE AANSLAGEN NORMAAL DIENDEN TE BE
HOREN. 

1° De door de belastingpUchtige tegen 
een met zijn instemming gewijzigde 
aangifte ger·ichte reclamatie is ontvan
lcelijlc wanneer de door hem over de 
wijziging gegeven instemming met een 
dwaling omtrent de feiten of omtrent 
het 1·echt behept was (1). 

2° Tot het in we1·king treden van de wet 
van i!!O a1tg1tst1ts 1947 was de raming 
van de belastbare winsten bij vergelij
JC'ing met cle normale winsten van soort
gelijlce belastingplichtigen slechts toege
laten ten aanzien van inlcomsten van 
nijverheids-, handels- of landbou.wbe
d1"ijven. 

3° Met bet1·eJclC'ing tot de baten van vrije 
beroepen, is de 1·aming van de belast
bare winsten bij vergelijlcing met de 1101'
male winsten van soortgelijlce belasting
pliehtigen slechts toegelaten met in
gang van i!!S a1tg1tstus 1947, dag van de 
belcendma!Ging in het Staatsblad van 
de wet van 20 wug·ustus 1947. (Samen
geschakelde wetten, art. 28; wet van 
20 augustus 19±7, art. 5 en 55.) 

4° Voor het vestigen bij navordering van 
1·echten van de bedrijfsbelasting op de 

(1) Zie verbr., 26 juni 1951 (Arr. Verbr., 
1951, blz. 638, en de nota 3; B•tll. en PAsrc., 
1951, I, 73<1,); 21 october 1952 en 21 april 1953 
(A.1·r. Verbr., 1953, blz. 77 en 571; Bull. en 
PASIC., 1953, I, 83 en 6<1,2). 
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baten van twije beroepen, door middeZ 
van de vergeZijking met de normaZe 
wins ten van soortgeZij lee belastingpUoh
tlgen, dient toepassing ,qemaMct te wor
den van de wetsbepallngen betrejjende 
het dienstjaar waartoe de aanslagen 
normaaZ beho1·en (1). (Samengeschakel
de wetten, art. 28 en 55; wet van 20 au
gustus 1947, art. 55, par. 3.) 

(DUPONT, T. BELGISCHE STAAT, 
MINIS'l'ER VAN FINANCIEN.) 

ARRES'l'. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 28, alinea 1, der 
bij besluit van 31 juli 1943 samengesrha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, gewijzigd door artikel 5 van 
de wet van 20 augustus 1947, hetwelk ar
tikel 28 geworden is der wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, samenge
schakeld bij besluit van de Regent van 
15 januari 1948, van artikel 55, para
graaf 1, littera e, van de wet van 20 au
gustus 1947, van de artikelen 25, para
graaf 1, .3°, 55, paragraaf 1, derzelfde 
samengeschakelde wetten en 1 en 2 van 
het besluit van de Regent, del. 16 januari 
1948, houclende samenschakeling van de 
wetten betreffende de nationale crisisbe
lasting, doordat het bestreden arrest, op 
grond van een bedrijfsinkomen groot 
34.724 frank, de herziening beveelt van 
de aanslag in de inkomstenbelastingen 
over het dienstjaar 1950 bij navordering 
van rechten over het clienstjaar 1946, ar
tikel 194, omdat voor deze aanslag, zo 
hij behoort tot het dienstjaar waaraan 
hij gehecht wercl, nochtans toepassing 
dlende gemaakt van de wetgeving die 
normaal de belasting had moeten beheer
sen, l1etzij de samengeschakelde wetten 
van 31 juli 1943, waarvan artikel 28 aan 
de administratie het recht niet toekent 
de inkomsten van de belastingplichtige, 
die een vrij beroep uitoefent, naar de nor
male winsten van soortgelijke belasting
plichtigen te vestigen; dat de belasting
plichtige klaarblijkencl zijn instemming 
met deze aanslagmethode betuigde omdat 
hij in de waan verkeerde dat zij geldig 
was, maar dat die dwaling elk bindend 
karakter aan zijn instemming ontneemt ; 
dat de administratie alzo de onjuistheid 
van de aangifte niet door wettelijke be
wijsmiddelen bewezen heeft, doch dat, 
vermits de belastingplichtige zelf tDegeeft 

(1) Raadpl. verbr., 23 maart 1948 (An·. 
Ve>·b>·., 1948, biz. 178; Bull. en PAsrc., 1948, 
I, 204, met de nota 3, biz. 205). 

clat zijn aangifte onjuist was, het aange
geven inkomen in de mate daarvan dient 
verhoogd en op 34.724 fr. gebracht te wor
den; dan wanneer artikel 5 van de wet 
van 20 augustus 1947 de bepalingen van 
artikel 28 der samengeschakelde wetten 
van 31 juli 1943 uitclrukkelijk toepas
selijk maakt op de krachtens artikel 25 
paragraaf i, 3°, derzelfde wetten belast~ 
bare baten van de vrije beroepen · dat 
luidens artikel 55, paragraaf 1, litt~ra e: 
van de wet van 20 augustus 1947 het ar
tikel 5 derzelfde wet met ingang van de 
dag van haar bekendmakiug in het Stnats
bZad toepasselijk is, hetzij met iugang van 
28 augustus 1947, zulks welk ook het 
dienstjaar weze waarover de aanslag 
dient gevestigd; dat trouwens voormeld 
artikel 5 slechts de wettelijke bekrach
tiging van een gevestigde rechtspraak 
uitmaakt; dat het uitdrukkelijk akkoord 
van belastingplichtige dus niet door een 
rechterlijke clwaling ontkracht wordt· en 
dit akkoord zelfs artikel 28 niet verno'emt 
en ook niet moest veruoemen, omdat het 
geldig is onverschillig de vorm waarin 
het gegeven worclt en artikelen 28 en 55 
der voormelde samengeschakelcle wetten 
alsdan niet dieuen toegepast : 

Overwegende dat, na vastgesteld te heb
ben dat verweerder in gemeen overleg 
met de cDntroleur het bedrag van zijn be
drijfswinsten van 1945 naar de normale 
winsten van soortgelijke belastingplich
tigen heeft bepaald, omdat hij in de waan 
verkeerde dat die aanslagmethocle voor 
het dienstjaar 1946 op de in de vrije be
roepen behaalde winsten toepasselijk was, 
het bestreclen arrest beslist dat de toe
s~~mming van verweerder het gevolg 
ZIJn{le van een rechtsdwaling, de daarop 
gevestigcle aanslag nietig is; 

Overwegende dat die beslissiug gegrond 
is; dat immers, naar luid van artikel 28 
der bij besluit van 31 juli 1943 samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, welke op de litigieuze 
aanslag toepasselijk zijn, de begroting 
van de belastbare winsten naar de nor
m:;le _winsten van soortgelijke belasting
phchtigen slechts ten aanzien van de in 
nijverheids-, handels- of laudbouwbe
~rijven verkregen inkomsten toegelaten 
rs; 

Overwegende dat, zo artikel 5 van de 
wet van 20 augustus 1947 de toepassing 
van gezegd artikel 28 tDt de baten van 
vrije beroepen heeft uitgebreid, uit arti
kel 55 van gezegde wet blijkt : 1o dat 
cleze bepaling voor de eerste maal met in
gang van de dag van bekendmaking der 
wet in het StaatsbZad, zijnde 28 augustus 
1947, zal worden toegepast (artikel 55 
paragraaf 1, littera e) ; 2° dat de bepa: 
lingen van kracht op 31 december 1946 
voor het dienstjaar 1946 tot de afsluiting 
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van dat dienstjaar zullen toegepast wor
clen (artikel 55, paragraaf 2) ; 3° dat voor 
de vestiging van aanslagen bij navorde
ring van rechten toepassing zal gemaakt 
worden van de bepaling·en betreffende het 
dienstj aar waaraan de aanslagen nonnaal 
had den moe ten behoren (artikel 55, para
graaf 3); 

Dat, luidens deze wetteksten, het be
lleer niet vermocht toepassing· te maken 
van voormeld artikel 5 tot bepaling van 
de belastbare winsten, betreffende llet 
clienstj a ar 1946 ; 

Dat het midclel naar recht faalt; 
Over het tweede midclel, afgeleid uit cle 

scllending van de artikelen 97 en 112 van 
cle Grondwet, 25, paragraaf 1, 3°, 28, ali
nea 1, en 55, paragraaf 1, der bij besluit 
van 31 juli 1943 samengeschakelcle wetten 
op cle inkomstenbelastingen en voor zo
veel als nodig door het besluit van cle 
Regent van 15 januari 1948, 1 en 2 der 
bij besluit van 31 juli 1943 samengescha
kelde wetten betreffencle de nationale cri
sisbelasting en voor zoveel als nodig door 
het besluit van de Reg·ent van 16 januari 
1948, doordat het bestreden arrest cle her
ziening, op grond van een beclrijfsinko
men groot respectievelijk 93.800 frank en 
133.407 frank, van de aanslagen in cle 
inkomstenbelastingen over de dienstjaren 
194 7 en 194.8, nagevordercl in 1950, respec
tievelijk onder artikelen 195 en 196 be
veelt, omdat zowel de aanslagcontroleur 
als cle belastingpliclltige een misslag heb
ben begaan door aan het bedrag van 
700 frank netto-inkomen per verleden 
akte een aanvullend winstpercentage van 
25 t. 11. uit lloofcle van extra-wettelijke 
lonen toe te voegen ; dan wanneer geen 
vergissing werd begaan bij het bepalen 
van het belastbaar inkomen van de jaren 
1946 en 1947, waarover de belastingplich
tige schriftelijk zijn akkoord had gege
ven, en de beweerde missing, in feite, 
door het arrest geenszins bewczen werd : 

Overwegende clat, waar de bestreden be
slissing aanneemt clat de controleur en 
de belastingplichtige beiden een vergissing 
hebben begaan door aan het forfaitair 
bedrag· van 700 frank netto-winst per ver
leclen akte, waarin al de Dntvangsten in 
acht werclen genomen, een aanvullencle 
winstpercentage van 25 t. h .. wegens 
« extra-wettelijke ll lonen toe te voegen, 
zij een souvereine vaststelling bevat 
welke aan het toezicht van het Hof van 
verbreking ontsnapt; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

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

23 maart 1954. - 2e kamer. - VOO'I'
z-itte·r en ve1·slagge1:er, H. cle Clippele, 

raadsheer waarnemend voorzitter. - Ge
Ujklll-idende concl'ltsie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaaL - Plei
ters, HH. Van Leynseele en van Baste
laer (deze laatste van de Balie bij het 
Hof van beroep te Brussel). 

2c KAMER. - 23 maart 1954 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
ZAKEN VAN HECH'fS'fREEKSE BELASTlNGEN. 
VOORZIENING DAT ZICH ER TOE BEPERKT BIJ 
WI.JZE VAN MIDDEL EEN PASSUS VAN HET BE
STREDEN ARREST ALSMEDE EEN PASSUS VAN 
EEN Ar..mEH AAN RET GEVAL VREEMD ARREST 
AAN 'l'E HALEN. - V OORZIENING DIE GEEN 
BONDIGE UITEENZETTING VAN DE ].fiDDELEN BE
VAl'. - NIE'l' ON'l'VANKELIJKE VOORZIENING. 

BevcLt geen liond·ige niteenzetting van de 
1wiclllelen en is ae1·halve niet ontvan
keUjk cle vooTZ'iening tegen een arrest 
van het hof van beroep in zalce recht
streekse belast-ingen, clie z·ich e1· toe be
pe·rkt bij wijze vcLri m·iclclel een pasws 
·van het 1Jest1'eclen arTest alsmecle een 
passtts van een aan het geval V1'eerncl 
a1'rest aan te haZen. (Wet van 6 sep
tember 1895, art. 14.) 

(DEPON'l', T. BELGISCHE S1'AAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 februari 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over cle gron<l van niet-ontvankelijk
heicl, cloor verweercler afgeleicl nit het ge
nlis aan uiteenzetting der middelen in het 
verzoekschrift : 

Overwegencle dat, na de wetten te heb
ben aangeduicl welke door het arrest zou
den geschonden geweest zijn, llet verzoek
schrift zich er toe beperkt een passus 
van de bestredene beslissing alsmede van 
een arrest van het Hof van beroep te 
Luik, dat aan de onderhavige zaak 
vreemd is, aan te halen, doch geen bon
dige uiteenzetting van de tot staving van 
de voorziening ingeroepen middelen be
vat; 

Dat dit verzoekschrift derhalve, bij 
toepassing van artikel 14 van de wet van 
6 september 1895, nietig is ; 

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

23 maart 1954. - ze kamer. - Voo1·
zUte1', H. de Clippele, raadsheer waarne
mencl voorzitter. - Ve1·slagg,ever, H. De 
Bersaques. - GeUjkluidenae· conclttsie, 
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H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Pleite1·, H. Van Leynseele. 

le KAMER.- 25 maart 1954 

1° VERKOOP. - LEVERING. - AANYAAR
DING. - UITWERKING OP HE'r INS'l'ELLEN 
VAN DE YORDERING T01' ONTBINDING VAN DE 
VERKOOP. 

2° BEWIJS. - AAN DE AICTEN YERSCHULDIGD 
GELOOF. - EXPLOOT VAN DAGVAARDING EN 
CONCLUSIES. - VORDERING TOT NIETIGHEID 
VAN EEN VERKOOP OM REDEN DAT DE GELE
VERDE ZAAK AAN DE VERKOOPSVOORWAARDEN 
NIE'f BEAN1'WOORDT. - VORDERING DOOR DE 
RECHTER VERKLAARD ALS REDOELENDE DE 
ONTBINDING VAN DE VERKOOP NIET ALLEEN 
WEGENS GEMIS AAN OVEREENKOMSTIGHEID 
MAAR OOK WEGENS VERBORGEN GEBREKEN. 
- GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACH'f 
VAN DE AKTEN. 

1 o De aanvaan'ling van de geleverde zaak 
maakt de rechtsvordeTing van cle leaper 
tot ontbinding 'l:an de verlcoop wegens 
gemis aan overeenlcomstigheicl van cle 
geleverde met cle verlcochte zaalc niet 
ontvanlcelijk (1); zij belet nochtans niet 
de ontbindin.q van de verlcoop awn te 
vragen wegens verborgen ,qebTelcen 
(lcoopvemietigende vordering) (2). 

2° De bewijslcracht van het exploot van 
de dagvaarding en van de concl!tsies 
naar l!tid waa1·van de leaper de << ven~ie
tiging van de verlcoop ll aanvraagt om 
reden dat « een groat gedeelte van de 
levering aan de voo1·waarden van de 
vm·lcoop niet beantwoordde ll wordt niet 
mislcend door het a.rrest waarbij d·ie eis 
verlclaard wm·clt als een vordering tot 
ontbinding van cle verlcoop bedoelencle 
niet alleen wegens gemis aan ove?·een
komstigheid 'l:an de [Jeleverde met de 
verlcochte zaalc meta?· ook wegens ver· 
borgen geb1·e1cen. 

(CHAIT, T. DE VENNOOTSCHAP BIJ WJ.JZE VAN 
ENKELE GELDSCHIETING << E, DE POTl'ER & C0 ll.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet ov het bestreden 
arrest, op 23 mei 1951 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 

(1) DE PAGE, b. IV, n" 95, 2', en 113; verbr., 
6 april 1916 (Bull. en P4\SIC., 1917, I, 77), 

(2) Zie oak PLANIOL en RrPERT, b. X, n' 126. 
Over bet onderscheid tussen de twee vorderin
gen, zie Fr. verbr., 16 mei 1911 (PAsrc., 1911, 
IV, 157). 

schending van de artikelen 1126, 1134, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 97 van de Grondwet, 1641 tot 
1644 van het Burgerlijk Wetboek, doordat 
het bestreden arrest, met schending van 
het gerechtelijk contract en van het ge
loof dat zowel aan het exploot van rechts
ingang als aan de conclusies van de par
tijen dient g·ehecht, de oorspronkelijk 
ten verzoeke van de ·verweerster tegen de 
eiser ingestelde vordering als een rechts
vordering tot vrijwaring wegens verbor
gen of koopvernietigende gebreken be
schouwt, en op die verkeerde beschou
wing steunt om te beslissen dat het in de 
huidige stand der procedure onmogelijk 
is over de gegrondheid van de grond van 
niet-ontvankelijkheid welke door eiser 
wordt afgeleid nit de aanvaarding van de 
koopwaar door de verweerster te oorde
len, dan wanneer het exploot van rechts
ingang alsme(le de door de verweerster zo
wel in eerste aanleg als in hoger beroep 
genomen conclusies zonder enige moge
lijke dubbelzinniglleid aan de rechtsvor
dering tot ontbinding van de litigieuze 
verkoop een beweerd gebrek aan gelijk
vormigheid van de verkochte zaak met de 
verkoopsvoorwaarden als grondslag gege
ven hebben; 

Overwegende dat, zoals in het middel 
wordt aangevoerd, de aanvaarding van de 
geleverde zaak de rechtsvordering van de 
koper tot ontbinding van de verkoop we
gens gemis aan overeenkomstigheid van 
de geleverde zaak met de verkochte zaak 
niet ontvankelijk maakt; 

Maar overwegende dat, waar het arrest 
aanneemt dat de woorden « vernietiging 
van de verkoop ll omdat « een groot 
gedeelte van de levering niet aan de voor
waarden van de verkoop beantwoordde )), 
zowel in de dagvaarding als in de conclu
sies van verweerster, niet aileen een vor
dering tot ontbinding van de verkoop, 
wegens gemis aan overeenkomstigheid 
van de geleverde met de verkochte zaak 
bedoelden, doch ook een vordering tot 
ontbinding wegens verborgen gebreken, 
hetzij, een koopvernietigende vordering, 
het aan voormelde akten een interpretatie 
heeft gegeven welke met hun bewoordin
gen verenigbaar is; 

Dat het middel, dienvolgens, in feite 
niet opgaat; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en, daar de voorziening v66r 15 september 
1953 betekend werd, tot een vergoeding 
van 150 frank jegens verweerster. 

2.5 maart 1954. - 1e kamer. - Voo?·
zitter, H. Vandermersch, raadslleer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggevm·, 
H. Bayot. - Gelijlcl!~idencle conclusie, 
H. Haoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - P~eite1·, H. Simont. 
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lc KAMER. - 25 maart 1954 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. - WERK
RECH'l'ERSRAAD. - VORDERING VAN EEN BE
DIENDE TOT TERUGGAVE VAN GELEENDE SOM
MEN. - LENING DOOR DE WERKGEVER AAN
GEGAAN OM EEN AUTOVOER'l'UIG 'l'E KOPEN. -
OM AAN DIE BEDIENDE TOE TE LATEN ZIJN 
WERK ALS HANDELSREIZIGER UlT TE VOEREN. 
- VASTSTELLING WELKE NIET VOLSTAAT OM 
DE BEVOEGDHEID VAN DE WERKRECHTERSRAAD 
TE RECHTVAARDIGEN. 

De werlcrechtersraarl voor dewellce een 
aoo1· een bedienrle teaen zijn werlcgever 
ilnaestelrle eis tot terugga'l.ie '!.ian ge
leende sommen wordt aanhanaig ge
mcwkt, 1·echtvac~rdigt zijn door de werlc
gever betwiste bevoegdhe·id niet door 
de enkele overweging dat de sommen 
geleena werrlen voor het aanlcopen van 
een au.tovoertuig dat cl'ienen moest om 
aan de bediende toe te laten zijn werk 
als handelsre·iziger it it te voeren (1) . 
(Wet van 9 juli 1926, art. 43, 2° .) 

(!>IINNOYE, T. DEVOS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 7 april 1953 gewezen door 
de werkrechtersraad van beroep, kamer 
voor bedienden, te Brussel ; 

Overwegende dat die beslissing enkel 
bestreden wordt in zover zij de werk
rechtersraad bevoegd verklaart om ken
nis te nemen van de door verweercler .in
g·estelde eis tot teruggave, van een geld
som van 55.000 frank en aanlegger tot die 
teruggave en tot de gerechtelijke interes
ten veroordeelt; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
cling van de artikelen 1, 2, 3, 4, 43, 
45 en 49 van de wet van 9 juli 1926 
op het arbeiclsgerecht, 8, 9, 12 en 15 
van de wet van 25 maart 1876 op de 
bevoegdheicl, 1101, 1134, 1874, 1892, 
1902, 1903 en 1904 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1 en 2 van de wet van 15 de
cember 1872 van het Wetboek van koop
hanclel, 97 van de Grondwet, cloordat de 
bestreden beslissing het arbeiclsgerecht 
op grond van artikel 43, 1 o, van de wet 
dd. 9 juli 1926 bevoegd verklaart, om 
kennis te nemen van een vordering tot 
« teruggave van geleende sommen ll om 
reden clat deze bestemcl waren « tot het 
aankopen van een autovoertuig· dat die
nen moest om aan beroeper toe te laten 

(1) Uit de beslissing bleek niet dat het be
diendecontract de oorzaak van de lening was, 
met andere woorden dat de sommen in uitvoe
ring van een uitdrukkelijk of stilzwijgend be-

zijn werk als handelsreiziger uit te voe
ren ll, dan wanneer het arbeidsgerecht 
slechts bevoegd is om kennis te nemen 
van de betwistingen die de arbeid betref
fen, <<des contestations relatives a l'ap
prentissage, au contrat de travail et a 
tout autre louag·e cle services, a !'exclu
sion des actions en reparation des dam
mages occasionnes par des accidents clu 
travail ll, waaruit volgt dat het onbe
voegcl is om kennis te nemen van de vor
dering tot t~rugbetaling van een lening, 
zelfs indien cleze lening door een bediende 
aan zijn werkgever toegestaan wercl om 
aan deze laatste de aankoop te verge
makkelijken van een voertuig dat dienen 
moest om aan de bediende toe te laten 
zijn werk te volbrengen : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing de bevoegclheid van de rechtsmacht 
der werkrechters rechtvaarcligt op grond 
van de enkele beschouwing dat de som
men door verweerder a an aanlegger, zijn 
werkgever, geleend werden, « voor het 
aankopen van een autovoertuig dat die
nen moest om aan appellant (verweerder) 
toe te laten zijn werk als handelsreiziger 
nit te voeren ll; 

Overwegencle dat de werkrechtersraad 
een uitzonderingsrechtsmacht is, waarvan 
de bevoegdheid stipt door de wet beperkt 
wordt; 

Overwegende dat hij, naar lnid van 
artikel 43, 1 o, van de wet van 9 juli 1926, 
kennis neemt van de geschillen betreffende 
de leercontracten, het arbeidscontract en 
alle andere dienstcontracten met uitslui
ting van de rechtsvorderingen tot vergoe
cling van schade voortspruitende nit ar
beidsongevallen; dat hij, krachtens arti
kel 43, 2°, derzelfde wet, ook kennis 
neemt van de eisen tot teruggave van 
borgstellingen, getuigschriften, akten, ge
reeclschap, klederen of andere voorwer
pen, die tot uitvoering van bedoelde con
tl·acten worden afgegeven; 

Overwegende dat leningen door een be
diende aan zijn werkgever toegestaan, 
zelfs voor de aankoop van een autovoer
tuig om aan die becliende toe te laten zijn 
werk van handelsreiziger uit te voeren, 
niet noodzakelijk het dienstcontract als 
oorzaak hebben; dat zij mogelijks slechts 
ter gelegenheicl van dit contract zijn toe
gestaan geweest en, dienvolgens, een on
derscheiden oorzaak kunnen hebben; 

Dat, door na te laten verder te onder
zoeken of de sommen, waarvan verweer
der de teruggave vorderde, in uitvoering 
van een uitdrukkelijk of stilzwijgend be-

ding van het dienstcontract geleend werden 
(zie Pasinomie, 1909-1910, blz. 404; Rep. pmt 
dr. belge, v' Conseil <le prud'hommes, n" 189 
190, 19~ en 201). 
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ding van het tussen partijen gesloten 
dienstcontract geleend werden, de rechter 
over de grond zijn beslissing niet wette
lijk gemotiveerd heeft; 

Dat het midclel gegroncl is; 
Om die redenen, verbreekt de bestreden 

beslissing, doch alleen in zover zij de 
werkrechtersraad bevoegd verklaart om 
kennis te nemen van de eis tot teruggave 
aan verweerder, van een geldsom van 
55.000 frank en aanlegger tot die terug
ga ve en tot de gerechtelijke interesten 
veroordeelt; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gecleeltelijk vernietigde be
slissing ; veroordeelt verweerder tot de 
kosten; verwijst. de alzo beperkte zaak 
naar de werkrechtersraad van beroep te 
Antwerpen, kamer voor bedienden. 

25 maart 1954. ~ 1• kamer. - Voo·r
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. l'eTslnggever, 
H. Huybrechts. - Gelijlcltt-iclende con
ol-usie, H. Haoul Hayoit de 'rermicourt, 
procureur-generaal. - Pleiter, H. della 
Faille cl'Huysse. 

1• KAMER. - 25 maart 1954 

ERFDIENSTBAARHEID. - TIJRF INGE
SLO'l'EN INGEVOLGE EEN YEUDELING. - EJRF
DIENS'l'BAARHEID YAN OVERGANG. - TIJRVEN 
WAAROVER DE OVERGANG MOE'l' GENOMEN 
WORDEN. - NIET RECHTS'l'REEKSE TOEGANG 
TOT DE OPENBARE 'NEG. - VEREISTE VOOR
WAARDE OPDAT HIJ ZOU VOLS'l'AAN. 

Wcmneer de inslttiting het gevolg is van 
een verdeling, dient de ove·rgcmg over 
de eTven van de deelgenoten genornen te 
worden (1). Een ove1·gang over die er
ven die toelaat de openba?'e weg on
Techtstreek,s te bereilcen b·ij aanslu.it-ing 
aan een aan de eigenaa·r van het inge
sloten ert toebehorende -uitbaUngsweg 
volstaat, zo die toegang tot de openbare 
weg toereikend is voor de ttitbating van 
bedoelcl erf (2). 

(CORNELIS, T. CORNELIS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 juli 1953 in hoger beroep ge
wezen door de Rechtbank van eerste aan
leg te Brussel; 

(1) DE PAGE, b. VI, n' 593; lCLUYSKENS, Za
kenTecht, b. V, n' 369. 

(2) DE. PAGE, b. VI, n' 596; verbr., 8 augus
tus 1844 (PASIC., 1844, I, 217); 23 oclobeL 1952 
(A1'1'. Ye1·br., 1953, biz. 83; Bull. en PAsiC., 

1953, I, 89). 

YERDR ... 1954. ~ 33 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 682, 683 en 
684 van het Burgerlijk Wetboek, doordat 
het bestreden vonnis beslist dat de uit
weg tot de openbare weg (Brussel
straat) enkel kan gevestigd worden op de 
door eisers op 26 juni 1952 aangekochte 
percelen 1, 2, 3 en 4, of ov hunne eigen
dommen gecadastreerd 269 Q en 269 T, 
om de reden dat al deze percelen, alsook 
het perceel 269 P ten behoeve waarvan 
verweerders een uitweg vroegen, vroeger 
toebehoord hebben aan Anna-Catherina 
De Bast, door wie ze venleeld werden, 
en derhalve clien uitweg vestigt op de 
plaats waar vroeger een losweg bestond, 
en zulkF< 'oet om de enige reden dat 
eisers geen andere losweg op hun eigen
dom aanhieden, dan wanneer de regel 
- naar dewelke de uitweg tot de open
hare weg client te worden genomen op 
de percelen, dl.o_ vroeger met het perceel 
waarvoor uitweg wordt gevraagd aan een
zelfde eigenaar toebehoorden, - niet be
duidt dat deze uitweg tot aan de open
bare weg client te worden verleend, en het 
volstaat dat de uitweg op de vroeg·er 
onverdeelde percelen genomen worde tot 
aan een weg die tot de openhare haan 
leidt, vooral wanneer die weg er ene is 
cUe evenals het ingesloten perceel aan de
zelfde eigenaar toebehoort : 

Overwegende dat, wanneer de insluiting 
het gevolg is van een verdeling, de over
gang weliswaar over de erven van de 
deelgenoten moet genonwn worden, doch 
dat een overgang, die door middel van 
aansluiting met een aan de eigenaar van 
het ingesloten erf toehehorende uitba
tingsweg toelaat de openbare weg te be
reiken, een overgang uitmaakt die toe
gang geeft tot de openbare weg, indien 
hij voor de uithating van bedoeld erf 
volstaat; 

Overwegende dat, door te weigeren de 
door aanleggers ov.er hun eigenclom aange
boden overgang in aanmerking te nemen, 
om de enkele reden dat deze overgang 
niet tot aan de openbare weg op hun 
eigendom aangehoden werd, het bestreden 
vonnis het in het middel aangeuuide ar
tikel 682 van het Durgerlijk Wetboek ge
schonden heeft ; 

Om cUe redenen, verhreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat melding van on
derhavig' arrest zal gemaakt worden op 
de kant van het vernietigd vonnis; ver
oordeelt verweerders tot de kosten; ver
wijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Antwerpen, zetelende in 
hoger beroep. 

25 maart 1954. - 1" kamer. - TToO'I'
zittef, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slag.geve1·, 
H. Rutsaert. - Gelijlcluidende conclusie, 
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H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal.- Pleiters, HH. Van Leyn
seele en Struye. 

2e KAMER.- 29 maart 1954 

VERKEER.- VLUCHTMISDRIJF.- VoNNIS 
DAT YASTSTELT DAT DE DOOR BEKLAAGDE BE
STUURDE WAGEN EEN ANDER WAGEN MET GE
WELD AANGEREDEN HEEFT EN DAT BEKLAAGDE 
NillTTEGENSTAANDE DEZE OMSTANDIGHEID ZIJN 
WEG VOORTGEZET HEEFT. - BESLISSING DIE 
ALDUS YAS'l'S'l'ELT DAT BEKLAAGDE GEWETEN 
HEE~"r DA'l' ZIJN YOERTUIG EEN ONGEI'AL YER
OORZAAK'l" HAD. 

Het vonnis hetwellc in zake vl1whtmis
dr·ijf vctststelt dat de door de belclaagde 
bestuttrde wagen een ander wagen met 
geweld aangereden heett, dat de be
Jclaagde niettegenstaande die omstandifl
heid zijn weg voortgezet heett en ver-. 
volgens de in de wettelijlce bewoordin
gen omsohr·even telastlegg·ing bewezen 
verlclactrt stelt aldus de bestanddelen 
van het mi8d;rijf vast en namelij lc dat 
de belclaagrle geweten heett dat zijn 
voer·tttig een ongeval h£td ve·roor·zaa.lct 
of daa'fioe aanleiding gegeven had. 

{SCHRUWS.) 

ARRES'f. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 november 1953 in hoger be
roep gewezen door de Oorrectionele Recht-
bank te Brussel ; · 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 57, 1°, o, van het koninklijk 
besluit van 1 februari 1934 houdende .Al
gemeen Reglement op de politie van het 
vervoer en het verkeer, genomen ter uit
voering van artikel 1 van de wet van 
1 augustus 1899 houclencle herziening der 
wetgeving en cler reglementen op de po
litie van het vervoer, van artikel 2bis 
van cleze wet, gewijzigcl bij artikel 3 van 
de wet van 1 augustus 1924 cUe hetzelfcle 
voorwerp heeft, cloorclat de bestreden be
lj!lissing aanlegger uit hoofde van de te
lastlegging A en B veroordeeld heeft, 
zonder ·het door hem regelmatig opge
worpen mic1c1el te beantwoorden waarbij 
hij deed gelden cc dat uit de gegevens uit 
het dossier blijkt 1° dat bijna geen schade 
aan de wagen van appellant veroorzaakt 
wercl, behalve schade aan een plaat B; 
dat het volstrekt onmogelijk is clat een 
wagen die aan een ancler rijtuig schade 
zou berokkend hebben welke, naar 
staande wordt gehouden, een beclrag van 
7.{100 frank zou belopen, geen spoor daar-

van zou dragen; dat de rijkswacht enkele 
uren na het ongeval de wagen van appeJ
lant onderzocht heeft; dat dus uitgesloten 
is dat deze onclertussen zijn rijtuig heeft 
kunnen doen herstellen )), dan wanneer, 
aangenomen dat deze argumentatie feite
lijk gegrond weze en dat de botsing, die 
aan de aangereden wagen de aangevoerde 
belangrijke schacle veroorzaakt heeft, op 
de aanrijdende wagen slechts de door 
de rijkswacht opgenomen onbeduidende 
schade heeft achtergelaten, aanlegger 
nooclzakelijk van de telastleggingen A en 
B diencle te worden vrijgesproken, welke 
ook de getuigenissen en de verder niet 
nacler omschreven cc gegevens uit het dos
sier >> mochten zijn waarop de recllter 
over de groncl zijn beslissing heeft doen 
rusten (scllencling van de in llet middel 
aangeduide bepalingen) : 

Overwegencle clat aanlegger, na gewag 
te hebben gernaakt van de licllte scllade 
aan zijn eigen wagen en, ander.zijds, van 
cle ernstige scllade welke op de wagen 
van Lohay waargenornen werd, beweerde 
clat het niet zijn wagen kon zijn die met 
de wagen van Lohay in aanrijcling was 
gekomen; 

Overwegencle dat llet bestreden vonnis 
clit verweer beantwoordt door erop te 
wijzen dat, volgens de verklaring van een 
getuige, de botsing hevig is geweest; dat, 
volgens cleze getuige en Lohay, diens 
autornobiel door een groene wagen aange
reclen werd, dat de rijkswacllt daags na 
llet ongeval vastgesteld heeft dat aanleg
gers wagen, waarvan de kleur blauw
groenachtig is, sporen van aanrijding ver
toonde; 

Overwegende clat, aangezien de sehen
ding van artikel 57, 1°, o, van de vVeg
code en van artikel 2bis van de wet van 
1 augustus 1899, gewijzigd bij die van 
1 april 1924, naar luicl van het rniddet 
wordt ingeroepen, enkel voor het gent! 
waarin de door aanlegger aangevoerde 
materiele onmogelijkheid zou worden aan
genornen, er geen groncl is om dit mid
del te behandelen in zover het de scherr
cling van die wetsbepalingen inroevt; 

Overwegende dat het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 163 en 195 van het Wetboek 
van strafvorclering, 2bis van de wet van 
1 augustus 1899, houdende herziening van 
de wetgeving en van de reglementen op 
de politie van het vervoer, gewijzigd bij 
artikel 3 van de wet van 1 augustus 1924, 
cloordat de bestreclen beslissing aanlegger 
nit hoofde van de telastlegging B (vlucht
rnisdrijfJ heeft veroordeelcl, zonder vast 
te stellen dat aanlegger wist dat zijn 
rijtuig zoeven een ongevar had veroor
zaakt of er toe aanleiding had .gegeven 
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\)n dat hij de vlucht heeft genomen om 
niet bij de nodige bevindingen aanwezig 
te zijn, dan wanneer clie kennis van het 
ongeval een der elementen van het mis
drijf is : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
steunend op de gegevens uit het dossier 
en op het ter terechtzitting gedane onder
zoek, vaststelt dat de door aanlegger 
bestuurde wagen, toen deze de door 
Lohay bestuurde wagen langs de linker
zijde wou voorsteken, om de Diksmuide
laan op te rijden, deze hevig heeft aange
reden; dat aanlegger niettegenstaande 
deze omstandigheid niet heeft stilgehou
den en zijn weg heeft voortgezet, dat twee 
automol:)ilisten onmiddellijk de vervol
ging hebben opgenomen en erin geslaagd 
zijn hem in de Masuistraat in te halen; 

Dat het vervolgens ten laste van aan
legger de telastlegging B bewezen heeft 
verklaard, te weten het misdrijf « op de 
openbare weg, bestuurder van een rijtuig 
zijnde, en wetende dat dit riituig zoeven 
een ongeval heeft veroorzaakt of daartoe 
aanleiding heeft gegeven, de vlucht te 
hebben genomen om niet bij de nodige be
vindingen aanwezig te zijn >> ; 

Dat het vonnis alclus het bestaan vast
stelt van de in het middel aangewezen 
elementen van het misdrijf; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

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

29 maart 1954. - 2" kamer. - Voor
zitte1", H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. Bareel. - GeUjlcluidende con
cl~~cSie, H. Depelchin, advocaat-generaal. 
- Pleiter, H. Baudhuin (van de Balie bij 
het Hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 29 maart 1954 

1° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOHTER OVER DE GROND. -
S'l'RAFZAKEN. - VAS'l'S'l'ELLING DA'l' EEN DES
KUNDIGE NIE'l' ALLEEN IN HOEDANIGHEID VAN 
GE'l'UIGE MAAR OOK IN HOEDANIGHEID VAN 
DESKUNDIGE DOOR DE EEUS'l'E REOH'l'ER VER
HOORD WERD. - VAS'l'STELLING VEREN!GBAAR 
MET DE BEWOORDINGEN VAN DE PROOESSEN
VERBAAL DER TEREOHTZITTINGEN. - SOUVE
REINE VASTSTELLING. 

2° BEWIJS. - DESKUNDIG ONDERZOEK IN 
S'l'RAFZAKEN. - DOOR DE ONDEBZOEKS
REOHTER AANGESTELDE DESKUNDIGE. - DOOR 
DE REOHTER OVER DE GROND NIET ALLEEN 

ALS GETUIGE MAAR . OOK ALS DESKUNDIGE 
VERHOORD. - VERPLIOHTING DE DESKUNDI
GE~~ED AF TE LEGGEN. 

3° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - AAN DE AK
TEN VERSOHULDIGD GELOOF. - AKTE VAN 
DE EEDAFLE3GING '!'EN OVERSTAAN VAN DE 
ONDERZOEKSREOH1'ER EN DAGVAARDING VAN DE 
DESKUNDIGE OM ALS GETUIGE TER ZITTING TE 
VERSOHIJNEN. - VAS'fS'l'ELLING DOOR DE 
REOHTER IN HOGER BEROEP DAT DE DESKUN
DIGE V66n DE EERSTE REOHTER ALS DESKUN
DIGE IS OPGETREDEN. - GEEN MISKENNING 
VAN DE BEWIJSKRAOHT DER AKTEN. 

1° TVanneer de door cle rechter in hager 
beroep gedane vaststelling dat een des
lcm~dige v66r de eerste rechte1· niet al
leen als getttige floch ook als deslcun
flige is opgetreden met fle bewoMdingen 
-uan de p1·ocessen--uerbaal fle1· terecht
zUting veren·igbawr is, is cleze vaststel
ling SOUVe1·ein. 

2° Zo een deslcwnflige aangesteld floor fle 
onflerzoelcsrechter ten ove1·staan van 
wie hij de in artilcel H van het Wet
boek van strajvorde1·ing omschreven 
eed heejt ajgelegfl niet enlcel als 
getttige doch oolc als fleslctmflige door 
fle rechter ovM de grand verhoord 
wo1·flt dient hij opnie·ww de deskttndi
geneed af te leggen (1). (Impliciete be
slissing). 

3° De bewijslcraclzt vctn de alcte van eed
afiegging van een deskunrlige en fle be
wijslcracht van fle aan fle fleslc~mflige 
gedane flagvaarcling om ter zitting van 
de eerste rechte·r als getuige te verschij
nen worden niet mislcend door fle 1·ech
ter in hager beroep rlie vaststelt flat de 
deslcu.ndige v66r fle eerste rechter oolc 
als deslcundige is opgetreden. 

(TRENDY EN ANDEREN, '1'. LEON EN ANDEREN.) 

ARREST. 

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

I. Over de ontvankelijkheiu van de 
voorzieningen : 

A. Wat betreft de voorziening van Ma
rie Leon, weduwe Van den Neste : 

Overwegende dat uit de stukken van 
de procedure niet blijkt dat de door aan
legster in hoedanigheid van lmrgerlijke 
partij ingestelde voorziening zou bete
kend zijn geweest aan de vartijen waar
tegen zij gericht is; 

(1) Zie a contra.·io, verbr., 16 october 195() 
(A1.,.. Ve•·br., 1951, blz. 48; Bull. en PASIC., 
1951, I, 57); 20 april 1953 (Ar1·. Verbr., 1953, 
blz. 557; Bull. en PAsrc., 1953, I, 628). 
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Dat zij derhalve niet ontvankelijk is; 
B. Wat betreft de voorzieningen van 

Franc:;ois Trenoye, beklaagde, en van de 
vennootschap Gallodana, burgerlijk ver
antwoordelijke; 

Overwegende dat deze voorzieningen, in 
zover zij tegen de beklaagde Vanbellin
ghen en tegen de voor deze burgerliJk 
verantwoordelijke partij, vennootschap 
«Societe D'Aoust Freres )) gericht zijn, 
niet ontvankelijk zijn; 

Dat immers aanleggers niet vermogen 
deze beslissingen te bestrijden welke over 
de tegen een medebeklaagcle en de voor 
hem burgerlijk verantwoorclelijke partij, 
ingestelde publieke vordering en over de 
door clerden tegen laatstgenoemclen inge
stelde burgerlijke vorclering gewezen wer
den; 

0. Wat betreft de voorziening van de 
« Societe d' Assurances Generales Jl, bur
gerlijke 11artij : 

Overwegende dat, aangezien aanlegster 
niet tot de op de publiek.e vordering· geval
len kosten is veroordeeld geweest, lmar 
voorziening, in zover zi.i tegen de over 
deze vordering gewezen beslissing is ge
rieht, niet ontvankelijk is; 

II. Over het overige der voorzieningen 
van Franc:;ois Trenoye, van de vennoot
schap Gallodana en van de Societe d'As
surances Generales : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 43, '14, 155, 
189 van het Wetboek van strafvor
dering, 1317, 1319 en 1320 van het 
Burgerlijk Wetboek, van het aan de 
akten te hechten geloof, van de reeh
ten der verdediging en van artikel 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest verklaart << nit de debatten te laten 
wegvallen, zonder daarop acht te slaan, 
de verklaringen welke de deskundige 
Maricq ter openbare rechtszittingen van 
de Oorrectionele Rechtbank te Brussel van 
24 october 1951 en 1 april 1.952 heeft afge
legcl Jl, om reclen « dat nit de proeessen
verbaal (dier terechtzittingen) ... blijkt 
dat de deskundige Maricq die een verkla
ring in de zaak heeft gedaan als aange
stelde _ deskunclige en niet enkel als ge
tuige, de deskundigeneed nfet in de be
woordingen van de wet heeft afgelegcl Jl, 

dan wanneer nit de aan de rechters over 
de grond voorgelegcle stukken van de 
procedure blijkt dat de heer deskundige 
Maricq, aangesteld door de heer onder
zoeksrechter Vroomans, ten overstaan 
van deze op 20 juli 1950 de in artikel 44 
van het Wetboek van strafvordering om
schreven eecl heeft afgelegd, clat hi.i na
clien door het openbaar ministerie is ge
clagvaard geweest om als getuig·e te ver
schijnen ter terechtzittingen van de Oor
rectionele Rechtbank te Brussel alwaar 
hij op 24 october 1951 en op 1 april 1952 in 

die hoedanigheid na afiegging van de in 
artikel155 van het Wetboek van strafvor
dering omschreven eed gehoord is ge
weest, en clat hij in zijn verklaringen aan 
de rechtbank rekenschap heeft gegeven 
van de uitslag van de navorsingen waar
mede hij was belast geweest, zoncler tot 
enige nieuwe verrichting· over te gaan; 
<loorda t, door enerzij ds te ver klaren 
tlat de heer Maricq v66r tle eerste 
rechter « als deskundige Jl verklaringen 
had afgelegd, dan wanneer hij als getuige 
was gedagvaarcl geweest en als zoclanig 
was gehoortl geweest, en door anderzijcls 
dezes verklaring nit de debatten weg 
te laten, onder het voorwendsel dat de 
substantiele rechtsvormen van de eedaf
legging niet waren l'ervuld geweest, dan 
wanneer de in de loop van het onderzoek 
aangestel<le deskundige die v66r tle onder
zoeksrechter de in artikel 44 van het 
-wetlloek van strafyordering omschreven 
eetl heeft afgelegd er niet toe gehoutlen 
is ter terechtzitting, waar hij niet meer. 
de taak van een deskundige, doch die van 
een getuige volbrengt, een andere eed af 
te leggen clan de in artikel 155 van het
zelfcle Wetboek omschrevene eecl, het lle
stretlen arrest de voormelcle wetsllepalin
gen met betrekking op de gerechtelijke 
eed g-eschonden heeft, het geloof heeft 
miskend clat client gehecht aan de akten 
der rechtspleging welke voorheen in de 
loop van het onclerzoek en ter terecht
zitting in eerste aanleg werden gesteld, 
en afbreuk heeft gedaan aan de rechten 
van verclecliging van de belangen der bur
gerlijke partij, wat betreft de beklaagcle 
Vanbellinghen en de voor hem burgerlijk 
Yerantwoorclelijke 1mrtij : 

Overwegende dat uit de stukken der 
rechtspleging blijkt dat de heer Maricq, 
aangesteld door de onderzoeksrechter als 
deskundige, ten oYerstaan yan deze ma
gistraat de in artikel 44 nm l1et \Vetboek 
van strafvordering omschreven eed heeft 
afgelegd; dat voormelde deskundige, toen 
hij v66r de Oorrectionele Rechtbank te 
Brussel zijn verklarilig moest afieggen, 
vooraleer te worden gehoord ter zitting 
van 24 october 1951. cle getuigeneed heeft 
afgelegd en, bovendien, de eecl « verslag 
uit te brengen in eer en geweten, zo 
helpe mij God ll; 
Overw~gende clat het bestreden arrest 

verklaart dat uit de processen-verbaal van 
cle openbare tereehtzittingen van de cor
rectionele rechtbank van 24 october 1.951 
en 1 april 1.952 blijkt clat de heer J\1aricq, 
die op clie zittingen zijn verklaringen 
als in de zaak aangestelcle deskunclige 
en niet enkel als getuige afiegcle, de des
kundigeneed niet afgelegd heeft « in de 
termen ll voorgeschreven bij cle wet; dat 
het eruit afieidt dat er grontl aanwezig 
is om deze onregelmatige verklaringen te 
verwerpen, zonder acht erop te slaan; 
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Overwegende dat uit deze vaststellingen 
blijkt dat het bestreden arrest in aanmer
king heeft genomen dat de processen-ver
baal der zittingen te kennen geven dat de 
heer Maricq bij zijn verklaringen als des
kundige is opgetreden; dat deze feite
lijke beoordeling van het hof van beroep 
welke met de bewoordingen der proces
sen-verbaal verenigbaar is, souverein is; 

Overwegende evenwel dat het middel 
de schending· inroept van het geloof dat 
dient gehecht aan de eedafiegging van de 
deskundige ten overstaan van de onder
zoeksrechter en aan de aan de deskundige 
gedane dagvaarding om ter zitting als 
« getuige '' te verschijnen; 

Overwegende dat, vermits de vermel
dingen van die akten niet noodzakelijk 
insluiten dat de heer Maricq, niet als 
deskundige ter zitting zou zijn kunnen 
optreden, het bestreden arrest het aan de 
ingeroepen akten · te hechten geloof niet 
geschonden heeft; 

Dat daaruit volgt dat deze beslissing 
wettelijk is en de rechten der verdedi
ging niet geschonden heeft; 

Dat geen enkel onderdeel van het mid
del kan aangenomen worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de regelen der bewijsleve
ring in strafzaken, inzonderheid van 
de artikelen 15±, 155, 156 en 189 van 
het Wetboek van strafvordering, 393 
van het Algemeen Reglement voor. de 
arbeidsbescherming, titel III, goedge
keurd bij besluit van de Regent van 
27 september 19±7, 418 en 419 van het 
Strafwetboek, 1382, 1383 en 1384 van het 
Burgerlijk Wetboeek, en van artikel 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest, na vaststaand te hebben verklaard 
dat « beklaagde, aanlegger in verllreking 
Trenoye, na een Prolak II geheten verf 
gekocht te hebben, dit product verder 
verkocht waarbij hij zich ertoe beperkte 
de llenaming ervan in Keratex te veran
deren, << en dat de fabriek die het product 
Prolak II vervaardigde steeds op de va
ten waarin het product werd verkocht, 
een groen etiket aanbracht waarvan de 
tekst voor de specialisten in schilder
werk een waarschuwing voor de giftig
heid van het product uitmaakte ll, aanleg
ger in verbreking Trenoye en de voor hem 
burgerlijk verantwoordelijke veroordeeld 
heeft uit hoofde van het leveren van de 
Keratex verf zonder op de verpakking 
de aanwezigheid van giftige zelfstandig
heden, in onderhavig geval aromatische 
hydrocarbuur, aangeduid te hebben en 
van het veroorzaken, ten gevolge van deze 
onvoorzichtigheid, van de dood van de ar
beider Van den Neste, om reden « dat, al 
waren de vaten welke het Prolak II in
hielden weliswaar voorzien van de ver
wittiging dat in de verf aromatisch hy-

drocarbuur aanwezig was, het evenwel 
niet bewezen is dat het etiket nog steeds 
op de vaten bestond toen deze ter be
stemming van de firma D'Aoust zijn aan
gekomen Jl, en « dat men niet kan zeggen 
dat de levering van Gallodana de 
firma D'Aoust in dezelfde staat heeft 
bereikt als die waarin zij zich bevond 
toen zij de beklaagde !Jereikte n, dan 
wanneer aanleggers in hun v66r de 
rechters over de grond regelmatig gena
men conclusies, na erop te hebben gewezen 
dat de verf in haar oorspronkelijke ver
pakking was geleverd geweest, welke 
voorzien was van een groen etiket met de 
aan het vereiste van artikel 393 van het 
algemeen reglement voor de arbeidsbe
scherming beantwoordende vermelding : 
« Dit product bevat .aromatische hydrocar
lmur >J, zich beriepen hierop « dat het open
baar ministerie behoorde te bewijzen dat 
(zij) dit etiket zouden verwijderd hell
ben ... , dat dit bewijs niet geleverd 
(werd) ... dat ... het verdwijnen van de eti
ketten door toeval of door een vreemde 
oorzaak niet uitgesloten was... (en) dat 
derhalve het vermoeden voortspruitend 
uit het voorheen aanwezig zijn van de 
etiketten en uit het belang (van aanleg
gers in verbreking) ze op hun plaats te 
behouden, volkomen blijft voort be
staan ,,, doordat voormelde redenen van 
het bestreden arrest, waar zij de onzeker
heid of de twijfel van de rechters over de 
grond tot uiting brengen ten aanzien van 
de aanwezigheid of de afwezigheid bij de 
litigieuze levering van het etiket met de 
door artikel 393 van het Algemeen Re
glement voor de ar)Jeidsbescherming ver
eiste vermeltling, niet voldoen aan het 
wettelijk vereiste van het positief gele
verd bewijs van de afwezigheid van der
gelijke vermelding waarop door aanleg
gers in verbreking Trenoye en consorten 
in hun conclusies behoorlijk werd gewe
zen en doordat die redenen bijgevolg, het 
dispositief van het arrest waarbij Vanbel
linghen en de voor hem burgerlijk verant
woordelijke partij vrijgesproken werden 
niet kunnen rechtvaardigen : 

Overwegende dat aanleggers Trenoye en 
Gallodana bij conclusies staande hielden 
dat, waar zij aan de firma D'Aoust in de 
oorspronkelijke vaten een Prolak II 
geheten verf geleverd hadden, waarbij zij 
zich ertoe hadden beperkt deze benaming 
in de benaming « Keratex '' te verande
ren, en waar op de oorspronkelijke vaten 
een groen etiket was aangebracht met 
aanduiding van de giftigheid van het 
vroduct, daaruit diende te worden afge
leid dat de aan de vennootschap D'Aoust 
geleverde vaten van het reglementair 
etiket voorzien waren; 

Overwegende dat het arrest op dit ver
weer antwoordt dat niet is bewezen dat 
Llit etiket nog steeds op de vaten bestond 
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toen deze ter bestemming van de firma 
D'Aoust aankwamen, en dat men niet kan 
zeggen dat de levering van Gallodana aan 
de firma D'Aoust deze in dezelfde staat 
heeft bereikt als die waarin zij zich be
vond toen zij de beklaagde Trenoye be
reikte; 

Dat het arrest aldus in formele bewoor
clingen, die vrij zijn van twijfel of onze
kerheid, de bewijskrachtige waarde van 
de door aanleggers Trenoye en Gallodana 
ingeroepen vermoedens betwist ; 

Overwegende echter dat het arrest bo
vendien vaststelt dat het niet aanwezig 
zijn van het reglementair etiket op de aan 
de vennootschap d' Aonst geleverde va
ten zowel nit 'de ingewonnen getuigenis
sen als nit het desknndig verslag blijkt; 

Dat het bestreden arrest door laatst
aangehaalde beschouwing er in stellige 
ter1,11en op wijst dat het openbaar ministe
rie het bewijs heeft geleverd van het door 
aanleggers betwiste bestanddeel der in
brenken; 

vVaaruit volgt dat het arrest op pas
sende wijze de verweermiddelen van aan
leggers heeft beantwoord en zijn dispo
sitief tegenover de conclusies wettelijk 
gerechtvaarcligd heeft; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het dercle middel, afgeleid nit de 
schending van artikel IY7 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest, ter 
rechtvaardiging van de strafrechtelijke 
en burgerlijke veroordelingen welke het 
ten laste van aanleggers in cassatie Tre
noye en medebetrokkenen heeft uitge
sproken, achtereenvolgens verklaart : 
1 o « dat het vaststaand is dat de vaten 
die de Keratex verf inhielden ... niet van 
enig etiket voorzien waren of van enige 
aanduiding waardoor de aandacht duide
lijk op de giftigheid van het product ge
vestigd werd )) ... en dat << dit niet aan
wezig zijn van een etiket zowel nit de 
ingewonnen getuigenissen als nit het des
kundig verslag biijkt )), waaruit noodza
kelijk client te worden afgeleid dat het 
door de fabricant aangebrachte etiket niet 
meer bestond en dat de door aanleggers 
aan de firma D'Aoust gedane levering 
deze heeft bereikt in een toestand welke 
verschilde van die welke tijdens de be
trekkingen tussen de fabricant van de 
verf en de firma Gallodana bestond, en 
2° << dat, al waren de vaten welke het 
Prolak II inhielden weliswaar voorzien 
van de verwittiging dat in de verf aro
matisch hydrocarbuur aanwezig was, het 
evenwel niet bewezen iR dat het etiket 
nog steeds op de vaten stond toen deze 
ter bestemming van de firma d'Aoust aan
kwamen )), en << dat niet kan beweerd 
worden clat cle levering van Gallodana 

aan de firma D'aoust deze in dezelfde 
staat heeft bereikt als clie waarin zij 
zich bevond toen zij de beklaagde (aan
legger in verbreking) bereikte )), . waaruit 
noodzakelijk client te worden afgeleid dat 
de aan- of afwezigheid van het etiket 
onzeker is gebleven en dat dienaangaancle 
een twijfel blijft bestaan, doordat het 
tegenstrijdig is een veroordeling te doen 
rusten op cle verklaring dat een etiket 
ontbreekt, _en vervolgens een twijfel of 
een onzekerheid nopens de aanwezigheid 
van bewust etiket te uiten, cloordat al
thans voormelde redenen van het bestre
den arrest dubbelzinnigheid vertonen en 
doordat die redenen, waar zij de over
tuiging van de rechters ten aanzien van 
cle aan- .of afwezigheid van het etiket met 
de bij artikel 393 van het Algemeen Regle
ment voor de arbeidsbescherming voor
geschreven vermeldingen in het onzekere 
laten, het toezicht van het Hof van ver
breking over de wettelijkheicl van de vrij: 
spraak van Vanbellinghen en van de bur
gerlijk verantwoordelijke partij onmoge
lijk maken : 

Overwegende dat het noch tegenstrijdig, 
noch dubbelzinnig is, enerzijds, te verkla
ren dat de omstandigheden van de zaak 
waarop aanleggers Trenoye en Gallodana 
zich beriepen niet bewijzen dat het regle
mentair etiket nog steeds op de vaten 
stond toen deze ter bestemming van de 
vennootschap D'Aoust aankwamen en, 
anderzijds, vast te stellen dat het niet 
aanwezig zijn van dit etiket op de aan de 
vennootschap D'Aoust geleverde vaten 
door getuigenissen en door het deskundig 
verslag bewezen wordt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde micldel, afgeleid nit de 
schending van artikel 393 van het Alge
meen Reglement voor de arbeidsbescher
ming, titel III, goedgekeurd bij besluit 
van de Regent van 27 september 1947, 
van de artikelen 418, 419 van het Straf
wetboek, 1382 tot 1384 van het Burgerlijk 
vVetboek en 97 van cle Grondwet, doordat 
het bestreden arrest, ter rechtvaardiging 
van de veroorclelingen welke ten laste 
van aanleggers in verbreking Trenoye en 
medebetrokkenen worden uitgesproken, 
hun gezamenlijk verwijt de verf, naar 
beweerd wordt, niet in een verpakking te 
hebben geleverd waarop het aanwezig 
zijn van giftige stoffen op zichtbare en 
uitdrukkelijke wijze vermeld was, en op 
de vaten de gebruiksaanwijzing niet te 
hebben aangeduid welke diende te wor
den gevolgd om ieder ongeval te vermij
den, dan wanneer de wet aan de « be
drijfshoofden )) - en niet aan de leveran
ciers - de verplichting oplegt << de aan
dacht van hun personeel te vestigen op 
het giftig karakter van al de stoffen en 
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al de producten (aangeduid in artikel 393 
van het Algemeen Reglement voor de ar
beidsbescherming), alsmede op de nood
zakelijkheid ze met al de voorzorg welke 
zich in dergelijk geval opdringt, te be
handelen en te gebruiken ll, doordat uit 
de souvereine vaststellingen van het ar
rest blijkt dat aanleggers in verbreking, 
Trenoye en meclebetrokkenen, geen andere 
hoedanigheid hadden dan die van leve
ranciers van het << Keratex ll en dat zij 
dienvolgens niet konden veroordeeld wor
den wegens het te kort komen aan een 
verplichting welke de wet hun met be
trekking tot de gebruiksaanwijzing van 
het door hen geleverde product niet op
legt, doordat althans de verwarring welke 
gedurig in de redenen van het arrest 
heerst tussen de aan de leveranciers op
gelegde waarschuwingsverplichting en de 
onderrichtingen betreffende de gebruiks
aanwijzing welke op de beclrijfshoofden 
rusten, onzeker maakt hoe de rechters 
over de grond de juiste draagwijdte opge
vat hebben van de wettelijke tekst waar
van zij op aanleggers Trenoye en mede
betrokkenen toepassing hebben gemaakt, 
en, dientengevolge, het niet mogelijk 
maakt de wettelijkheid na te gaan van 
het dispositief van het arrest waarbij 
Vanbellinghen en de voor hem burgerlijk 
verantwoordelijke partij werden vrijge
sproken : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door erop te wijzen dat verven die giftige 
stoffen bevatten in een verpakking ge
leverd werden waarop het giftig karakter 
van het product niet vermeld was, het 
bestaan, ten laste van beklaagde .Trenoye, 
van het in artlkel 393, in het middel aan
geduid omschreven misdrijf heeft vastge
steld; dat het ten overvloede is dat het 
arrest bijgevolg, bovendien tot toepassing 
van deze wetsbepaling, het ontbreken van 
een vermelding van de gebruiksaanwij
zing van de verf vastgesteld heeft; 

Overwegende dat deze laatste overwe
ging, welke tot toepassing van voormeld 
artikel 393 overbodig is, gerechtvaardigd 
is ten aanzien van het in de artikelen 418 
en 419 omschreven misdrijf, hetwelk ins
gelijks ten laste van beklaagde gelegd 
werd; dat mitsdien de redenen van het 
arrest vrij van de aangevoerde verwar
ring zijn ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; · 

Over bet vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 28, 56, 57 en 
58 160 161 en 162 van het Algemeen Re
gl~men't voor de arbeidsbescherming, ti
tel III, goedgekeurd bij besluit van de 
Regent van 11 februari 1946, 418 en 419 
van het Strafwetboek, 1382 tot 1384 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, doordat bet bestreclen arrest, 

om de bewijsvoering af te WIJ.zen welke 
regelmatig door aanleggers in verbreking 
Trenoye en meclebetrokkenen ten bewijze 
van hun strafrechtelijke en burgerrech
telijke onverantwoordelijkheid voor de 
dood van de arbeider Van den Neste werd 
voorgebracht, om reden dat de oorzaak 
van dat overlijden te wijten is aan de 
fouten en nalatigheden van de medebe
klaagde Vanbellinghen en van de firma 
D'Aoust, die voor cleze burgerlijk verant
woordelijk was, inzonderheid wijl het 
filtreerbusje van bet door het slachtoffer 
geclragen masker niet was vervangen ge
weest voordat het verzadigd was en wijl 
de ketel waarin het ongeval zich heeft 
voorgedaan niet geventileerd was ge
weest, dan wanneer « het Algemeen Re
g'lement voor de arbeidsbescherming (aan 
Vanbellinghen) voorschreef, zelfs afge
zien van een bijzoncler gevaar voor ver
giftiging, ventilatiemaatregelen te ne
men ll, zich ertoe beperkt te verklaren 
<< dat geen bewijsgrond kan worden· afge
leid hieruit dat de door Vanbellinghen 
genomen voorzorgmaatregelen onbehendig 
en onvoldoende waren, naardien deze ze 
slechts had genomen met het oog op wat 
hij van het product Keratex weten kon ll 
en << dat, hoewel de arbeiders van de firma 
D'Aoust die verfwerken uitvoeren welis
waar over ventilators beschikten het niet 
is bewezen dat zulks het geval was om 
reden dat de verantwoordelijke personen 
van de firma wisten dat dit toestel vol
strekt noodzakelijk was wanneer het pro
duct << Keratex gebruikt werd (en) dat 
derhalve het feit dat niemand van de 
firma D'Aoust het slachtoffer verplicht 
heeft in dezelfde omstandigheden te ar
beiden, niet ter zake dienend is ll, dan 
wanneer uit de vaststellingen van bet 
arrest blijkt dat de firma D'Aoust onder 
de << nijverheidsondernemingen ll aange
duid in artikel 28 van het Algemeen Re
glement voor de arbeidsbescherming be
hoort te worden gerangschikt, en dat 
clienvolgens op haar aangestelde Vanbei
linghen de verplichting rustte voor cle 
gezondheid en de veiligheid van de arbei
ders zorg te clragen, door de door aan
leggers in hun voormelde conclusies be
schreven maatregelen tot persoonlijke 
bescherming van haar arbeiders en tot 
ventilatie van de arbeidsplaatsen te ne
men, afgezien van een bijzondere giftig
heid van het behandelde product; cloordat 
het bestreden arrest, door beklaagde Van
bellinghen niet schuldig te verklaren van 
die maatregelen niet te hebben genomen 
omdat hij beweerde onwetend te zijn van 
de in ernstige mate giftige eigenschappen 
van de Keratex verf, en door bijgevolg 
de strafrechtelijke en burgerrechtelijke 
verantwoordelijkheid voor de dood van 
de arbeider Van den Neste uitsluitend 
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ten laste van aanleggers te leggen, de in 
het middel aangecluide wetsbepalingen 
betreffende de arbeidsbescherming ge
schonden · heeft; doordat het bestreden 
arrest, waar het beklaagde Van belling hen 
niet schuldig verkla art en a anleggers in 
zulke omstandigheclen veroordeelt. zon
der acht te slaan op het middel dat 
door dezen regelmatig nit de wettelijke 
noodzakelijkheid van beschermingsmaat
regelen, cc afgezien van een bijzonder ge
vaar voor vergiftiging J) werd afgeleid, 
en zonder over voormeld middel uit
spraak te doen, in elk gev·al de conclusies 
van aanleggers onbeantwoord heeft gela
ten, en derhal ve artikel 97 van de G rond
wet geschonden heeft : 

Overwegende dat bij hun conclusies, de 
partijen Trenoye en vennootschap Gallo
dana, ofschoon erkennend dat Vanbellin
ghen en de vennootschap cc D'Aoust Fre
res )) de voorzorg hadden genomen de ge
troffen arbeider van een masker met een 
nienw filtreerbusje te voorzien en hem 
voor te stellen een ventilator te gebrui
ken, zich ertoe beperkten die verweerders 
de ontoereikendheid van die maatregelen 
te verwijten; · 

Overwegende dat het bestreden arrest 
op deze grief antwoordt dat deze maatre
gelen slechts ontoereikend zijn geweest 
wegens het bijzonder giftig karakter van 
het product Keratex, van welke giftig
heid Vanbellinghen en de vennootschap 
D'Aoust onwetend waren, wijl zij daar
van niet door een reglementaire vermel
ding op de verpakldng waren verwittigd 
geweest; 

Overwegende, ten aanzien van de in het 
middel aangeduide schending van de wets
bepalingen op de arbeidsbescherming, dat 
het niet nakomen daarvan bij de beschik
king van verwijzing onder de telastleg
gingen A en inzonderheid 0 tegen ver
weerder Vanbellinghen werd ingebracht, 
en dat het bestreden arrest verklaart dat 
cc de hem ten laste gelegde feiten J) niet 
door het v66r het hof gevoerde onderzoek 
zijn bewezen geweest; dat deze beslissing 
van feitelijke aard is ; 

Dat derhalve geen enkel onderdeel van 
het mid del kan worden aangenomen; 

Overwegende, voor het overige, ten aan
zien van ~e publieke vordering, dat de 
substanttele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en clat de beslissing overeenkom
stig de wet is, en, ten aanzien van de bur
gerlijke vorderingen, dat aanleggers geen 
ander middel inroepen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen ; veroordeelt aanlegster Marie 
Leon, weduwe Van den Neste tot de kos
ten van haar voorziening en de andere 
aanleggers tot het overige cler kosten, en, 
aangezien de voorziening v66r de 15 sep-

tember 1953 betekencl werd ; veroordeelt 
de vennootschap Gallodana tot een ver
goeding van 150 frank jegens elk der ver
weerders, te we ten, 1 o Marie Leon, 2° de 
vennootschap c< Societe d' .Assurances Ge
nerales ll, 3° Vanbellinghen en de vennoot
schap c< D'Aoust Freres )), en bovendien, 
de vennootschap cc Societe d' .Assurances 
Generales)) tot een vergoeding van 150 fr. 
jegens Vanbellinghen en de vennootschap 
<c D'Aoust Freres )). 

29 maart 1954. - 2° kamer. - Voor·zU
ter·, H. Wouters, voorzitter. - VeTslag
ge1!eT, H. Giroul. - Gelijklltidende aon
al1tsie, H. Depelchin, advocaat-generaal. 
- PleUers, HH. Van Ryn, della Faille 
d'Huysse en Struye. 

2e KAMER. - 29 maart 1954 

STR.AF. - 0VERTREDING VAN DE WEGCODE. 
- GELDBOETE DIE HE'l' BIJ ARTIKEL 2, LID 1, 
VAN DE WET dd. 1 AUGUSTUS 1899 VOORGE
SCHREVEN ~iAXll\IUl\f OVERTREFT. - GEEN 
VASTSTELLING VAN HET BESTAAN VAN EEN OM
STANDIGHEID DIE RET VERZWAREN VAN DE 
S'l'RAF l\IOOELIJK MAAKT. - 0NWETTELIJK
HEID. 

De wegens een oveTtreding van de TVeg
aode witgesp-roken gelclboete die het bij 
artikel 2, lid 1, van de wet cld. 1 a·ug1ts
tu.s 1899 omsahreven mamimmn over·
treft ·is n·iet wettel-ijk, .'1:0 de besl-iss·ing 
het bestaan niet vaststelt vnn een der 
omstnndigheden welke het veTzwnren 
van de str·at mogelijk mnken. (Wet van 
l augustus 1899, art. 2, lid l, 3, 4 en 5.) 

(DEWITTE.) 

AIUtEST. 

RET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 december 1!l53 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

I. Over de voorziening van .Andre De
witte, beklaagde : 

Over het middel, ambtshalve afgeleitl 
nit de schencling van artikel 2 van de 
wet van 1 augustus 189ll : 

Overwegende dat aanlegger vervolgd 
wercl nit hoofde van cc te Brussel, op 20 fe
bruari 1953, met overtrecling, bij samen
hang, van artikelen 2 van de wet van 
1 augustus 1899, 5, 2°, en 137, 1°, van het 
koninklijk besluit van 1 februari 193--1, 
weggebruiker zijnde, nagelaten te hebben 
zich naar de aanduidingen van de door 
de .overheid in gebruik gebrachte tekens, 
in onderhavig geval van een rood licht
gevend teken, te voegen )) ; dat hij uit 
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dien hoofde tot een boete van 400 frank 
met 190 decimes of twee maand vervan
gende gevangenis is veroordeeld geweest ; 

Overwegende dat, naar luid va~ arti
kel 2 van de wet van 1 augustus 1899, de 
misdrijven tegen de krachtens deze wet 
uitgevaardigde verordenin_ge?- gestr~!t 
worden met een gevangenzrttmg van een 
tot acht dagen en met een boete van 5 
tot 200 frank, of met slechts een dier 
straffen; 

Overwegende dat, door aanlegger tot de 
bovenvermelde straffen te veroordelen, 
zonder het bestaan vast te stellen van een 
der omstandigheden welke het verzwaren 
van de straf mogelijk maken, de bestre
den beslissing de in het middel ing·eroe
pen wetsbepalingen geschonden heeft ; 

II. Over de voorziening van Alb~rt 
Bouckaert, burgerlijk verantwoordeliJke 
partij : 

Overwegende dat uit de overgelegde 
stukken niet blijkt dat de voorziening 
zou betekend geweest zijn aan de partijen 
waartegen zij is gericht; . . . 

Dat zij mitsdien niet ontvankellJk rs 
(artikel 416 van het Wetboek van straf-
vordering) ; . 

Overwegende evenwel dat de hrerna_ op 
de voorziening van beklaagde Dewrtte 
uit te spreken verbreking haar voorwerp 
ontneemt aan de beslissing waarbij aan
legger Bouckaert voor de ten laste ':an 
de beklaagde uitgesproken Yeroordelmg 
burgerlijk verantwoordelijk wordt ver
klaard; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning van Bouckaert; verbreekt het be
streden arrest, voor zoveel het aanlegger 
Dewitte tot de straf van 400 frank met 
190 decimes of twee maanden vervan
gende gevangenis veroordeeld heeft, zo
dat de ten opzicllte van Bouckaert ge
wezen beslissing llaar voorwerp verliest; 
verwerpt de voorziening voor het overige; 
zegt dat melding van onderhavig arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroor
deelt aanlegger Bouckaert tot de kosten 
van zijn voorziening, terwijl de andere 
kosten de Staat ten laste blijven; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

29 maart 1954. - 2° kamer. - Voo1·
zitte1· en ve1·slaggevm·, H. Wouters, voor
zitter. - Gelijk~uidende conc~ttsie, H. De
pelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 30 maart 1954 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- ZAKEN YAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. 

- BETEKEND AFSCHRIFT. - AFSCHRH'T DAT 
NIET DOOR AANLEGGER IN VERBREKING DIENT 
ONDERTEKEND TE WORDEN. 

2o VOORZIENING IN VERBREKING. 
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. -
BE'l'EKEND AFSCHRIFT. - DE BLADEN VAN 
HET BETEKEND AFSCHRH'T DlENEN NIET DOOR 
AANLEGGER GEPARAFEERD TE WORDEN. 

3o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- NEDERLEGGING VAN HET VERZOEKSCHRIFT 
OP DE GRIFFIE VAN HET HOF VAN BEROEP. -
NEDERLEGGING GEDAAN DOOR EEN AMB'l'ENAAR 
DIE VAN EEN BIJZONDERE VOLMACHT LAAT 
BLIJKEN WELKE HEM VERLEEND WERD DOOR 
DE PROVINCIALE DIRECTEUR, DIE ZELF DAAR· 
TOE DOOR ZIJN BEVOEGDE AMBTGENOOT AFGE
VAARDIGD WERD. - WETI'ELIJKHEID. 

4o INKO:MSTENBELASTINGEN. -
BELASTING OP DE BEDRI-JFSINKOMSTEN. -
SPLI1'SING VAN WINS TEN. - GE.YIEENSCHAP
PELIJK BEDRIJF. - BEGRIP. 

5o INKOMSTENBELASTJNGEN. -
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. -
ARTIKEL 27, PARAGRAAF 3, DER SAMENGE
SCHAKELDE WET'l'EN BE'l'REFFENDE DE SPLIT
SING VAN DOOR GEMEENSCHAPPELIJKE BE
DRIJVEN BEHAALDE WINSTEN. - BEPALING 
AFVYIJKENDE VAN DE REGELEN YAN HET BUR
GERLIJK RECHT DIE DE VERDELING VAN DE 
DOOR HET GEMEENSCHAPPELIJK REDRIJF BE
HAALDE WINS TEN TOESTAAN. 

10 Het betelcend atschl·itt van het vel·
zoeksclwitt tot verbrelcing van een in 
zalcen van rechtst1·eelcse belctsf'ingen 
door een hot van beroep gewezen ar
rest, dient niet door aanlegger ·in ver
brelcing ondertelcend te worden (1). 

2o Geen wetsbepaling bepaalt d1.1t de 
b~aden van het betelcend atschl·itt van 
het verzoelcschritt tot verbrelcing van 
een in zaken van rechtst1·eelcse be~as
tingen door een hot van beroep getoe
zen arrest, door de aan~egger moeten 
gepa1·atee1·d wo1·den. 

3o De neder~egging van het verzoelcschritt 
tot verbrelc:ing van een in zaken van 
~-echtstreelcse belasting getoezen arrest, 
we~ke ter gritfie van het hot van be
~·oep gedaan werd door een ambtenaar 
die laat blijlcen van een bijzondere vol
macht hem vedeend door de provinciale 
directeur die zelt daartoe door zijn 
bevoegde' ambtgenoot atgevaa1·digd 
werd voldoet aan de ve1·eisten van de 
wet C2l. (Wet van 6 september 1895, ar
tikelen 13 en 14.) 

4o H et teit dat samenwonende bmede1· en 
z1tster een molen en een grondeigendom 

(1) Zie nota 2· in Bull. en PAsrc., 1954, I, 672. 
(2) Raadpl. verbr ., 10 januari 1950 (An·. 

Verb1·., 1950, biz. 281; Bull. en PAS}C., 1950, 
I, 302, met de voetnota 1, biz. 303). 
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emploiteren, rnaakt een gemeensohappe
lijk bedrijf nit, wannee1· de bran van 
hun bedrijfs·inlcomsten in deze tweevon
dige bedrijvigheid gelegen is, het tot 
het bedrijf dienende kapitaal onver
deeld is, de kasmiddelen op een ge
meensohappelijlce 1·eJcening worden ge
stort en de behaalde winsten niet wm·
lcelijlc in hun geheel verdeeld worden. 
(Samengeschakelde wetten, art. 27, pa
ragraaf 3.) 

5° JJ1et bekekking tot het vesUgen van de 
belasting op rle bed·rijfsinlcomsten wordt 
door artilcel 27, pamgraaf 3, eerste lid, 
van de samengesohalcelde wetten afge
welcen van de regelen van het bttrger
lijk reoht, die de verdeling van de door 
het gemeensohappelijlc bed1·ijj behaalde 
winsten toestaan, waar (z,it artilcel be
paalt dat geen splitsing van winsten 
voortlcomende van gemeensohappelijlce 
bedrijven toegelaten wordt onder sa
menwonende le(len van eenzelfde !ami
lie, noah oncler de leden van een ven
nootschap, vm·eniging of enige gemeen
sohap. 

{BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
1'. GUYOT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 april 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door verweerders voorgesteld en 
hieruit afgeleid dat, met miskenning van 
artikel 14 van de wet van 6 september 
1895, 1° de betekende afschriften van het 
verzoekschrift tot verbreking niet van de 
handtekening van aanlegger voorzien 
zijn; 2° de bladen van voormeld verzoek
schrift tot verbreking niet geparafeerd 
zijn; 3° het exploot van betekening niet 
vermeldt dat het verzoekschrift door aan
legger of door zijn gevolmachtigde is on
dertekend geweest; 4° de akte van neder
legging van het verzoekschrift, ter griffie 
van het hof van beroep, niet vermeldt 
dat 'de nederlegging van dit stuk dom 
aanlegger of door zijn gevolmachtigde is 
verricht geweest : 

Overwegende dat geen enkele bepaling 
van artikel 14 van de wet van 6 september 
1895 voorschrijft dat de betekende af
schriften van het verzoekschrift tot ver
breking van aanleggers handtekening 
moet voorzien zijn, of dat de bladen van 
bewust verzoekschrift door hem moeten 
geparafeerd zijn ; 

Overwegende dat de betekende afschrif
ten van het verzoekschrift tot verbreking, 
welke aanvangen met de woorden « De 
ondergetekende, directeur der belastingen 

te Namen ... » ·in fine de vermelding in
houdt : << Namen, de 5• juni 1952 (w.g.) 
Ancel, voor eensluidend afschrift », ge
volgd van de handtekening van de deur
waarder; dat dienvolgens bedoelde af
schriften, naar de wens van voormeld 
artikel 14, de vaststelling inhouden dat 
het verzoekschrift tot verbreking door 
aanlegger of door zijn gevolmachtigde is 
ondertekend geweest ; 

Overwegende dat, hoewel in onderhavig 
geval de nederlegging van het verzoek
schrift tot verbreking en van de daarbij
gaande stukken niet door de directeur 
der directe belastingen te Namen doch 
door de heer Joseph Colla, administratie
controleur is verricht geweest, er uit de 
regelmatig bij het dossier der procedure 
gevoegcle stukken blijkt dat laatstge
noemde van een bijzondere volmacht laat 
blijken, welke hem verleend werd door 
de directeur der directe belastingen te 
Luik, die daartoe door zijn ambtgenoot 
te Namen afgevaardigd werd; dat der
halve, de afgifte van het ver.zoekschrift 
tot verbreking en van de daarbijgaande 
stukken, in de omstandigheden waarin 
zij is geschied, aan het voorschrift van 
de artikelen 13 en 14 van de wet van 
6 september 1895 voldoet; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid 
in geen zijner onderdekn kan aangeno
men worden ; 

Over de yoorziening : 
Over het eerste middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 112 van de 
Grondwet, 27, pargraaf 3, lid 1, van de 
bij besluit van 31 juli 1943 en, voor zoveel 
als nodig, bij besluit van de Regent van 
15 januari 1948 samengeschakelde wetten 
op de inkomstenbelastingen, 2, para
graaf 1, van de wetsbepalingen betref
fende de nationale crisisbelasting, samen
geschakeld bij besluit van 31 juli 1943 
en 19 van de wet van 16 october 1945, 
doordat het bestreden arrest, na aange
nomen te hebben dat verzoekers afkom
stig ·van dezelfde rechtsvoorgangers, sa
men wonen en gemeenschappelijk een mo
len en een grondeigendom van 6 hectaren 
exploiteren, en na vastgesteld te hebben 
dat de uit dit bedrijf behaalde winsten 
niet werkelijk tussen hen worden ver
deeld, nochtans de ten laste, hetzij van 
het gemeenschappelijk bedrijf Rene en 
Alice Guyot, hetzij van de vereniging 
Rene en Alice Guyot, gevestigde litigieuze 
aanslagen vernietigt omdat het volstaat, 
zo verklaart het, dat het recht van ver
deling virtueel en onbetwistbaar zou be
staan opdat deze vaststelling de splitsing 
van de inkomsten op fiscaal gebied met 
zich zou brengen, dan wanneer de levens
WIJze van verzoekers evenzeer als de 
wijze waarop zij hun bedrijfswerkzaam-
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heid uitoefenen, ontegcnsprekelijk over
eenstemmen met de kenmerken welke gel
den voor leden van een familie die ge
meenschappelijk een bedrijf exploiteren, 
naar de zin van artikel 27, paragraaf 3, 
lid 1, hetwelk in dit geval ten aanzien 
van de toepassing van de bedrijfsbelas
ting, van de nationale crisisbelasting en 
van de extrabelasting op de in oorlogstijd 
behaalde exceptionele inkomsten, elke 
splitsing van winsten verbiedt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat verweerders die zuster en 
breeder zijn en samen wonen, een molen 
exploiteren en een grondeigendom van 
6 hectaren bebouwen; dat de bron van 
hun bedrijfsinkomsten in deze tweevou
dige bedrijvigheid gelegen is ; dat het tot 
het bedrijf dienende kapitaal onverdeeld 
is, dat het bedrijfskapitaal op een gemeen
schappelijke rekening wordt gestort en 
dat de behaalde winsten niet werkelijk 
in hun geheel verdeeld worden; 

Overwegende dat, ofschoon het aldus 
het bestaan van een gemeenschappelijke 
exploitatie door beide verweerders heeft 
vastgesteld, het bestreden arrest de toe
passing van artikel 27, paragraaf 3, lid 1, 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen afwijst, 
om de redenen dat het belegd kapitaal, 
ofschoon onverdeeld zijnde, door een wer
kelijke verdeling volgens gelijke rechten 
ge!ndividualiseerd kan worden, en dat 
ieder der eigenaars in het onverdeelde, 
indien hij het eist, het recht heeft ver
deling van de uit het bedrijf behaalde 
winsten te bekomen ; 

Overwegende, enerzijds, dat het feit dat 
het belegd kapitaal voor verdeling vat
baar is ter zake niet dienend is; dat, 
anderzijds, artikel 27, paragraaf 3, lid 1, 
van de sam(mgeschakelde wetten, wat het 
vestigen van de aanslag in de bedrijfs
belasting betreft, van de burgerrechte
lijke regelen afwijkt, waar het bepaalt 
dat geen splitsing van uit gemeenschap
pelijke bedrijven behaalde winsten wordt 
toegelaten onder samenwonende leden 
ener zelfde familie, noch onder de leden 
van een vennootschap, vereniging of enige 
gemeenschap ; 

Dat bijgevolg de redenen van het arrest 
de splitsing van de gemeenschappelijke 
winsten met het oog op het vestigen van 
de aanslag in de bedrijfsbelasting niet 
wettelijk rechtvaardigen; 

Dat het bestreden arrest uit die redenen 
de nietigheid heeft afgeleid, niet enkel 
van de aanslagen in de extrabelasting, 
in de bedrijfsbelasting en in de nationale 
crisisbelasting, maar ook, bij wijze van 
een beweerde gevolgtrekking, 'van de aan
slagen in de aanvullende personele belas
ting; 

Waaruit volgt dat het bestreden arrest 

de in het middel aangeduide wetsbepa
lingen geschonden heeft en dat de verbre
king volledig behoort te zijn ; 
_ 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 ; v~r
oordeelt verweerders tot de kosten ; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep te 
Gent. 

30 maart 1954. ~ 2" kamer. - Voor
zittM en verslaggever, H. Giroul, raads
heer waarnemend voorzitter. Ge
Ujlcluidende conclusie, H. Ganshof van 
der Meei'sch, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Van Leynseele en Pierlot (deze 
laatste van de Balie bij het Hof van be
roep te Brussel). 

l" KAMER. - J april 1954 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - :MIDDEL AFGELEID 
UIT EEN TEGENSTRIJDIGHEID VAN REDENEN 
WELKE HET BESTREDEN ARREST NIET VER
VAT. - :MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 
MIST. 

Mist feiteUjke gronaslag het miadel dat 
een tegenstrijdigheid van redenen aan
voert welke het bestreden arrest niet 
vervat. 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN BELGISCHE 
SPOORWEGEN, T. P. V. B. A. << ENTREPRISES 
J. EN E. FONTAINE ll.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 mei 1951 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat, na vastgesteld te hebben 
dat aanlegster, op 3 october 1946, haar 
voornemen had doen kennen de in het 
lastenkohier voorziene geldboeten streng 
toe te passen « indien de werken niet vol
ledig binnen acht dagen voltooid zijn Jl, 

het bestreden arrest beslist dat aanlegster 
op 2 december 1947, voor de eerste maal 
sedert de aanbieding der werken, zich op 
het strafbeding heeft beroepen door aan 
beroepster een vaste termijn tot het vol
tooien van de werken op te leggen ''· en 
op grond ·van die laatste vaststelling het 
bedrag bepaalt van de door verweerster 
in verbreking verschuldigde strafopleg
ging, dan wanneer deze beweegredenen 
strijdig zijn en een beslissing als niet met 
redenen omkleed client beschouwd te wor-
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den wanneer zij ~pet strijdige 
gemotiveerd is : 

redenen ! paalde uiterste termijn aanvang konden 

Overwegende dat, na vastgesteld te heb
ben dat aanlegster bij haar brief van 
3 october 1946, aan verweerster « haar 
voornemen te kennen heeft gegeven de in 
het bijzondere lastenkohier voorziene 
gelclboeten streng toe te passen in~lien de 
werken niet volleclig binnen acht dagen 
voltooid waren ll, het bestreclen arrest 
erop wijst dat na het zenden van deze 
brief aanlegster zich niettemin herhaal
delijk in de loop van de jaren 1946 en 
19!7 tot verweerster gericht heeft om 
haar << te verzoeken haar personeel te 
versterken om de toepassing van de ver
wijlgeldboeten te vermijden ll, om « ver
schillende werkonderbrekingen toe te la
teu ll en om haar aan te zetten de werken 
te voltooien terwijl ze nieu we termijnen 
verleende; dat eindelijk, op 2 december 
1947, na herinnerd te hebben aan de ach
tereenvolgende termijnen welke zij haar 
had toegestaan om haar aanneming vol
ledig te voltooien, zij haar « op 8 decem
ber een allerlaatste termijn heeft ver
leend om alles te eindigen ll met verwit
tiging dat zij « zou genoodzaakt zijn de 
beclingen van het lastenkohier toe te pas
sen, ingeval deze allerlaatste termijn nag 
zou overschreden worden ll ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
nit die vaststellingen afleidt dat aan
legster v66r 8 december 1947, « zonder het 
voordeel van de voor het geval van ver
wijl in de ui tvoering van de wer ken be
dongen strafbepaling te verzaken, achter
eenvolgens de verstrijki:Jlgsdatum van de 
opgelegde termijn heeft verlengd, wegens 
de aan verweerster niet te wijten bij
zondere omstancligheden ll, en dat aan
legster, slechts op 2 december 1947 « voor 
de eerste maal sinds de aanbieding van 
de werken, cc zich op het strafbeding heeft 
beroepen door aan verweerster een vaste 
termijn, tot 8 december 1947, tot vol
tooiing van de werken op te leggen ll ; 

Overwegende dat dienvolgens blijkt 
dat het bestreden arrest bij een souve
reine beoordeling van de briefwisseling 
tussen partijen en van de omstandigheden 
die daartoe aanleiding hebben gegeven, 
beslist dat, tegen al de vroegere brieven 
in, daarin begrepen die van 3 october 1946, 
de brief van 2 december 1947 alleen de 
stellige, niet dubbelzinnige en gebiedende 
wil van aanlegster aan verweerster te 
kennen geeft de gevolgen van het verwijl 
van verweerster in de uitvoering van 
haar verplichtingen in te roepen; dat, 
volgens de rechter over de grand, dit 
schrijven alleen een ingebrekestelling uit
maakt naar luid van artikel 1139 van het 
Burgerlijk Wetboek, en dat de in het 
contract voorziene verzuimsrenten dus en
kel na het verstrijken van de erin be-

nemen; 
Overwegende dat nit deze beschouwin

gen volgt dat de redenen van het bestre
den arrest de in het middel aangevoerde 
tegenstrijdigheid niet bevatten en dat het 
mid del feitelijke grondslag mist; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten 
en, vermits de voorziening v66r 15 sep
tember 1953 betekend is geweest, tot een 
vergoeding van 150 frank jegens verweer
ster. 

1 april1954. - 1e kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ve1·
slaggever, H. Vandermeersch. - GeUjk
luidencle conclttsie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, eerste advocaat-generaal. 
Pleite1·s, HH. Van Ryn en Simont. 

l e KAMER. - l april 1954 

BEWIJS. - AAN DE AKTEN VERSCRULDIGD 
GELOOF. - BURGERLIJKE ZAKEN. - DES
KUNDJG VERSLAG. - VERKLARING DIE MET 
DE TERMEN VAN HE'J' VERSLAG S'J'ROOKT. 
- GEEN MISKENNINU VAN RET AAN RET VER
SLAG VERSCHULDIGD GELOOF. 

Het aan een deskundig verslag verschul
digd geloof wordt niet miskend door 
het vonnis hetwelk er een ve1·kla1"'ing 
van geett die met de termen van het 
verslag verenigbaar is. 

(N. V. « CRARBONNAGES DE LA LOUVIERE 
EN SARS-LONGCRAl\IPS, T. MICROT.) 

ARREST. 

RET HOF; .,...- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 augustus 1951 gewezen door 
het Vredegerecht te La Louviere; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317, 1319 en 1320 van het Bur
gerlijk Wetboek, betreffende het aan de 
akten verschuldigd geloof (in onderhavig 
geval, het in zake ingediend deskundig 
verslag, alsook de v66r de rechter over de 
grand namens aanlegster genomen cone 
clusies), doordat, om de conclusies van 
de hand te wijzen waarbij aanlegster, ge
wag makend van sommige dwalingen wel
ke de door de vrederechter aangestelde 
deskundigen, nit wetenschappelijk oog
punt, zouden begaan hebben, de besluiten 
van hun deskundig verslag betwistte, en 
in bijkomende orde, om aanstelling van 
nieuwe experten verzocht, het bestreden " 
vonnis enkel hierop steunt : 1 o « dat de 
aangestelde deskundigen verklaren dat zij 
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op de theorie van Thiriar steunen ll en 
dat, 2° « verweerster, door op dezetfde 
theorieen te steunen, haar in het verstag 
opgenomen oogpunten heeft doen kennen ll 
en dat << de aangestetde deskundigen niet
temin tot de verantwoordelijkheid van 
verweerster bestuiten ll, dan wanneer, 
enerzijds, de deskundigen uitdrukkelijk 
in hun verstag verktaarden dat « indien 
men de theorieen van Thiriar toe past ... 
het litigieuze onroerend goed buiten be
reik van die spteten ligt ll ... (de begrens
de spteten wetke van aantegsters onder
grondse ontginning yoortkomen), doch, 
daarentegen, dat indien de wet, geheten 
« van het normate ll wordt toegepast, « ge
zegde begrensde spteten het litigieuze on
roerend goed ruim omYatten ll, en dan 
wanneer, anderzijds, aantegster in verbre
king, hoewet zi.i de aandacht hierop ves
tigde dat, naar de aangestetcle deskuncligen 
zetf toegeven, haar verantwoorclelijkheid 
niet voor vaststaand kon gehoude.Q. wor
den « inclien men de theorie van Thiriar 
toepast ll, er bij voegde dat, zelfs indien 
men ov « de theorie van het normate ll 
moest steunen, het litigieuze onroerend 
goed zich buiten het invtoedsgebied be
vond en tot een nieuw deskundig onder
zoek bestoot ten einde « de toepassing na 
te- gaan welke de door de vrederechter 
aangeduide deskundigen van de reget ge
heten « van het normale ll maken, en nit 
te maken, of de bestuiten welke zij daar
uit afic~iclen, wetenschappelijk aanneme
lijk zijn ll, waaruit volgt dat het bestre
den vonnis het geloof heeft geschonden 
dat aan de vermeldingen van het deskun
dig verstag client gehecht door het het te
genovergestetde te cloen zeggen van het
geen het in werkelijkheid zegt, en in de
zelfcle voorwaarden het aan aantegsters 
conclusies verschuldigd geloof miskend 
heeft, daarcloor verzuimend de door haar 
tegen de besluiten van het deskundig ver
slag gerichte kritieken op gepaste wijze 
te beantwoorden en de aanvraag strek
kende tot aanstelling van nieuwe exper
ten zonder wettige reden afwijzend : 

01-er het eerste ondercleel : 
Voor zoveet de voorziening de scherr

cling van het aan het cleskumlig verslag 
verschulcligd geloof becloelt : 

Overwegende clat de deskunclige in hun 
verslag vaststellen clat, inclien men de 
theorie<en van Thiriar toepast, door een 
hoek van 35° aan de doon-oering van de 
dekgronclen door de begrenscle spleten 
te geven, het litigieuze onroerencl goed 
buiten deze spteten blijft, dan wanneer, 
indien men met dezelfde hoek, de wet 
van het normate toepast, deze spleten het 
onroerende goed omvatten; dat, geen van 
beide uitslagen aannemend, zij vervot
gen : << om de vraag op te tossen, zullen 
wij, zoats Thiriar het zelf aanbeveett, 

een onderzoek cloen over de beschacliging 
van de grond ll; dat zij na het aangekon
digd onderzoek, herhaten : « tot up
tossing van de vraag dus, ,·otgens de op
vattingen van Thiriar zelf, de aanwezig
heicl en het karakter van de bovengrondse 
schade client te worden onderzocht ll; en 
verder, dat « volgens Thiriar, het onroe
rencl goed Michot buiten ue mijninvtoed 
is gelegen; maar deze hoeken niet vot
strekt zijn zoals de kotenmijn het zegt : 
wij zullen er ons wet voor hoeden een 
nieuwe theorie nit te vinden ... ; de stu
die van de bovengronclse schade ver
schaft veet inlichtingen ll; 

Overwegende dat uit deze bewoordin
gen blijkt dat de deskundigen, hoewet zij 
zich niet eens verktaard hebben met de 
uitstagen welke de theorie van Thiriar 
optevert naar de technisclw zin van die 
uiturukking, zij nochtans een door Thi
riar voorgestelde methode hellben toege
past; dat het bestreden vonnis, zonder 
deze termen tegen te spreken, heeft kun
nen zeggen dat de deskundigen op de 
theorie van Thiriar steunen door deze uit
drukking naar de gebruikelijke zin er van 
op te nemen; 

Over het tweede onderdeel : 
Voor zoveel het mi.ddel de schending lle

doett van het getoof dat aan de conclusies 
van aanlegster client gehecht : 

Overwegende dat de in het middet lle-
. doelde passus van het vonnis niet ]Jete
kent, zoals dit middel het uitlegt, dat 
aantegster haar conclusies op de theorie 
van Thiriar steunt, doch dat zij haar 
oogpunt nopens de draagwijdte van deze 
theorie heeft doen kennen en dat dit oog
punt in het verslag van de deskundige 
opgenomen werd; 

Over het derde onderdeet : 
Voor zoveet het middet een gebrek aan 

antwoord op de conclusies lledoett, door
dat het bestreden vonnis de tegen het 
deskundig verslag gerichte kritiek niet 
·lleantwoord heeft : 

Overwegende dat aanlegster in haar 
conctusies eerst er up wijst dat haar ver
antwoordelijkheid naar de theorie van 
Thiriar niet voor vaststaand kan gehou
uen worden; dat zij daarna er zich op 
toetegt te bewijzen dat de deskundigen 
deze verantwoordelijkheid ten onrechte 
hebben aangenomen « door de theorie van 
het normale toe te passen ll, door de in 
die toepassing begane dwalingen kenbaar 
te maken en door aan te bieden die clwa
lingen te bewijzen; 

Overwegende dat het vonnis op gepaste 
wijze deze conclusies beantwoorclt door 
er op te wijzen dat het op, de theorieen 
van Thiriar is, en dienvotgens, impliciet, 
niet op de « theorie van het normate ll, 
dat de deskundigen gesteuncl hebben, en 
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dat zij aanlegsters oogpunten hebben on
derzocht omtrent de toepassing van de 
opvattingen van Thiriar, en dat over die 
oogpunten in het verslag gewag wordt 
gemaakt; 

Dat al de onderdelen van het middel 
feitelijke grondslag m~ssen; 

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

1 April1954. - 16 kamer. - Vooni!Uter, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ver
slaggever, H. Sohier. - Gelijkluiclende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, eerste advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Simont en Veldekens. 

2" KAMER. - 5 april 1954 

1° MILITIE. - AANVRAAG mr Urt'STEL. 
0UDERDOMSVOORWAARDE. - VEREISTE TO'.r 
GEGRONDHEID EN NIET 1'01' ON'l'VANKELIJK
HEID VAN DE AANVRAAG. 

2° MIDDEL TOT VERBREKING.- Mr
LITIE. - J\IIIDDEL AFGELEID UIT EEN GEBREK 
AAN ANTWOORD OP EEN VERWEER. - GEEN 
BEWJJS DAT RET VERWEERMIDDEL AAN DE 
RECH1'ER OVER DE GROND YOORGELEGD WERD. 
- l\fiDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

1° De omstandigheid dat een aanm·ager 
om een (.qe·woon of bnitengewoon) tt-it
stel slechts cUt ttUstel belcomen lcan 
zo hij in aanmerlcing komt voor het 
contingent ener Uchting genoemd naaT 
cle jaren waarin hij de leettijd van 
19 tot 23 jaar berei7ct, maalct een vm·
eiste ttit tot cle ueurondheid van de 
aanvraag om ttitstel en niet tot de ont
vanlcelijlcheid ervan. (Wet van 15 juni 
1951, art. 10, par. 1, 11, par. 1, 20 en 21.) 

2o Mist feitelijlce grondslag het micldel 
tot verbrelcing afgeleid ttit een gebrelc 
aan antwoord op een ven.oeer, zo ttit 
geen enlcel stuk van de pmcecl1we blijlrt 
dat aanlegger een memorie v66r de 
hoge militieraad zou hebben ingediend 
noch dat hij het aanuevoerd verweeT
middel mondeling zou hebben voorge
clragen (1). 

(MOENECLAEY.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 22 januari 1954 gewezen 
door de hoge militieraad; 

(1) Verbr., 11 mei 1953 (Bull. en PAsrc., 1953, 
I, 699, en de nota 2). 

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 10, para
graaf 1, en 11, paragraaf 1, van de wet 
van 15 juni 1951, doordat de bestreden be
slissing, waar zij de gegrondheid van aan
leggers aanvraag om buitengewoon uit
stel heeft onderzocht om ze te verwerpen, 
cUe aanvraag impliciet ontvankelijk heeft 
verklaard, dan wanneer, wegens zija_ 
leeftijd aanlegger, geboren zijnde op 
16 maart 1928, geen aanspraak meer op 
uitstel vermocht te maken en slechts eea_ 
aanvraag om vrijlating van dienst op 
grond van artikel 12, 4°, van gemelde wet 
kon indienen, zodat, in de onderstelling 
dat zijn tweede middel tot verbreking zotL 
worden ingewilligd, hij belang er bij l1eeft 
dat de beslissing zou worden vernietig!l 
daar hij ali:lus gelegenheid zal krijgeu_ 
v66r de hoge militieraad, naar welke de 
zaak zal worden verwezen, een aanvraag 
op grond van artikel 12, 4°, in te clienen, 
de toestand van vrijgelatene op morele 
grond voordeliger zijnde dan die van 
rechthebbende op een buitengewoon uit
stel van een jaar : 

Overwegende dat, bij bevestiging van_ 
cle beslissing van de militieraad, cle be
streden beslissing aanleggers aanvraag 
om buitengewoon uitstel verwerpt om re
den dat de inkomsten van de moeder-we
cluwe het wettelijk maximum overtreffen ; 

Overwegende dat de omstandigheid dat 
de aanvrager in aanmerking komt vom.· 
het contingent ener lichting genoemd naar 
de jaren waarin hij de leeftijd van negen
tien tot drie en twintig jaar bereikt, een 
vereiste tot de gegrondheid, en niet tot de 
ontvankelijkheid van de aanvraag tot uit
stel uitmaakt; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede middel, afgeleid uit de 

schending van artikel 97 van de Grand
wet, en voorgesteld voor het geval het 
voorgaande middel niet zou worden aan
genomen, doordat de bestreden beslissing 
geen voldoende antwoord verstrekt op een 
door aanleggers raaclsman, in een pleit
nota, aangevoerd middel strekkende tot 
toekenning van buitengewoon uitstel op 
grond van de vermoedelijke zeer !age in
lwmsten van aanleggers moeder voor het 
jaar 1954 : 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
van de procedure blijkt dat aanlegger, 
overeenkomstig artikel 38, paragraaf 1, 
van de wet van 15 juni 1951, een memorie 
v66r de hoge militieraad zou hebben inge
diend, noch dat hij het aangevoerd ver
weermiddel mondeling zou hebben voor
gedragen; 

Overwegende dat het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 
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5 april 1954. - 2" kamer. - Voorzitte1·, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Belpaire. - Gel-ijkhtidende conclttsie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 5 april 1954 

EPURATIEJ IN ZAKE BURGERTROUW. 
- WET VAN 29 _FEBRUARI 1952, ARTIKEL 2. 
- « 0PHEFFING OF BEPERKING >>VAN DEVER-
VALLENVERRLARING DER RECHTEN. - DRAAG

WIJDTE. 

H et artikel 2 van de wet dd. 29 tebrna1"i 
1952 tot vervanging van het artilcel 9 
van de wet van 14 j~mi 1948 betr-et
fende de ep~watie ·in zalce b·zwgertroif1D 
laat voor de toekomst de ophejfing of 
de beperking toe van de opgelopen ver
vallenvedclaring; het 'I:Oo?·z·iet noch de 
herziening ,van de l!esUssingen die de 
vervallenve1·Jclaring heben gehandhaafd, 
noch de he1·stelling ab initio van de be
langhebbenden in 1·echten wellce z'i} 
reeds hebben herwor·ven noch hun eer
herstel (1). 

(FACK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 juli 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 2 van de wet van 
29 februari 1952 tot wijziging van de wet 
van 14 juni 1948 inzake epuratie, doordat 
het bestreden arrest beslist dat voormeld 
artikel 2 slechts toepasselijk is op dege
nen die nog niet terug in het bezit van 
hun rechten zijn, doch niet op degenen 
die, na hun rechten tijdelijk verloren te 
hebben, terug in het bezit ervan zijn op 
het ogenblik van hun aanvraag, en deze 
beslissing steunt : 1 o op een vergelijking 
met het gewoon eerherstel in strafzaken 
dat uUeraard niet terugwerkend zijn kan; 
2o op de beschouwing dat artikel 2 van de 
wet van 29 februari 1952 het artikel 9 

(1) Raadpl. artikel 9 van de besluitwet van 
9 september 1945 en het verslag dat aan die be
sluitwet voorafgaat, het artikel 9 van de wet 
dd. 14 juni 1948, de memorie van toelichting 
en het verslag van de Commissie van jushtie 
van de Kamer der- volksvertegenwoordigers 
(Parl. Stuk, Senaat, zitting 1946-1947, n' 215; 
Kamer, zitting 1947-1948, n' 51), alsook de ver
slagen van de Commissie van justitie van de 
Senaat en van de Kamer der volksvertegen
woordigers, betreffende de wet van 29 februari 
1952 (Parl. Stuk, Senaat, zitting 1950-1951, 

van de wet van 14 juni 1948 vervangt, dan 
wanneer : 1 o dit artikel 9 niet bepaalde 
of de rechten al dan niet met terugwe!"
king teruggegeven worden, en luidens dit 
artikel 9 de rechtspleging moest geregeld 
worden bij een koninklijk besluit, ko
ninklijk besluit dat nooit is verschenen; 
2° er een verschil bestaat tussen, ener
zijds, de epuratiewetten van 14 juni 1948 
en van 29 februari 1952 (art. 2) en, an
derzijds, het eerherstel in strafzaken, ver
mits dit artikel 2 : « opheffing of beper
king >> bedoelt, geval vreemd aan het eer
herstel dat eenvoudig hetzij toegestaan, 
hetzij geweigerd wordt, vermits de woor
den « opheffing >> of « beperking " aanto
nen dat de rechtsmachten de opheffing 
ab initio mogen toestaan of ze in de tijd 
of tot sommige rechten mogen beperken; 
3° de verwijzing naar artikel 9 van de wet 
van 14 juni 1948 en naar het gewoon eer
herstel in strafzaken niet afdoende is, ver
mits dit artikel 9 luidt dat geen toepas
sing ervan mag gemaakt worden voor een 
bepaalde termijn zelfs na het bekomen 
van eerherstel op strafrechtc>lijk gellied, 
en vermits er een verschil bestaat tussen 
eerherstel op strafrechtelijk gebied en te
ruggave van rechten waarvan men be
roofd was, welke een burgerlijke sanctie 
uitmaakt, hetgeen uitlegt dat de wetgever 
twee verschillende stelsels heeft willen 
inrichten; 4° de wet van 29 februari 1952, 
volgens de bedoeling van de wetgever, 
een mildering is van de bestaande wetten 
inzake epuratie om aan iedereen na een 
bepaalde tijd de gelegenheid te geven zijn 
rechten ab initio terug te bekomen, het
geen hoogst belangrijk is, bij voorbeeld 
in zake administratieve herziening, oor
logsschade, pensioenen; 5° naar het stel
sel van het arrest artikel 2 nutteloos is, 
vermits de meestbelanghebbenden door 
de wet van 29 februari 1952 de gelegen
heid verkregen hebben de zaak ten gronde 
te doen behandelen met mogelijke terug
gave van hun rechten ab initio; 6° de 
wetgever gewild heeft dat, zoals in zaken 
van eerherstel in strafzaken de vermel
ding van de straf op het strafregister en 
op het bewijs van goed gedrag zal ver
dwijnen, ook de vermelding van de ver
vallenverklaring van rechten zal verdwij-

n' 147, blz. 4 en 5, en Kamer, zitting 195(}-
1951, n' 618). 

Wat betreft de draagwijdte van artikel 15, 
alinea 3, van de wet dd. 14 juni 1948, zie 
verbr., 12 februari 1951 (Arr. Verbr., 1951, 
blz. 322; Bull. en PASIC., 1951, I, 384) en 
22 juni 1953 (An·. Yerbr., 1953, blz. 729; Bull. 
en PAsrc., 1953, I, 841). 

Wat betreft de draagwijdte van de over
gangsbepalingen van de wet van 29 februari 
1952, zie verbr., 8 juni 1953 (Arr. Ye•·b•·., 1953, 
blz. 685; Bull. en PASIC., 1953, 1, 782). 

'--:I 
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nen, hetgeen het geval niet z6u z1:1n voor 
degenen wiens tijdelijke vervallenverkla
ring nog altijd op het strafregister en op 
de bewijzen ingeschreven blijft, met het 
gevolg dat, naar het stelsel van het ar
rest, de burgerlijke sanctie tegen niet ver
oordeelden strenger dan de strafsanctie 
zou zijn: 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
van het arrest blijkt dat aanlegger 
ingeschreven werd op de lijst voorzien bij 
artikel 4 van de beslilitwet van 19 sep
tember 1945 en· levenslang vervallen ver
klaard werd van de bij artikel 123se::uies 
van het' Strafwetboek bedoelde rechten; 

Dat bij vonnis gewezen op 17 februari 
1950 door de Rechtbank van eerste aanleg 
te Gent, beslissende over zijn vra'ag tot 
opheffing of beperking van de vervalkn
verklaring, hij vervallenverklaard bleef, 
doch enkel voor zeven jaar voor sommige 
en voor vier jaar voor de andere rech
ten; 

Dat tegen dit vonnis geen beroep inge
stelcl werd ; 

Dat aanlegger later op gTond van arti
kel 2 van de wet van 29 februari 1952 een 
vraag tot ophef!ing of beperking ingediencl 
heeft; 

Dat het bestreclen arrest beslist heeft 
over het · beroep ingesteld tegen een vonnis 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Kortrijk gewezen op 26 juni 1952, die deze 
vraag ontvankelijk doch ongegroncl had 
ver klaard ; 

Overwegencle dat het bestreclen arrest 
vaststelt dat aanlegger sincls 31 januari 
1950 in zijn burgerlijke rechten en sinds 
31 januari 1953 in zijn politieke rechten 
hersteld is geweest doordat de voor de 
vervallenverklaring bepaalcle duur eincle 
genom en heeft; 

Overwegende dat het middel het ar
rest verwijt beslist te hebben dat een 
vraag tot ophef!ing op groncl van artikel 2 
van de wet van 29 Februari 1952 geen op
hef!ing ab initio toelaat ; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het midclel het ar

rest verwijt beslist te hebben dat een 
de vraag tot gehele of gedeeltelijke her
stelling in de bedoelde rechten, in zijn 
alinea 3 voorschreef dat de procureur des 
konings alle nuttige inlichtingen zal in
winnen omtrent het gedrag als burger en 
de moraliteit van belanghebbencle « sedert 
de ontzetting of het verval >>; 

Overwegende dat deze bepaling, over
genome11 .van een soortgelijke bepaling 
van de wet van 25 april 1896 betreffende 
het eerherstel, aantoont dat deze herstel
ling niet ab initio kon toegestaan worden 
en geen nieuw onclerzoek toeliet van de 
feiten zelf waarop de ontzetting of de 
de vervallenverklaring gesteuncl was; 

Waaruit volgt dat het eerste onclercleel 
van het midclel naar recht faalt; 

Over de tweede, dercle, vierde en vijfcle. 
onclerdelen : 

Overwegende dat het artikel 9 van d~ 
wet van 14 juni 1948 door artikel 2 van_ 
de wet van 29 februari 1952 vervangen_ 
werd; 

Overwegencle dat cUt artikel onder meer
bepaalt clat, wanneer het feit geen · mis
clrijf is, of wanneer de uitgesproken ver
oordeling een vrijheidberovingstraf van_ 
vijf jaar of minder betreft, degenen die. 
vervallen verklaarcl werclen van hun'recll
ten de ophef!ing of beperking er van kun
nen aanvragen indien sedert de clag 
waarop de vervallenverklaring is inge
gaan een termijn van vijf jaar in het eer
ste geval en van tien jaar in het tweede 
geval verstreken is; 

Overwegencle dat het middel aanvoert 
dat de woorclen cc opheffing of beperking >) 

betekenen dat voortaan, op groncl van 
cUt artikel, een herziening ab inUio toege
laten is; 

Overwegende dat dergelijke interpreta
tie uitgesloten is doordat becloelde maat
regelen niet onmidclellijk mogen aange
vraagd worden doch enkel na het verstrij
ken van een termijn cUe bepaald worclt 
volgens de zwaarwichtigheid van het feit 
clat tot de vervallenverklaring aanleicling 
gaf en aanvang neemt op de dag waarop 
cle vervallenverklaring is ingegaan; 

Overwegende dat deze interpretatie ins
gelijks door de voorbereidende werkzaam
heden en de overige bepalingen van de 
wet van 29 februari 1952 tegengesproken 
wordt; 

Overwegende immers dat uit het aan
vullend verslag van de commissie van 
justitie van de Senaat blijkt, dat het be
houden van een bepaling soortgelijk aan 
het vorig artikel 9 ingegeven werd door 
de becloeling ann de niet veroorcleelclen de 
gelegenheicl te geven herstelling in hun 
rechten te bekomen en aan de veroordeel
clen voor cleze herstelling een korter ter
mijn toe te kennen clan deze voorzien voor 
het eerherstel in strafzaken; 

Overwegencle dat de wet van 29 Fe
bruari 1952, zoals het miclclel het aanvoert 
- doch enkel in sommige gevallen - aan 
de belanghebbenclen de gelegenheicl gaf 
hun rechten terug te bekomen; maar over
wegende dat de nieuwe overgangsmaatre
gelen er op neerkwamen aan de belang
hebbenden een nieuwe termijn toe te 
staan om de rechten te cloen gelden welke 
zij voorheen niet uitgeoefend of niet gel
dig uitgeoefend hadden; 

Overwegende echter dat cleze rechten,· 
luidens deze bepalingen, v66r de rechter 
over de. grond binnen de termijn van twee 
maanden na de inwerkingtreding van 
deze wet dienden uitgeoefend te worden; 
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Overwegende dat in strijd met deze be
perking, het stelsel van het middel erop 
neerkomt aan de vervallenverklaarden, 
na verloop van vijf of tien jaar sedert 
de dag waarop de vervallenverklaring is 
ingegaan, een nieuw verhaal toe te staan 
zonder enige beperking van termijn en 
strekkende tot een nieuw onderzoek van 
de feiten die tot de vervallenverklaring 
aanleiding gegeven, hebben; 

Waaruit volgt dat die onderdelen van 
het middel naar recht falen; 

Overwegende dat, zoals blijkt uit het 
hierboven op de andere onderdelen gege
ven antwoord, artikel 2 van de wet van 
29 februari 1952 ingegeven werd door de 
bedoeling een bepaling te behouden gelijk
aardig aan deze van artikel 9 van de wet 
van 14 juni 1948; dat dit artikel 9 in zijn 
alinea's 2 en 3, voor de bij de artike
len 123sea:ies en 123septies van het Stl'af
wetboek of voor de bij artikelen 1, 2 en 
3 van de wet van 14 juni 1948 voorziene 
ontzetting of vervallenverklaring een ge
hele of gedeeltelijke herstelling in de 
rechten voorzag, onafhankelijk van het 
eerherstel voor de strafrechtelijke ver
oordeling; dat deze tekst gsen gewag 
maakt van << eerherstel ll; dat de niel~we 
tekst, zoals hij door artikel 2 van de wet 
van 29 februari 1952 gewijzigd werd, en
kel bepaalt dat de belanghebbenden na de 
termijnen welke hij aanduidt « opheffing 
of beperking ll van de vervallenverklaring 
lnmnen aanvragen; dat deze tekst even
min gewag maakt van « eerherstel ll; 

Waaruit volgt dat het zesde onclerdeel 
van het middel naar recht faalt; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straf 'van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing - in zover zij de belan.:,;en van 
aanlegg·er betreft - overeenkomstig de 
wet is; 

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

5 april 1954. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. de Olippele. - Gelijlcl~ticlende concln
sie, H. Mahaux, aelvocaat-generaal. -
Pleiter, H. Van Hille, van de Balie van 
beroep-van Gent. 

2° KAMER. - 5 april 1954 

1° VERKEER. - BERME'! TOEGANKELIJK 
VOOR DE VOERTUIGEN. - BEGRIP. 

2° VERKEER. - KRUISEN. - vVE3GE
RRUIKERS DIE ELKAAR ONTI>IOETEN EN WE
DERKERIG ELKAAR DE HELFT VAN DE RIJRAAN 
DIENEN VRIJ TE LATEN. - NIE'l' VERHOOGD 
RIHVIELPAD. 

VERBR., 1954. ~ 34 

1° Naar de z·in van a1·tilcel 32 van de 
Wegcode vwn 1 februar·i 1984 zi.in cle 
niet verhoogde bennen voor de voertuoi
gen toegankelijk wanneer zij volgens 
hun mateTiele toestand ·war cle voert7ti
gen bnt-ilcbaa1· zijn (1). (Kon. besl. del. 
1 februari 1934, art. 32 en 25, 1.) 

2° De weggebntilce1·s die ellcaar ontmoe
ten clienen zo nodig en op voorwaarde 
clat de bermen voo1· de voert·wigen toe
ganlcelijlc zijn ellcaar wede1·lce1··ig de 
heltt vnn de Tijbnnn v·ri.i te laten, met 
inbegrip vnn de niet verhoogrle rijwiel
paden (2). (Kon. besl. del. 1 februari 
193±, art. 32, 25, 1, en 24, 1.) 

(MARTHIJE, T. VAN -DE KERCKHOVE.) 

ARREST. 

HE'.r HOF; - Gelet op het be.streden 
vonnis, op 10 october 1953 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Gent; 

I. Aangaande de publieke vordering : 
Over het enig middel, afgeleid nit de 

schending van artikel 97 van de Grand
wet, 1 van het Strafwetboek en 32 van de 
Wegcode, doordat het bestreden vonnis 
eiser schuldig verklaart aan inbreuk op 
artikel 32 van de Wegcode om reden dat 
« hoewel de verplichte rijwielpaden door 
de Wegcode aan zekere weggebruikers 
voorbehouden zijn, zulks Marthle van de 
verplichting niet ontslaat dergelijk rij
wielpad voor het kruisen te gebruiken 
indien de kruising anders onmogelijk zou 
zijn ll, dan wanneer artikel 32 van de 
vVegcode de weggebruikers die elkaar ont
moeten enkel verplicht elkaar de helft 
van de rijweg en zo nodig van de rijbaan 
vrij te laten, op voorwaarde dat de ber
men voor de voertuigen toegankelijk zijn, 
waaruit volgt dat de Rechtbank van Gent 
door Marthle de verplichting op te leg
gen ook het verplichtend rijwielpad bij 
het kruisen te gebruiken, dit rijwielpad 
insgelijks bij de rijbaan rangschikt, het
geen met de bepalingen van de Wegcode 
strij dig is : 

Overwegende dat, waar artikel 32 van 
de Wegcode bepaalt dat «de weggebrui
kei's, die elkaar ontmoeten elkaar weder
kerig de helft van de rijweg en zo nodig 
van de rijbaan moeten vrij laten - het
zij, lui dens artikel 3, 3°, de rijweg met 
inbegrip van de niet verhoogde bermen 
- op voorwaarde dat deze bermen voor 
de voertuigen toegankelijk zijn ll, het aan 

(1) Verbr., 9 juni 1952 (A1·r. YeTb?'., 1952, 
biz. 563; Bull. en PASIC., 1952, I, 644). 

(2) ERKENS, Wetgeving ~p het verkee1·, 
n" 301 tot 306. 
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het woord « toegankelijk >> de zin van 
« bruikbaar >> heeft willen geven; 

Overgende, immers, dat artikel 25, 1, 
van voormelde Code, uitdrukkelijk voor
ziet dat de niet verhoogde bermen niet 
door andere voertuigen dan deze vermefd 
in artikel 24, en namelijk dus door de 
motorvoertuigen, mogen gebruikt worden, 
tenzij voor bet uitwijken, « in de mate en 
gedurende de tijd die strikt voor het 
kruisen of het voorsteken nodig zijn >> ; 

Dat, vermits de autorijtuigen in dat 
enkel geval deze bermen mogen berijden, 
artikel 32 noodzakelijk enkel hun mate
rHHe toestand heeft kunnen bedoelen 
waar het bepaalt dat zij << toegankelijk >> 
moeten zijn; 

Dat nit de tekst van artikel 24, 1, van 
de Wegcode blijkt dat, te dien opzichte, 
de niet verhoogde rijwielpaden onder de 
niet verhoogde bermen begrepen zijn; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

II. Aangaande de burgerlijke vorde
ring: 

Overwegende dat aanlegger geen bijzon
der middel inroept ; 

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

5 April1954. - 26 kamer. - VoorzUter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. De Bersaques. - Gelijklttidende con
clusie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 

26 KAMER. - 5 april 1954 

1° BEWIJS. - AAN DE AKTEN VERSCHULDIGD 
GELOOF. - STRAFZAKEN. - · YERKLARING 
VAN PROCESSEN-VERBAAL EN VAN CONCLUSIES 
DOOR DE RECHTER OVER DE GROND. - YER
KLARING VERENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN 
ERVAN. - GEEN MISKENNING VAN HET AAN DE 
AKTEN VERSCHULDIGD GELOOF. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL AFGELEID UIT EEN 
GE!!REK AAj'l ANTWOORD OP DE CONCLUSIES 
WAARBIJ HET BESTAAN VAN GETUIGENISSEN 
BE'l'REFFENDE DE FEI'l'EN BETWIST WERD. -
BESLISSING DIE DE FEITELIJKE VERMOEDENS 
AANGEEF'l' WELKE NAAR DE MENING VAN DE 

(1) Verbr., 21 december 1953 en 1 februari 
1954 (swpra, blz. 279 en 388; Bull. en PAsrc., 
1954, I, 338 en 479). Vergel. verbr., 7 septem
ber 1953 (Arr. Ve1'b1·., 1953, blz. 820; Bull. en 
PASIC., 1953, I, 957). 

RECH1'ER DE BETH!HTING BEWIJZEN. - PAS
SEND ANTWOORD. 

3° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN. 
- PUBLIEKE VORDERING. - BEKLAAGDE'I 
VEROORDEELD WEGENS HUN DEELNEMING AAN 
EENZELFDE MISDRIJF. - HOOFDELIJKE VER
OORDELING TOT BETALING VAN DE KOSTEN VAN 
DE PUBLlEKE VORDERING. - WET'l'ELI,JK
HEID. 

4° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- VERSCHEIDENE DADERS VAN EENZELFDE 
MISDRIJF, - HOOFDELIJKE VERPLICHTING 
TOT SCHADELOOSS'l'ELLING ZONDER INACH'l'NE
MING VAN DE AARD OF VAN DE OMVANG VAN 
HUN MISDADIGE DEELNEMING. 

1° Het aan de alcten verschuldigd geloof 
wordt niet miskend door de rechter die 
van processen-ve·rbaal en conclttsies een 
ve1·lclaring geeft wellce met cle bewoor
rl'ingen ervan st·roolct (1). (Burg. Wetb., 
art. 1319, 1320 en 1322.) 

2° De conclttsies, wacwb·ij het bestaan van 
getttigen·issen betretfende de feiten der 
telastlegging betwist wo1·dt, worden op 
passende wijze beantwoord door de 
rechter die de feitelijlce veTmoedens 
aangeett welke, naaT zijn mening, de 
betichting bewijzen. 

3° Is wettelijlc de ve,-wijzing van twee 
beklaagden in de lcosten van de pu
blielce voTdeTing, zo beide dooT een
zelfde beslissing ve,-oordeeld worden 
wegens lw.n deelneming aan eenzelfde 
misdri.if (2). (Strafwetboek, art. 50.) 

4° De beklaagden, veroordeeld wegens 
eenzelfde misdrijf, z·ijn hoofdelijlc ver
plicht tot schadeloosstelling van het 
slachtotfeT, wellce oolc de aard en de 
omvang van hun m{sdadige deelneming 
weze (3). (Strafwetboek, art. 50.) 

(VAN EEOKENRODE, 'l'. CLAES.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 november 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

A. In zover
1 

de voorziening de beslissing 
bedoelt : ; 

Over de publieke vordering : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grondwet 

(2) Verbr., 13 april 1953 (Arr. Ve1·br., 1953, 
blz. 543; Bull. en PASIC., 1953, I, 611). 

(3) Verbr., 3 october 1949 (Arr. Verb1·., 1950, 
blz. 46; Bull. en PAsrc., 1950, I, 47, en nota) ; 
2 april 1951 (Arr. Ve1·b>·., 1951, biz. 426; Bull. 
en PASIC., 1951, I, 506). 
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en van het aan de conclusies en aan de 
processen-verbaal van het onderzoek ver
schuldigd geloof, doordat het bestreden 
arrest vaststelt << dat uit de bestanddelen 
''an het dossier en verder uit de door de 
betichte, ter zitting van het hof verstrekte 
uitleggingen blijkt, dat deze laatste aan 
de burgerlijke partij slagen heeft toege
bracht ll, dan wanneer : 1 o de in de on
derzoeksbundel voorkomende processen
verbaal en inzonderheid het proces-ver
bital van 19 november 1952 (stuk 22), het 
tegendeel aantonen; 2° eiser op de te
rechtzitting van het hof het tegendeel 
heeft aangevoerd; 3° aldus geen passend 
antwoord op de door eiser genomen con
clusies gegeven werd : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de rechter over de 

grond, door de uitdrukking << bestandde
len van het dossier ll, niet uitsluitend de 
processen-verbaal van het onderzoeksdos
sier en geen bepaald proces-verbaal van 
dit onderzoek heeft bedoeld, maar al de 
elementen van het dossier, zoals het hem 
werd overgelegd, met inbegrip van deze 
van het ter zitting door de eerste rechter 
gedaan onderzoek; dat het eerste onder
deel van het middel op een verkeerde in
terpretatie van het bestreden arrest ge
grond is en in feite niet opgaat; 

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

arrest er op wijst dat de door eiser ter 
zitting verstrekte uitlegg·ingen en de be
standdelen van het dossier, de schuld 
van eiser doen blijken, het niet noodza
kelijk bekentenissen bedoelt welke eiser 
ter zitting zou hebben afgelegd; dat de 
bewoordingen van het arrest dus niet 
strijdig zijn met de door eiser genomen 
conclusies en het tweede onderdeel van 
het middel in feite niet opgaat; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat eiser in zijn conclu

sies aanvoerde, dat << indien het vaststaat 
dat Van Eeckenrode en Claes al twistend 
het cafe Dewit zijn uitgegaan en omnid
dellijk door Tielemans gevolgd werden 
er nochtans geen enkele getuige bestaat 
van hetgeen naderhand gebeurd is l>; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, door aan te stippen dat de bestand
delen van het dossier en de uitleggingen 
van eiser de telastlegging als gegroncl 
doen blijken, en « dat cle betichting dan 
ook door het onderzoek voor het hof ge
daan bewezen is gebleven )), de feitelijke 
vermoedens aangeeft welke, naar zijn 
mening, de betichting ten genoege van 
rechte bewijzen en aldus op eisers con
clusies een passend antwoord heeft ver
strekt; 

Dat het derde onderdeel van het middel 
niet kan aangenomen worden; 

Over het tweede midclel, afgeleid uit de 
schending van het artikel 50 van het 
Strafwetboek, doordat het bestreden ar
rest het vonnis bevestigd heeft waarbij 
eiser en een medebetichte hoofdelijk tot 
betaling van de kosten van de publieke 
vorclering veroordeeld werden, dan wan
neer de twee betichten veroordeeld wer
den wegens verschillende overtredingen 
die niet een enkel bedrieglijk feit uitma
ken: 

Overwegende clat eis.er en een meclebe
tichte bij hetzelfde vonnis veroordeeld 
werden om vrijwillig slagen of verwon
dingen te hebben toegebracht aan cle bur
gerlijke partij met cle omstandigheid dat 
cle slagen of de verwonclingen een ziekte 
of een onbekwaamheicl tot persoonlijke 
arbeid veroorzaakt hebben, door het mis
drijf uitgevoerd of aan de uitvoering 
ervan rechtstreeks medegewerkt te heb
ben; dat eiser en zijn medebetichte der
halve wegens hun deelneming aan de uit
voering van een zelfde wanbedrijf en 
niet wegens afzonderlijke misdrijven ver
oordeeld werden; 

Dat het micldel in feite niet opgaat; 
En overwegende dat de substantiele of 

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

B. In zover de voorziening cle beslissing 
bedoelt : 

Over de burgerlijke vordering : 
Over het enig micldel, afgeleid uit de 

schemling van de artikelen 50 van het 
Strafwetboek, 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, door
clat het bestreden arrest het vonnis beves
tigcl heeft waarbij eiser en een medebe
tichte hoofdelijk tot de betaling van scha
devergoecling aan de burgerlijke partij 
veroordeeld werden, zonder dienaangaan
de wettelijk met reden omkleed te zijh, 
dan wanneer eiser in conclusies aanvoer
de dat niets toeliet te zeggen dat de werk
onbekwaamheid van die partij door de 
dour eiser toegebrachte slagen veroor
zaakt werden en in geen geval een hoof
clelijke veroordeling kon worden uitge
sproken: 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

aanstipt dat eiser en een medebetichte 
samen slagen aan de burgerlijke partij 
hebben toegebracht; dat er genoegzame 
aanwijzingen voorhanden zijn om toe te 
laten te aanvaarclen dat het lichaams
leed hetwelk door de burgerlijke partij 
worclt aangeklaagd volkomen uit voor
melde gezamenlijk begane inbreuk is ont
staan en clat het arrest aldus eisers con
clusies op passende wijze heeft beant
woord; 
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Dat het eerste onderdeel van het midclel 
in feite niet opgaat; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat artikel 50 van het 

Strafwetboek bepaalt dat al de personen, 
die wegens een zelfde misdrijf veroor
deeld worden hoofdelijk tot schadeloos
stelling verplicht zijn; dat deze wets be
paling geen onderscheitl maakt naar ge
lang de deelneming bijlwmstig of hoofd
zakelijk is geweest, noch rekening houdt 
met de mate waarin de deelnemers tot de 
schade hebben bijgedragen; dat het twee
de onderdeel van het middel naar recht 
faalt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; vei'oordeelt eiser tot de kosten. 

5 april 1954. - 26 kamer. - l'oon::itter, 
H. ·wouters, voorzitter. -l' e1·slaggever, 
H. C. Louveaux. - Gelijklwiclende con
chtsie, H. Mahaux, aclvocaat-generaal. -
Plefte1·, H. Smits (van de Balie van be
roep te Brussel). 

2e KAMER. - 6 april 1954 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
0PCENTIMES. - RECLAMA'l'IE OVER DE OP
CEN'l'UofES, DIE DE BASIS VAN DE AAN DE STAAT 
VERSCHULDIGDE BELASTING, WAAROP DE OP
CENTIMES WORDEN GEHEI'EN, TER DISCUSSIE 
DOET KOMEN. - RECLAMA'l'IE BIJ DE PRO
VINCIALE DIREC'rEUR DER BELAS'l'INGEN IN TE 
DIEi'.lEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
0PCENTIMES. - RECLAMA'l'IE OVER· DE OP
CENTIMES, WELKE AANLEIDING GEEF1' 1'0T BE
TWISTING VAN DE GRONDSLAG VAN DE AAN DE 
S1'AA1' VERSCHULDIGDE BELASTING, WAAROP 
DE OPCEN'l'IM:ES WORDEN GEHEI'EN. - RECLA
l\ofA'l'IE BIJ DE DIRECTEUR DER BELASTING IN 
DE VORM:EN EN TERl\ofiJNEN BEPAALD BIJ ARTI
KEL 61, PARAGRAAF S, VAN DE SAl\ofENGESCHA
KELDE VVETTEN. 

so INKOlVISTENBELASTINGE)N. -
RECLAMA'l'IE. - TERMIJN BINNEN DEWELKE 
ZIJ li>IOET WORDEN INGEDIEND. 

4° INKONISTENBELASTINGEN. -
RECLAMATIE. - AANVANGSDA'l'UM VAN DE RE
CLAMATIE'l'ERMIJN. - DAAGS NA DE DATUM 
WELKE OP HET AANSLAGBILJET ALS DATUM 
VAN DE 'l'OEZENDING VERMELD IS. 

1 o Uit artikel 21 vcm cle ~vet van 6 sep
tembe?" 1895 blijlct clat cle gevallen waa?"
in cle betwisting betreffencle cle cloor een 
provincie of cl001" een gemeente bepaal
rle opcentimes aanleiding geeft tot be
twisting van de grondslag zelf van de 
aan de Staat ve?"schuldigde belast-ing, 
wcwrop bewuste opcent-imes wo1·den ge-

heven, tot de bevoegdhe·id van cle clirec
tetw cle·r belast-ingen beho1·en (1). 

2° Wanneer de reclamat-ie van een belas
tingpUchtige de iJ;oo?' een p?"Ovincie of 
cloor een gemeente bepaalde opcentimes 
becloelt en wanneer clie betw·ist-ing, wel
ke aanleicUno oeeft tot betwist-ino van 
cle grondslag van de aan de Stant ve?·
schulcl·irtcle belast-iny, wan-rop cle opcen
times geheven wonlen, cLlclu.s b'innen de 
bevoe.oclheid valt vnn de cUrectettr rler 
belastino, cl·ient de reclnmatie oii deze 
in de b·ij a.1·tilcel 61, pnraumnf 3, vnn 
de samengesohnkelcle ·wetten bepnnlde 
vormen en te-nnijnen a.nnhnng·ig te wor
den gemcwlct (2). 

so Ove?"eenlcomstig artilcel 61, pnm
rtmaf 3, vnn de swmenoesohalcelde wet
ten betreffencle rle ·inlcomstenbelnstin
gen, lc·unnen de schnldennct?"S vnn di
·reote belnstingen uited-i.jlc op 31 maa1·t 
van het tweecle jna-r vnn het d·ienst]na-r 
op st·ratfe vnn vervnl een sch?"iftel-i]lce 
1·eclamatie tegen het bed·rao vnn hun 
nanslag indienen, zonde1· flat de te?"
mijn nochtnns m-inde1· dan zes maan
den rnr;,g /Jed-rnqen vnnnf cle dat·nm vctn 
het nnnslngb-iljet of vnn cle lcennisgev·ing 
van cle fwnslctg, of vnna.f cle clntltm van 
cle inn·bng de1· belast-ingen op een anclere 
w·ijze clnn per lcoh-ie-r (S). 

4° Ove1·eenlcomstig a-rtikel 1033 vnn het 
1-Vetboek van burgerl-ijke rechtspleging, 
nee·nit de in cwtikel 61, pnrag·raetj 3, vnn 
rle snmenoeschalce/.cle wetten bepnalde 
term-ijn aanvnng claags na de datu.m 
van het nanslngbiljet, zoals deze blijlct 
u.it de ·vennelding op dit biljet van de 
toezending ervan of op de lcenn,isgeving 
vnn cle aanslng, en n-iet ten rlnoe wna-rop 
de belnstingpl-ichtige de1·oelijk doctt
ment in ontvan,qst heeft genomen (4). 

{GER-BER, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER. VAN FIN ANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 april 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste midclel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 97 en 67 van, 
de Grondwet, vooral van artikel 5 van de 
wet van 6 september 1895, in het bijzon
der van alinea 2 van dit artikel, van arti
kel 60, alinea 2, van de wetten op de in-

(1) en (2) Zie nota, ondertekend W: G., on
der het arrest in B"ll. en PASIC., 1954, I, 696. 

(3) en (4) Raadpl. verbr., 16 juni 1953 (A1T. 
Ve1·b1·., 1953, biz. 710; Bull. en PASIC., 1953, 
l, 817); 14 juli 1953 (Bnll. en PASIC., 1953, I, 
942); 6 april 1954 (ibid., 19.5·1, I, 695). 
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komstenbela.stingen, hetwelk artikel 7 is 
geworden van de wet van 23 december 
1933, gewijzigd door artikel 20 van het 
koninklijk besluit n" 14 van 3 juli 1939 
en door artikel 11 van het besluit 
van 30 december 1940, van artikel 92 
·van het koninklijk besluit van 22 sep
tember 1937, van de artikelen 8 en 
13 van de wet van 5 juli 1871, van 
de artikelen 136 en 138 van de wet 
van 30 maart 1836, van artikel 1 van 
de wet van 22 juni 1865 en van artikel 40 
van de wet van 30 juli 1881, doordat het 
bestreden arrest uitdrukkelijk verklaart 
dat de betwistingen aangaande de grand
slag en de basissen van de aanslagen die 
dezelfde zijn voor Staats- of provincie
en gemeentebelastingen, door de gewone 
wetten beheerst worden en dat anderzijds 
de betwistingen betreffende de wettelijk
heid of het bedrag van de provinciale of 
gemeentelijke opcentimes aan de wet van 
1895 onderworpen blijven, zodat het ar
rest aldus bij deze redenering ontkent 
dat de reclamatie tegen de gemeentelijke 
en provinciale opcentimes, die op dezelf
de grondslag als de Staatsbelasting geves
tigd zijn en met deze ingekohierd en 
uitvoerbaar verklaard werden, door ar
tikel 5, alinea 2, van ue wet van 6 sep
tember 1895 beheerst weruen, welke zegt 
da:t de datum van de ontvangst de recla
matietermijn doet lopen, dan wanneer 
enerzijds vermelde betwistingen niet aan 
de gewone wetten in het algemeen onder
worpen worden, doch aan de wet van 1895 
volgens dewelke bedoelde geschillen 
krachtens artikel 5 van de wet van 6 sep
tember 1895 onder ue beslissingsmacht 
van de directeur der directe belastingen 
vallen, en krachtens artikel 21 clerzelfde 
wet een definitieve oplossing door ueze 
beslissingen krijgen, en wanneer ander
zijds <le geschillen die uitsluitend de wet
telijkheid en het bedrag der provinciale 
en gemeentelijke belastingen betreffen 
zonder de grondslag der Staatsbelastin" 
te raken, niet aan de wet van 1895 onder
worpen zijn, doch onuerworpen blijven 
aan de hun eigen wetsbepalingen name
lijk aan artikel 138 van de gemeentewet 
van 30 maart 1836, artikel 1 van de wet, 
van 22 juni 1865 en artikel 40 van de wet 
van 30 juli 1881, dan wanneer ook de re
clamaties aangaande de opcentimes die 
op dezelfde grondslagen als de Staatsbe
lastingen gevestigd zijn en met deze inge
kohierd en uitvoerbaar verklaard wor
den onder artikel 5 zowel alinea 1 als 2 
van de wet van 1895 vallen en niet onder 
de gewone samengeschakelde wetten op 
de inkomstenbelastingen (in het bijzon
der onder artikel 61, paragraaf 3) : 

Overwegende dat, krachtens artikel 21 
van de wet van 6 september 1895, de ge
vallen waarin de tot de opcentimes be
trekkelijke !Jetwisting aanleiding geeft 

tot betwisting .van de grondslag zelf van 
de aan de Staat verschuldigde belastin:~; 
waarop bewuste opcentimes worden ge
heven tot de bevoegdheid van de directeur 
der belastingen llehoren; 

Overwegende dat het arrest, zonder in 
dit opzicht gecritiseerd te worden, vast
stelt dat in onderhavig geval de betwis
ting dit punt betreft; 

Dat daaruit valt af te leiden dat, zelfs 
wat betreft de aanslag van aanlegger in 
de opcentimes, de litigieuze reclamatie 
binnen de bevoegdheicl viel van de clirec
teur der directe belastingen, bij wie zij 
in de vormen en termijnen bepaald bij 
artikel 61, paragraaf 3, van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen diencle aanhangig te wor
den gemaakt; 

Dat het micldel naar recht faalt; 
Over het tweede middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Gronclwet en 1319, 1320, 1322 en 1323 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden arrest, om de reclamatietermijn 
te cloen lopen en het bezwaar als laattij
uig te doen doorgaan, verklaart dat aan
legger niet ontkent dat zijn moederof een 
ander huisgenoot tenminste stilzwijgende 
toelating hadden verkregen om aangete
kende zendingen te ontvangen, dan wan
neer uit de conclusies bladzijde 9 en de 
aanvullende conclusies bladzijcle 1 het te
genovergestelde blijkt dat bladzijde 9 : 
<< indien althans moest aanvaard worden 
dat de oude vrouw volmacht had - qnod 
non - ll aanvullende conclusies 1; blad
zijde 1 : « .Aangezien verder de oude vrouw 
door haar hoge ouderdom, en wegens de 
verzwakking van haar geheugen en ver
stand, de waarde van vermeld aangete
kend schrijven niet kon inzien; dat er 
geen vermoeden bestaat. clat zij volmacht 
had om aangetekende !Jrieven te ontvan
gen; aangezien rekwestrant het slachtof
fer niet kan zijn van de door de post be
gane nalatigheden in het uitoefenen van 
zijn dienst 11 : 

Overwegende dat het arrest zijn beslis
sing niet steunt op het niet beswisten 
door aanlegger van een door hem aan zijn 
moeder, of a an een andere persoon van 
zijn gezin gegeven maclltiging om aange
tekende poststukken in ontvangst te ne
men; 

Dat het arrest, om de aanvangsdatum 
van de termijn op 25 december 1947 te 
bepalen en om te beslissen dat de recla
matie van aanlegger te laat werd inge
diend, steunt, enerzijds, op de feitelijke 
vaststellingen dat llet aanslagbiljet de da
tum van 24 december 19!7 draagt en dat 
de schriftelijke reclamatie van aanlegge11 

op 24 juni 1948 ter post afgegeven, 
slechts op 26 juni in handen van de di
recteur is gekomen en, anderzijds, op ar-
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tikel 61, paragraaf 3, lid 2, van de samen
geschakelde wetten betreft'ende de inkom-
stenbelastingen; ' 

Overwegende dat daaruit blijkt dat, al 
ware het ook gegrond, het middel de ver
breking van het bestreden arrest niet zou 
kunnen medebrengen en dat het, bij ge
brek aan belang, niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 60, 61, paragraaf 3, 65, 66, 
67 en 69, alinea's 1 en 2, van de wet
ten op de inkomstenbelastingen, samen
geschakeld bij koninklijk besluit van 
12 september 1936, en voor zoveel als 
nodig, derzelfde wetten samengescha
keld bij besluit van de secretaris
generaal van het Ministerie van finan
cfen del. 31 juli 1943, van artikel 11 van 
het koninklljk besluit nr 4 van 22 au
gustus 1934, van artikel 40 van het konink
lijk besluit van 22 september 1937, van 
de artikelen 1317, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre
den arrest de datum van verzending als 
aanvangsdatum van de reclamatietermijn 
aanziet, clan wanneer het de datum van 
ontvangst is die de reclamatietermijn 
doet lopen : 

Overwegende clat, volgens artikel 61, 
paragraaf 3, van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, de schuldenaars van clirecte belastin
gen een schriftelijke reclamatie tegen het . 
bedrag van hun aanslag k"L1nnen indienen, 
uiterlijk op straft'e van verval op 
31 maart van het tweecle jaar van het 
clienstj aar, zonder da t de termijn noch
tans minder clan zes maanclen mag bedra
gen van de datum af van het aanslagbil
jet of van de kennisgeving van de aanslag 
of van de datum af van de inning cler be
lastingen op een andere wijze dan per 
kohier; 

Overwegencle rlat de -in voormeld arti
kel 61, paragraaf 3, bepaalde termijn, 
overeenkomstig artikel 1033 van het Wet
boek van burgerlijke rechtspleging, aan
vang neemt daags na de datum van het 
aanslagbiljet, zoals deze blijkt nit de 
vermelding welke van de toezending er
van op clit biljet of op de kennisgeving 
van de aanslag is aangeduid en niet ten 
dage waarop de belastingplichtige derge
lijk document in ontvangst genomen 
heeft; 

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

ning; veroorcleelt aanlegger tot de kosten. 

6 april 1954. - 2e kamer. - Voorzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Bareel. -
GeUj7cl1tidende concl1tsies, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. 
Pleitm·, H. Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 8 april 1954 

H.ANDELSHUUROVEREENKOMSTEN. 
- WET VAN 30 APRIL 1951. - 0PZEGGIN
GEN GEDAAN v66R DE INWERKINGTREDING VAN 
DE WET. - 0PZEGGINGEN NIET GEVOLGD DOOR 
EEN DAGYAARDING. - VOOR ONBES'l'AANDE GE
HOUDEN. - BEPALING WELKE NIE1' OP AL DE 
OPZEGGINGEN ZONDER ONDERSCHEID TOEPAS
SELIJK IS. 

In weerwil van hmt algemenen aard be
doelen de in het artilcel 34, alinea 1, 
van. de wet dd. 30 april 1951 op de han
delshu1.wove1·eenlcomsten onder de op
zeggingen wellce, gedaan v66r de inwe1'-
7cingtreding van de wet voor onbe
staande worden geho1.tden, deze n'iet die 
onder de vroegere wetgev·ing voor uit
we1·7csel hebben gehad de bij overeen
lcomst tnssen partijen gesloten hmtr 
door een wettelijlc verlengde h·nm· te 
ve1·vangen (1). (Wet van 30 april 1951, 
art. 33.) 

(N. Y. (( BROUWERTJEN DE POPVLIEREN ll, 
'f. DIENST VAN HET SEQUESTER.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 17 november 1952 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te .Antwerpen; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 34 en 13 
van de wet van 30 april 1951 op de 
handelshuurovereenkomsten met net oog 
op de bescherming van het handels
fonds, doordat het bestreden vonnis, na 
vastgesteld te hebben dat er op 10 sep
tember 1943 tussen eiseres en de eige
naar van het kwestieus onroerend goed 
een handelshuurovereenkomst gesloten 
werd voor een duur van drie, zes, ne
gen jaren, die een einde nam op 
31 maart 1953,. dat er een regelmiltige op
zegging gegeven werd tegen 31 maart 1950 
en dat deze opzegging, die gegeven werd 
om andere reclenen dan de schuld van de 
huurder, niet door. een dagvaarding ge
volgd werd, beslist heeft dat cleze opzeg
ging als gevolg heeft gehad de duur van 
de huurovereenkomst tot zes jaren in 
plaats van negen jaren te beperken met 
clien verstande dat partijen sedert 30 maart 
1950 onder het regime van de wettelijke 

(1) Raadpl. over de draagwijdte van arti
kel 34, alinea 1, LA HAYE en VANKERCKHOVE, 

Le stat1d des baux cmnme1·ciaux, n' 496, en 
« Chronique de jurisprudence»,. Jou1·n. t1"ib., 
1951, biz. 631; PATERNOSTRE, Baux cummm·cimtx 
et Jl'l'O•tection du fonds de com1neue, n' 343. 
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huurverlenging stonden, daaruit afieidend 
dat de aanvraag van eiseres tot huurher
nieuwing, die op 7 november 1951 bete
kend werd, laattijdig was, daar derge
lijke aanvragen, die een wettelijk ver
lengde huurovereenkomst betreffen, moe
ten ingediend worden ten hoogste achttien 
maanden, en ten minste vijftien maanden 
v66r het verstrijken van de lopende huur, 
zijnde v66r 20 augustus 1951, en eiseres 
afgewezen heeft van haar eis tot huur
hernieuwing, dan wanneer de opzeggin
gen, gedaan v66r de inwerkingtreding 
van de wet van 30 april 1951 om andere 
redenen dan de sch11ld van ·de huurder, 
voor onbestaande dienen gehouden te 
worden, tenzij zij door een dagvaarding 
zijn gevolgd geweest, dan wanneer de 
kwestieuze opzegging, dd. 31 maart 1950 
v66r de inwerkingtreding van de wet ge
daan werd, en dus voor onbestaande 
moest gehouden worden en bijgevolg niet 
als gevolg kon hebben de duur van de 
huurovereenkomst te beperken en aan 
eiseres haar recht op huurhernieuwing te 
ontnemen: 

Overwegende dat, uit de vaststellingen 
van het bestreden vonnis, alsook uit de 
regelmatig aan het hof voorgelegde pro
cesstukken blijkt dat een onroerend goed 
door aanlegster in huur werd genomen 
voor een duur van negen jaar, einde ne
mend op 31 maart 1953; dat de huur de 
voorwaarden vervulde welke door het 
artikel 1 van de wet van 30 april 1951 op 
de handelshuurovereenkomsten voorzien 
worden, en vatbaar was bedongen voor 
eenzijdige verbreking na verstrijking van 
het derde en het zesde huurjaar; dat ver
weerder op 30 september 1949 aan aanleg
ster regelmatig opzegging heeft gegeven 
tot verbreking van de huur vanaf 
31 maart 1950, doch dat de huur achter
eenvolgen,s door de wet van 22 december 
1949 (art. 1), door deze van 30 juni 1950 
(art. 1 en 3) en door deze van 20 decem
ber 1950 (art. 42) van rechtswege verlengd 
werd; 

Overwegende dat de voorziening de 
vraag doet rijzen of artikel 34, alinea 1, 
van de wet van 30 april 1951 op de door 
verweerder gegeven opzegging van toepas
sing is; 

Overwegende dat, naar luid van voor
meld artikel 34, alinea 1, « de opzeggingen 
gedaan v66r de inwerkingtreding van deze 
wet om andere redenen dan de schuld 
van de huurder voor onbestaande worden 
gehouden, tenzij zij met dagvaarding ge
volgd zijn geweest >>; 

Overwegende dat de bewoordingen « de 
opzeggingen >> in weerwil van hun alge
menen aard, de opzeggingen niet kunnen 
bedoelen welke onder de vroegere wetge
ving voor uitwerksel hebben gehad de bij 
overeenkomst tussen partijen gesloten 

huur door een wettelijk verlengde huur 
te vervangen, vermits het artikel 33 der
zelfde wet tot doel strekt de duur van 
dergelijke huur te bepalen en erop de 
wetsbepalingen van de artikelen 13 en 14 
betreffende de aanvragen om huurvernieu
wing toepasselijk te maken ; 

Overwegende dat het middel derhalve 
naar recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten 
en, vermits de voorziening v66r 15 sep
tember 1953 betekend werd, tot de vergoe
ding van 150 frank jegens Yerweerder. 

8 april 1954. - 16 kamer. - Voorzitter 
en ve1·slaggeve1·, H. Vandermersch, raads
heer waarnemend voorzitter. - GeUjkl·ui
dende concl~tsie, H. R Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. PleUers, 
HH. Struye en della Faille d'Huysse. 

l e KAMER. - 8 april 1954 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
CONCLUSIES WELKE DE JUTIIDISCHE GROND
SLAG VAN EEN VORDERING BETWISTEN. - BE
SLISSING OP EEN ANDERE WETTELIJKE BEPA
LING GEGROND. - GEEN VERPLICHTING MEEH 
V66R DE RECHTER DIE BETWISTING TE BE
ANTWOORDEN. 

2° HUUR. - LANDPACH'f. -WET VAN 7 JULI 
1951, ARTIKEL 20, III, ALINEA 3. - AAN
PASSING VAN DE PACHTPRIJS. - BIJZONDERE 
OMSTANDIGHEDEN. - BEGRIP. 

1 o De rechte1· is e1· niet toe geho~tden oon
clu.sies te beantwom·den waarbij de ju-
1"idisohe grondslag van een vordering 
wo1·dt betwist,' wanneer hij z·ijn beslis
sing op een ande1·e wetteUjlce bepaling 
grondt (1). 

2° De omstandigheid dat het verpaohte 
goed in 1939 verpacht was tegen uitzon
derUjlce voorwaarden wellce aanleiding 
gaven tot toepassing van het artilcel 2 
va.n het ministerieel besl~tU van 30 mei 
1945 maalct een bijzondere omstandig
he·id uit ·waardoor de toepassing wordt 
gerechtvaa·rdigd van het artilcel 20, III, 
lid 3, van de wet van 7 j~tli 1951 waar
bij de part-ijen de aanpassing lcunnen 
aanm·agen van de pachtprijs mits zij 
bewijzen do-t, wegens bijzonde1·e amsto-n-

(1) Verbr., 4 januari 1951 (A1'1·. T'e1"b1·., 1951, 
blz. 222; Bull. en PAsrc., 1951, I, 268, en 
nota 1, blz. 269); 1 december 1952 (Arr. Ferb1·., 
1953, biz. 183; Bull. en PAsrc., 1953, I, 202, en 
nota 2) ; · 24 december 1953 (supm, biz. 299; 
Bull. en PAsrc., 1954, I, 361). 
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digheden, de' geldende pachtp1·ijs vast
gesteld werd op een bedrag clat vi.iftien 
ten honclerd hager of la[!e1· was dan de 
alstoen in cle streek betaalcle pacht
prijzen. (Wet van 7 juli 1951, art. 20, 
III, aL 3; min. besl. van 30 mei 1945, 
art. 1 en 2.) 

(ROSSEEL, 'l'. DEPUYD'l'.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 juli 1952 in boger beroep ge
wezen door de Rechtbank van eerste aan
leg te leper; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, tot inrichting van 
het geloof dat aan de akten client ge
hecht (in onderhavig· geval, de namens 
aanlegger v66r de rechter over de grond 
der zaak genomen conclusies) : 1° door
dat het bestreden vonnis als rechts
grond van de vordering van de ver
weerder tevens artikel 16 en 20 van de 
wet van 7 juli 1951 houdende wijziging 
van de wetgeving betreffende de land
pacht, aangeeft, terwijl het verklaart 
zonder voorbehoud de redenen van de 
eerste rechter over te nemen, die de vor
dering als enkel gegrond op artikel 20, 
III, alinea 3, van de bovengezegde wet 
beschonwd had, doordat het vonnis aldus 
in zijn redenen met een opvallende te
genstrijdigheid in feite behept is welke 
met een gebrek aan redenen gelijkstaat; 
2° doordat, althans, in de maat waarin 
het als rechtsgrond van de vordering van 
de verweerder tevens de artikelen 16 en 
20 van de hierboven aangeduide wet van 
7 juli 1951 aangeeft, het bestreden vonnis 
verplicht was het middel te beantwoorden 
- wat het niet gedaan heeft - door de 
aanlegger in conclu.sies hieruit afgeleid 
dat de vordering in zover zij op het 
hiervoren aangeduid artikel 16 gesteuml 
was als voorbarig niet ontvankelijk 
moest verklaard worden omdat zij v66r 
het verstrijken van de eerste termijn van 
drie jaren, hetzij, in onderhavig geval, 
voor de 1" october 1952 ingeleid was : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de eerste rechter de 

beslissing, waarbij hij de door verweerder 
ingestelde vordering tot aanpassing van 
de pachtprijs heeft ingewilligd, uitslui
tend op de beschikkingen van het arti
kel 20, III, lid 3, van (le wet van 7 juli 
1951 gegrond he eft; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
uitdrukkelijk verklaart dat «om de door 
de eerste rechter uiteengezette redenen 
welke de rechtbank aanneemt, het beroe-

pen vonnis in al zijn beschikkingen client 
te worden bevestigd ll; dat die beweegre
den volstaat om de beslissing van het be
streden vonnis te rechtvaardigen; 

Overwegende dat, indien !let bestreden 
vonnis aan deze beweegreden bijvoegt : 
« immers, naar luid van de artikelen 16 
en 20 van de wet van 'i juli 1951 in zake 
lanclpachten, was ge!ntimeerde gerech
tigd de aanpassing der pachtprijs aan te 
vragen en te bekomen ll, en aldus de me
ning uitdrukt dat verweerder tot staving 
zijner vordering niet enkel het artikel 20 
van voornoemde wet vermocht in te roepen 
maar ·ook nog haar artikel 16, hetwelk 
insgelijks, doch mits verscllillende voor
waarden, de herziening van de pacllt
prijs toelaat, deze meningsuiting, welke 
geenszins met de door de eerste rechter 
ingeroepen en door het bestreden vonnis 
overgenomen beweeggrond strijdig is, 
slechts een aanvullende en overbodig ar
gument ui tmaakt ; 

Overwegende dat, het eerste onderdeel 
van het middel aldus, wegens gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk is; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, vermits !let bestreden 

vonnis zijn beslissing op becloeld arti
kel 16 niet steunt, het niet gehouden was 
aanleggers conclusies betreffende de niet
ontvankelijkheid ener op deze wetsbepa
ling gegronde vordering te beantwoorden; 

Overwegende derhalve dat, het tweede 
onderdeel van het middel niet kan aange
nomen worden ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, alsook 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek tot inrichting van 
het geloof dat aan de akten client gehecht 
(in onderhavig geval, de door aanlegger 
v66r de rechter over de grond genomen 
conclusies), doordat het bestreden von
nis, door namelijk, op grond van arti
kel 20, III, alinea .3, van de wet van 
7 juli 1951, de door verweerder ingestelde 
eis tot aanpassing van de pachtprijs aan 
te nemen, verzuimd heeft, zelfs impli
ciet, het middel te beantwoorden hetwelk 
in conclusies door de aanlegger hieruit 
werd afgeleid dat hij zijn recht op 
de betwiste pacht putte in de bepalingen 
van een testament luidens hetwelk de vo
rige eigenaar van het onroerend goed 
(mevrouw Hamman, weduwe Carbon) 
hem het genot van het verhuurd goed had 
toegestaan voor een duur van negen jaar 
welke begint te lopen op de dag van dezes 
overlijden, mits betaling van de thans be
taalde pachtprijs - wat, volgens de 
stelling van de aanlegger, noodzakelijk 
elke verhoging of gebeurlijke aanpassing 
van gezegde pachtprijs op grond van de 
bepalingen van de hiervoren aangeduide 
wet van 7 juli 1951 uitsloot : 
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Overwegende dat de eerste rechter, 
wiens beslissing door het bestreden von
nis bevestigt wordt, verklaart dat « le 
fermage qu'ils paient actuellement )) 
waartegen vrouw Hamman, weduwe Oar
bon, naar luid van haar testament, aan 
aanlegger voor een termijn van negen 
jaar pachtrecht had toegestaan, de pacht
prijs is die « vastgesteld was door een 
geregistreerde pachtovereenkmnst van 
28 juni 1941, welke ieder jaar herzienbaar 
was )) ; dat hij aldus door een souvereine 
en met de bewoordingen van het testa
ment van vrouw Hamman verenigbare in
terpretatie, beslist heeft dat het door deze 
aan aanlegger vermaakt pachtrecht hem 
werd toegekend tegen de voorwaarden 
van de vroeger tussen hem en de erfiaat
ster gesloten pachtovereenkomst, waarfn 
bedongen was dat de pachtprijs telken 
jare vatbaar was voor herziening; 

Overwegende dat, waar het bestreden 
vonnis voormelde beweegredenen van de 
beslissing van de eerste rechter overneemt 
en zich eigen maakt, het antwoord ver
strekt op de in het middel bedoelde con
clusies en het aan deze conclusies ver
schuldig·d geloof niet heeft geschonden; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek tot inrichting van 
het geloof dat aan de akten client 
gehecht (in onderhavig geval, de con
clusies welke namens aanlegger v66r 
de rechter over de grond werden ge
nomen) 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 
20, III,' alinea 3, van de wet van 7 .i.uli 
1951 houdende wijziging van de wetgevmg 
betreffende de landpacht, 1 en 2 van het 
ministerieel besluit van 30 mei 1945 be
treffende de herziening van het bedrag 
der pachtprijzen, gewijzigd door clit van 
30 november 1946 en thans vervangen door 
de bepalingen van de wet van 26 juli 1952, 
en, voor zoveel als no dig, schend.ing van 
artikelen 1, 3, 5 en 6 van de h1ervoren 
aangeduide wet van 26 juli 1952 : 1° door
dat, om de eis tot aanpassing van de be
twiste pachtprijs in te willigen in zo
ver hij gesteund was op de bepaling van 
artikel 20, III, alinea 3, van de hiervoren 
aangehaalde wet van 7 juli 1951, het be
streden vonnis zich er toe beperkt, bij 
verwijzing naar de redenen van de eerste 
rechter, er op te wijzen dat de thans door 
de aanlegger betaalcle pachtprijs meer 
dan 15 t. h. lager is dan wat de rechtbank 
als de normale huurwaarde van het ge
hum·d goed, in 1939, aanziet, doch z~~
der na te gaan of de thans betaalde PrlJS 
al dan niet - rekening gehonden aileen 
met de alsdan toegela ten wettelijke ver
hoging van 40 t. h. - met de in 1939 wer
kelijk betaalde prijs overeenstemt, noch 
vast te stellen dat verw~Cerder het bewijs 
zou geleverd hebben van het bestaan van 

de uitzonderingsvoorwaarden of bijzon
dere omstandigheclen welke, alstoen, de 
bepaling van de pachtprijs op een abnor
maal bedrag zouden gerechtvaardigd heb
ben, dan wanneer de pachtprijs welke 
client in acht genomen, zowel voor de toe
passing van wettelijke verhogingen als 
voor wat een gebeurlijke aanpassing van 
de pachtprijs bij toepassing van het hier
voren aangeduid artikel 20, III, alinea 3, 
van de wet van 7 juli 1951 betreft, nood
zakelijk alsthans wanneer het onroerend 
goed in 1939 feitelijk verhuurd was, de 
pachtprijs is welke alstoen werkelijk be
taald werd, behoudens wanneer de partij 
die een verhoging of een gebeurlijke aan
passing van gezegde pachtprijs aanvraagt 
het bestaan te mogen bewijzen van de uit
zonderingsvoorwaarclen of bijzondere om
standigheden welke de bepaling van de 
pachtprijs bij overeenkomst kunnen recht
vaardigen op een bedrag dat niet met de 
normale huurwaarde van het goed bin
nen het bedoeld tijdperk overeenstemt; 
2° doordat althans het bestreden vonnis, 
in de maat waarin het, bij verwijzing 
naar de redenen van de eerste rechter, ,de 
aanpassing van de betwiste pachtprijs 
beweert te rechtvaardigen door de enkele 
beschouwing dat de thans door de aan
legger betaalde prijs meer dan 15 t. h. la
ger zou zijn dan de normale huurwaarde 
van 1939, verzuimt op passende wijze te 
antwoorden op de conclusies van de aan
legger in zover deze deden gelden : 1° dat 
de eerste rechter geen enkele rechtvaar
diging gaf hiervan dat het door hem aan
genomen cijfer de normale huurwaarde 
van het verhuurd goed in 1939 vertegen
woordigde, en dienaangaande enkel 
schijnt gesteund te hebben op een per
soonlijke kennis welke hij van de toe
stand zou gehad hebben, en 2° dat de ge
beurlijke eisers tot herziening het bestaan 
moeten bewijzen van de « bijzondere om
standigheclen )) voorzien bij het hiervoren 
aangecluicl artikel 20, III, alinea 3, van 
gezegde wet, en dat de verweerder in on
derhavig geval, in gebreke was, dienaan
gaande, om het even welke rechtvaardi
ging of nadere bepaling te verstrekken, 
wat noodzakelijk de verwerping van zijn 
vordering moe.st medebrengen : 

Over het eerste onderdeel van het mid
del : 

Overwegende dat, indien de in specten 
bedongen pachtprijs van een landelijk 
goed, krachtens het artikel 1 van het mi
nisterieel besluit van 30 mei 1945, ondanks 
elke strijclige overeenkomst, de in 1939 
aangewende paclltprijs vermeerderd met 
40 t. h. niet vermag te oYerscllrijden, !let 
artikel 2 van voornoemd ministerieel be
sluit niettemin de rechter machtigt, wan
neer het goed in 1£39 tegen ui tzomlerlijke 
voorwaarclen is verpacht geweest, in ge· 
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val van betwisting, het bedrag te bepalen 
van de pachtprijs waartegen het a:lstoen 
normaal had moeten verpacht worden, en 
op dit bedrag de door het artikel 1 voor
ziene verhoging toe te passen; 

Overwegende dat uit het verband be
.staande tussen artikel 20, III, lid 3, van 
de wet van 7 juli 1951 en artikel 20, IV, 
dezer wet, hetwelk beschikt dat aan de 
krachtens de besluitwet van 22 januari 
1H45 en dienvolgens krachtens het in uit
voering van deze besluitwet genomen mi
nisterieel besluit van 30 mei 1945 gestelde 
bepalingen geen afbreuk wordt gedaan, 
blijkt dat de omstandigheid dat het ver
pachte goed in 1939 was verpacht tegen 
uitzonderlijke voorwaarden welke aanlei
ding gaven tot toepassing van het arti
kel 2 van het ministerieel besluit van 
30 mei 1945, een bijzondere omstandigheia 
uitmaakt waardoor de toepassing van het 
artikel 20, III, Hd 3, van de wet van 
7 juli 1951 wordt gerechtvaardigd; 

Overwegende dat de wet van 26 juli 
Ul52 tot intrekking van het ministerieel 
besluit van 30 mei 1945 13lechts in werking 
is getreden op de dag harer bekendma
king in het Staatsblad hetzij op 16 augus
tus 1952; dat deze wet slechts beschikt 
voor de toekomst, zodat het op 9 juli,1952 
gewezen bestreden vonnis hare · bepalin
gen niet heeft kunnen schenden; 

Overwegende dat, waar het bestreden 
vonnis de beslissing bevestigt van de 
eerste rechter waarbij deze, na te hebben 
vastge,steld dat het goed waarover het ge
schil loopt, in 1939 was verpacht tegen 
een aanmerkelijk mindere pachtprijs dan 
de in cle streek aangewende pachtprijzen, 
- waaruit blijkt dat het alstoen tegen 
abnormale of uitzonderlijke voorwaarden 
was verpacht, - vervolgens de door aan
legger verschuldigde pachtprijs heeft 
vastgesteld op de normale huurwaarde 
van het goed in 1939 vermeerderd met 
40 t. h. zoals voorzien bij het ministe
rieel besluit van 30 mei 1945, het de in 
het middel aangewezen wetsbepalingen 
niet heeft geschonclen ; 

Over het tweede onderdeel van het mid
del : 

Overwegende dat, waar de eerste rech
ter, wiens beweegredenen door het bestre
clen vonni.s werden overgenomen, vaststelt 
dat cc in 1939 de pachtprijs in de streek 
minstens 1.000 frank per Ha bedroeg ll, 
hij het bedrag rechtvaardigt waarop hij 
de huurwaarde van het betwiste goed in 
1939 berekent; dat hij deze raming niet 
grondt op zijne persoonlijke kennis, doch 
op de in de streek geldende pachtprijzen; 

Overwegende dat aanlegger in zijne 
v66r de rechter in hoger beroep genomen 
conclusies zich ertoe beperkt heeft op te 
werpen dat verweerder geen bewijs ver-. 
strekte van het bestaan van bijzondere 

omstandigheden waarvan de door het ar
tikel 20, III, lid 3, van de wet van 7 juli 
1951 toegelaten aanpassing van de pacht
prijs afhankelijk was gemaakt; dat, 
waar het vaststelt dat het goed in 
1939 tegen een pachtprijs verschillend 
met de normale pachtprijs waa:rtegen 
de andere goederen in de streek wa
ren in ]Jacht gegeven en derhalve tegen 
uitzonderlijke voorwaarden was verpacht, 
het vonnis van de eerste rechter waarvan 
de beweegredenen door het bestreden von
nis worden overgenomen, het bestaan 
heeft vastgesteld van een bijzondere om
standigheid welke de toepassing van het 
artikel 20, III, alinea 3, van de wet van 
7 juli 1951 wettigde; 

Overwegende dat dienvolgens geen en
kel der beide onderdelen van het middel 
vermag te worden aangenomen ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2, 113J, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
480, 3° en 4°, van het Wetboek van bur
gerlijke rechtspleging, 6 van de wet van 
7 juli 1951 houdende wijziging van de 
wetgeving betreffende de landpacht (dat 
artikel 1764ter van het Burgerlijk Wet
bock is geworden), 20, III, alinea 2, van 
gezegde wet van 7 juli 1951, doordat het 
bestreden vonnis, met schending v:;tn de 
bewoordingen van het gerechtelijk con
tract, en onder voorwendsel in de zaak 
de bepaling van het hiervoren aangeduid 
artikel 6 van de wet van 7 juli 1951 toe te 
passen, aanlegger veroordeelt om aan de 
verweerder een deel van de grondbelas
ting met betrekking op het litigieus on
roerend goed welke de huurovereenkomst 
hem ten laste legde terug te betalen, na
melijk dit betreff'ende de laatste drie 
maanden van het j aar 1951 - dit deel be
rekend zijnde op grondslag van 47 fr. 50 
per hectare, dan wanneer, overeenkomstig 
artikel 20, III, alinea 3, van gezegde wet, 
gezegd artikel 6 slechts vanaf 1 januari 
1952 op de lopende huurovereenkomsten 
van toepassing is : 

Overwegende dat verweerder in zijn 
exploot van rechtingang alsook in zijn 
v~66r de eerste rechter genomen conclu
.sies vorderde dat bij de berekening van 
de door hem bij toepassing van het arti
kel 20, Ill, lid 3, van de wet van 7 juli 
1951 aangevraagde aanpassing van de 
pachtprijs in acht zou worden genomen 
dat krachtens de tussen partijen be
staande pachtovereenkomst, de grondbe
lasting ten laste van aanlegger was ge
legd; dat deze in zijn voor de eerste rech, 
ter genomen conclusies opwierp dat hij 
voortaan, naar luid van het artikel 6 van 
de wet, outlast was van de verplichting 
belastingen te betalen ; 

Overwegende dat, indien, krachtens ar
tikel 6 van de wet van 7 juli 1951, alle 
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bedingen waarbij de pachter tot het af
dragen van belastingen verplicht wordt 
als niet bestaande worden beschouwd, het 
artikel 20, III, lid 2, van de wet uitdruk
kelijk bepaalt dat voormelde beschikking 
slechts vanaf 1 januari 1952 op de lopende 
pachten van toepassing is, waarnit volgt 
dat de partijen tot 1 januari 1952 gebon
den blijven door de bedingen van de lo
pende pachten waardoor de belastingen 
ten laste van de pachter worden gelegd; 

Overwegende derhalve dat, waar het 
bestreden voimis de beschikking bevestigt 
waarbij de eerste rechter, na bij toepas
sing van artikel 20, III, lid 3, van de wet 
van 7 juli 1951, het bedrag van de door 
aanlegger verschuldigde pachtprijs te heb
ben vastge_steld zonder in acht te nemen 
dat de grondbelasting krachtens de tus
sen partijen gesloten pachtovereenkomst 
ten laste van de pachter was gelegd, be
slist dat verweerder niettemin de terug
l.Jetaling zal mogen vragen van het deel 
der grondbelasting met betrekking op de 
maanden october, november en decem
ber 1951, het noch het aan het exploot 
van rechtsingang en aan de conclusies der 
partijen verschuldigd geloof, noch de in 
het middel aangeduide wetsbepalingen 
geschonden l1eeft; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en, vermits de voorziening v66r 15 flep
tember 1.953 betekend werd, tot betaling' 
van de vergoeding van 150 frank aan de 
verweerder. 

8 april 1.954. - 16 ka111er. - Foar.zitter, 
en TTerslaggever, H. Vandermersch, raads
heer waarnemend voorzitter. - Geli.jlc
l7tidende conclus'ie, H. Mahaux, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Simont en Van 
Leynseele. 

2e KAMER. - 12 april 1954 

1° l\HDDELEN TOT VERBREKING. 
Sl'RAFZAKEN. - RECHTEN VAN DE YERDEDI
GING. - l\'IIDDEL AFGELEID UIT DE WEIGE
RING VAN HE'f OPENBAAR MINI STERlE EEN GE
'l'UIGE TE LATEN DAGVAARDEN. - NIET INGE
ROEPEN v66R DE RECH'l'ER OVER DE GROND. 
- NIET ONTVANKELIJK. 

2° l\HDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKE;\'. - l\1IDDEL AFJELEID HIERUIT 
DA'l' DE RECHTER OP HET HOGER BEROEP VAN 
DE \'EROORDEELDE, DEZES LOT VERZWAARD 
HEEFT. - RECH'l'ER IN HOGER BEROEP DIE 
OOK DOOR HET HOGER BEROEP VAN HET 
OPENBAAR MINISTEHIE ,.AN DE ZAAK KENNIS 
flENOMEN HEEF'f, - l\I{ID:JEL DAT FEITELI.JKE 
flRONDSLAG MIST. 

1 o H et m·iddel ajgele-id uit de soh ending 
van de rechten van de verde£li,qin_q, om-

dat het openbaar ministe1·ie niet Z07t in
,qegaan zijn op het verzoelc van de be
lclaagde een ,qetuige te laten dagvaar
den, is niet ontvanlcelijlc, zo het v6(k ·de 
rechter· over de grand niet ingeroepen 
word (1). 

2° .Mist feUelijlce ,qrandslag het middel 
afgeleid hientit dat de rechter op het 
hage·r beroep van de veraardeelde dezes 
lot ver.zwaa·rd heejt, wanneer de reoh
ter in hager be1·oep niet doa1· het enlcel 
beroep van (le veroardeelde maar baven
dien door dit van het openbaar minis
te?·ie Tcennis van de zaale had ve1·lere
gen. 

(:>IARCHAND.) 

AHREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1.1 december 1.953 in hoger be
roep gewezen door de Oorrectionele 
Recht bank te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 138 van het Wet
boek van burgerlijke rechtspleging, door
dat geen enkel zittingsblad melding 
maakt van de magistraat van het open
baar ministerie die op de terechtzitting 
aanwezig was : 

Overwegende dat, in strijd met het
geen door het middel beweerd wordt, het 
proces-verbaal van de terechtzitting van 
11 december 1.953, enige terechtzitting 
welke door de rechtbank aan het onder
zoek van de· zaak en aan uitspraak van 
het vonnis gewijd werd, vermeldt dat de 
heer Peereboom, eerste substituut van 
de procureur des konings tegenwoordig 
was; 

Dat deze melding overigens met die van 
het bestreden vonnis overeenstemt; 

Dat het middel feitelijk grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending der rechten van de verdedi
ging, doordat nit het bij de memorie ge
voegd stuk blijkt dat het openbaar minis
terie op het laatste ogenblik geweigerd 
heeft recht te doen op het verzoek van 
de veroordeelde-beroepster een getuige te 
doen dagvaarden, wiens getuigenis voor 
de kennis van de feiten van de zaak en 
een goede rechtsbedeling hoofdzakelijk 
was: 

Overwegende dat het' middel v66r de 
rechter over de grond niet is ingeroepen 
geweest, en derhalve niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel, afgeleid u~t de 
schending van de rechtl:m van de verde
diging, doordat over het beroep van aan-

(1) Verbr., 7 juni 194<8 (Arr. Ve>·b>·., 1948, 
biz. 312; Bull. en PASIC., 1948, l, 363). 
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legster uitspraak doende, het bestreden 
vonnis haar lot verzwaard heeft door het 
voordeel van het uitstel af te schaffen 
hetwelk haar door de eerste rechter ver
leend werd; dat, waar dergelijke streng
heicl of verzwaring voor het meerendeel 
der andere veroordeelden, die op hun ho
ger beroep terzelfde terechtzitting gedag
vaard werden, behouden werd, het klaar
blijkelijk gaat over een systematische 
hervorming strekkende tot het beteugelen 
van het recht van hoger beroep : 

Overwegende dat, in strijdmet datgene 
door het middel ondersteld wordt, de 
rechter in hoger beroep, niet door het en
kel beroep van aanlegster, maar boven
dien door dit van het openbaar ministe
rie, kennis van de zaak verkregen heeft; 

Dat de rechter, dienvolgens, de door de 
eerste rechter uitgesproken straf verzwa
ren mocht; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 

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

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

12 apriJ 195!. - 2° kamer. - Vo01"rdt
te1', H. Wouters, voorzitter. - Ve,·slagge
ver, H. Belpaire. - GeUjklttidenae con
clttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 april 1954 

1° OVERSPEL. - KLAOHT VAN DE BELE
DIGDE EOHTGENOOT. - VVANGEDRAG VAN DEZE. 
- ZONDER UITWERKSEL OP DE ONTVANKE
LIJKHEID VAN DE KLACHT. 

20 OVERSPEL. - KLACHT. V ASTS'l'EL-
LING VAN DE REGELMATIGHEID VAN EEN 
KLAOHT BI.T ON'J'STENTENIS VAN OONOLUSIES 
DESAANGAANDE. 

1° In zake overspel heett het wangearag 
van ae echtgenoot die bewee·rt belediga 
te zijn geweest geen witwe1'ksel op ae 
ontvankeUjkheicl van cle lclacht. 

2o Bij ontstentenis van conclttsies aesaan
gaanae stelt ae rechter wettelijlc ae re
gelmatigheia vast van ae clo01' ae bele
cligcle echtgenoot ingeclienae klacht, 
aoor ae telastlegging bewezen te ver
klaren in welker omschrijving het be
staan van ae klacht vennela W01'clt (1). 

(1) Verbr., 17 september 1951 (A1'1". Yerb1·., 
1952, blz. 2; Bull. en PAsrc., 1952, I, 2. AU 

nota 1, biz. 3). 

(HOSTELAERT, T. ORETEUR.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 november 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Voor zoveel de voorziening de beslis
sing bedoelt gewezcn : 
1° Over de publieke vordering : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 9 van de 
Grondwet en 390 van het Strafwetboek, 
doordat het bestreden arrest verklaart 
dat, cc welke ook het ongelijk is geweest 
dat klager v66r het indieneu van de 
klacht tegenover zijn echtgenote begaau 
heeft, het aan de strafrechtsmachten niet 
behoort ze in aanmerking te nemen ll, dan 
wanneer de wetgever, cloor in artikel 390 
van het Strafwetboek te bepalen, dat de 
klacht moet uitgaan van cc de echtgenoot 
die beweert beledigd te zijn ll, gewild 
heeft dat door de strafrechtsmachten 
worde geoorcleelcl of de echtgenoot zich 
al clan niet kon beledigcl beweren; clat, 
door een straf toe te passen, zonder voor
af te onclerzoeken, of de ing·ediencle klacht 
de door de wet vereiste voorwaarclen ver
vulcle, de rechter over de groncl, artikel 9 
van de Grondwet geschonden heeft : 

Over het eerste ondercleel : 
Ove1:wegenc1e clat in zake overspel, het 

uitoefenen van de publieke vorclering af
hankelijk worclt g·emaakt van het indie
nen ener klacht door de echtgenoot die 
beweert beledigcl te zijn geweest, ten 
eincle de eer van de familien niet aan 
een openbaar debat bloot te stellen zon
cler de toestemming van de voornaamste 
belanghebbende, daar het familiebelang, 
in onderhavig geval boven het maatschap
pelijk belang de voorrang heeft; 

Overwegende dat, vermits het wange
clrag van de echtgenoot geen rechtvaardi
gencle oorzaak van het wanbeclrijf van 
overspel is, het bestreclen arrest terecht 
beslist heeft clat het aan de strafrechts
machten niet behoorde met betrekking 
tot de ontvankelijkheid van de klacht clit 
wangedrag in aanmerking te nemen; 

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

Over het tweecle ondercleel : 
Overwegende clat aanlegster ten on

rechte uit het door het hof van beroep 
vermelcl principe afieidt dat, wat het ge
beurlijk door de klager tegenover zijn 
echtgenote v66r het inclienen van die 
klacht begaan ongelijk betreft, deze 
rechtsmacht de regelmatigheid van de 
klacht niet onderzocht heeft; 

Overwegende clat de ontvankelijkheid 
van de publieke vorclering niet meer v66r 
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het hof van beroep hetwist was; dat 
het dienvolgens overhodig was in het ar
rest te vermelden, dat de ingediend.e 
klacht aan de door de wet vereiste voor
waarden voldeed; 

Overwegende dat, door te verklarcn dat 
de telastlegging bewezen is gebleven, het 
arrest, bij bevestiging van het heroepen 
vonnis het bestaan vastgesteld heeft van 
de in de telastlegging voorziene elementen 
en namelijk da t de ech tgenoot die be
weerde beledigd te zijn geweest klacht 
heeft ingecliencl; dat de regelrilqtighcid 
van cleze klacht aldus impliciet vastge
steld wenl; 

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

Over het tweecle middel, afgeleill nit de 
schending van artikel 97 van cle Grond
wet, cloorclat het bestreden arrest cle door 
aanlegster bij_ conclusies uiteengezette 
verweermiclclelen niet beantwoordt heeft, 
daar het arrest er zich toe beperkt te ver
klaren « clat cle feitelijke elementen welke 
de beklaagde cloet geltlen niet afdoende 
zijn ll zonder de redenen daarvan te ge
ven : 

Overwegencle dat aanlegster, bij conclu
sies v66r het hof van beroep, deed gelden 
dat cle telastlegging niet bewezen was; 
dat zij de ontoereikendheid van de bewij
zen nit zekere feitelijke omstandigheden 
afleidde; 

Overwegende dat de eerste rechter, door 
beschouwingen welke het hof van beroep 
verklaart over te nemen, het merendeel 
der door aanlegster voorgestelde verweer
middelen had beantwoord; dat het hof 
van beroep, voor het overige, door de 
door aanlegster aangevoerde feitelijke 
elementen niet afdoencle te verklaren, op 
bedoelcle conclusies antwoord heeft ver
strekt; dat l1et hof bovenclien de redenen 
van zijn redenen niet moest opgeven; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat de substantiEHe of 
op str:if van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

2° Over de burgerlijke vordering : 
Over het enig middel, afgeleid nit de 

schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 3 van de wet van 17 april 
1878, doordat het bestreden arrest de aan
stelling van de burgerlijke partij ge
grond heeft verklaard zonder de door 
aanlegster bij conclusies ingeroepen mid
delen te beantwoorden waarbij deze deed 
opmerken dat de burgerlijke partij niet 
deed blijken van een nadeel, dat haar 
vordering zou kunnen staven : 

Overwegende dat, door vast te stellen 
dat de eerste rechter het door de lmrger
lijke partij gell::den nadeel juist heeft he-

oordeeld, het hof van beroep er op wijst 
dat deze partij een nadeel heeft onder
gaan en dat de hij artikel 3 van de wet 
van 17 april 1878 gestelde voorwaarde 
vervuld is; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

12 april 1954. - 2" kamer. - Voorzit
ter, H. ·wouters, voorzitter. - Yerslag
geve1·, H. C. Louveaux. - Gelijlcluidend<J 
conclu.sie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, eerste advocaat-generaal. 

2~ KAMER. - 12 april 1954 

1° HERHALING. - ARRES'r DA'!' TOT TOE
PASSING VAN DE STRAF REKENING HOUD'l' MET 
DE STAAT VAN HERHALING. - VOORWAARDEN 
VAN DE \>VET'l'ELIJKE HE3HALING NIET VERE
NJGD. - 0NWETTELIJKE BESLISSING. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
MIDDEL AFGELEID HIERUI'l' DAT DE RECH'l'ER 
DE STAAl' VAN HERHALING ONWE'l'TELIJK 
WEERHOUDEN HEEFT. - STRAF DOOR EEN 
GEWONE. BETICH'l'ING GERECH'fVAARDIGD. -
GEEN VAS'!'STELLING WAARUIT BLIJKT DAT DE 
RECHTER REKENING GEHOUDEN HEEFT lliET DE 
STAAT VAN HERHALING. - MIDDEL NIE'f ONT
YANKELI.JK. 

1° Is niet wettel-ijlc het arrest -uan ve1·
ooTdeling dat Telcening hondt met de 
staat van he1·haling om de st1·a,f toe te 
meten, dan wannee1·, nacw lwid 'LYtn het
zelfde arrest, de voorwaarden va.n de 
wettelijlce herhaUng teTzalce niet ve1·e
nigd waren (1). 

2° H et middel afgele·id hie1·uit dat de 
1·echter de verz-warende omstandighe-id 
van heThaling onwetteli;ilc in acht ge
nomen heett is niet ontvanlceli;ilc, zo de 
toegepaste st1·at deze n·iet te boven gaat 
die door de wet voor een ee1·ste mis
dr·ijf bepaald is en zo 7!-it ge,en vaststel
ling van de beslissing blijlct dat de 1·ech
te1· tot toepassing van de strat rekening 
zmt geho~tden hebben rnet de staat van 
her haling (2). 

(1) Verbr., 20 april 1953 (AT1'. VeTb1·., 1953, 
blz. 558; Bull. en PASIC., 1953, I, 629, en 
nota 2). 

(2) Verbr., 20 october 1952 (A1·r. T'e1'bT., 
1953, blz. 66; Bull. en PAsrc., 1953, I, 71, en 
nota) ; 6 juli 1953 (Bull. en PASIC., 1953, I, 
885). 



-542-

(PETIT, '1'. MU1.'UELLE GENERALE Jo'RANQAISE 
D' ACCIDENTS.) 

AR.REST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 februari 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Voor zoveel de voorziening de beslis
sing bedoelt gewezen : 

I. Over de publieke vordering : 
Over het enig middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 56, alinea 2, 
van het Strafwetboek en 97 van cle Grand
wet, doordat het bestreden arrest de ver
zwarende omstandigheicl van de herha
ling tegen aanlegger weerhouclen heeft, 
dan wanneer, althans voor de op 22 octo
ber 1952 gepleegcle feiten, een termijn van 
meer clan vijf jaar verstreken is seclert 
hij de voorgaancle straf heeft onclergaan, 
welke door de rechter over de groncl wercl 
aangezien als de herhaling uitmakencle : 

Overwegencle dat aanlegger, bij aanne
ming van verzachtende omstandigheclen, 
naar de Correctionele Rechtbank te Char
leroi werd verwezen om te Fontaine
l'Elveque, op 22 october 1952, als clacler, 
met behulp van geweld of bedreiging een 
som van 30.000 frank ten nadele van .cle 
maatschappij << Clouteries S>J-mbre et Els
caut ll, beclrieglijk weggenomen te heb
ben, en bovenclien om te Farchies-la
Marche, in 1952 : 1° een door de regering 
afgelevenle nnmmerplaat, weggenomen, 
verduisterde of met behulp van een mis
claacl of van een wanbedrijf verkregen 
zaak ten nadele van F. Dubois te hebben 
gehe~lcl; 2° a) een automatisch pistool ka
liber 9 mm. en een revolver met cvlinder 
kaliber 9 mm., geacht zijncle verweerwa
penen te zijn, zomler wettige reden en 
zonder een door de procureur des konings 
te Charleroi afgelevercle toelating gedra
gen te hebben, b) een mitrailleurkarabijn, 
geacht een oorlogswapen te zijn, zonder 
wettige rellen geclragen te hebben, in 
staat van wettelijke herhaling zijncle om 
de hiervoren omschreven feiten, behoutlens 
de heling, gepleegcl te hebben, sedert hij 
tot een straf van vier jaar gevangenis en 
500 frank geldboete wegens diefstal met 
geweld en bedreiging werd veroordeeld 
bij een op 3 februari 1944 gewezen, op 
het ogenblik der feiten in kracht van ge
wijsde gegaan arrest van het Hof van be
roep te Brussel, v66r het verstrijken 
van een termijn van vijf jaar, sinds de 
16• juli 1947, datum waarop hij zijn straf 
heeft ondergaan; ' 

Overwegende dat het hof van beroep 
door het bestreden nrr<•st lle beslissing 
van de eerste rechter bevestigd heeft 
waarbij deze hierop gewezcn heeft llat 
« nit de in het dossier voorgebrachte ele
menten blijkt, dat eerste beklaagde - cle 

aanlegger - zich in staat van wettelijke 
herhaling bevindt ll en dat wegens de een
heid van het strafbaar opzet, op hem 
slechts een enkele straf de zwaarste, voor 
de hierboven verenigde telastleggingen 
diencle te worden toegepast, te weten, de
gene die het door eerste betichting be
doeld feit bestraft; dat dE( correctionele 
rechtbank, dienvolgens, aanlegger nit 
hoofde van de hierboven verenigde feiten 
tot een enkele straf van zes jaar gevan
genzetting veroordeelt; 

Overweg·ende dat, volgens de vaststel
lingen van de rechter over de grond, de 
straf, grond van de herhaling, op 16 juli 
1947 ondergaan werd; dat daaruit volgt 
dat meer dan vijf jareD. verstreken waren 
op 22 october 1952, datum van de ten 
laste van aanlegger gelegde betichtingen 
dat de voorwaarden van de wettelijke 
herhaling yoorzien door artikel 52, ali
nea 2, dienvolgens niet verenigd waren; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
door nopens dit punt de beslissing van 
de correctionele rechtbank te bevestic 
gen, zich deze onwettelijkheid heeft toe
geeigend; dat het middel, voor zoveel het 
deze bepaling van het bestreden arrest 
bedoelt, gegrond is; · 

Overwegende dat aanlegger ook veroor
deeld is geweest om verweervuurwape
nen, een oorlogswapen en een opslag
plaats voor munitie zonder inschrijving 
en zonder de vereiste machtigingen beze
ten te hebben; dat niet blijkt dat de recli
ter over de groncl, wat deze inbreuken 
betreft, rekening zou gehouden hebben 
met de staat van herhaling tot toepas
sing van de straf welke door een eerste 
betichting gerechtvaardigd is; dat het 
middel, voor zoveel het deze beschikking 
van het bestreden arrest bedoelt, niet 
ontvankelijk is; 

En overwegende, wat deze veroordeling 
aangaat, dat de bestreden beslissing ge
wezen werd op een rechtspleging waarin 
de substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

II. Over de burgerlijke vordering : 
Overwegende dat de verbreking van de 

veroordeling wegens cliefstal met geweld 
en bedreiging de verbreking meclebrengt 
van de beslissing gewezen over de verde
ring van de burgerlijke partij, waarvan 
zij het gevolg is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, behalve voor zoveel het aan
legger wegens het bezit van wapenen en 
munitie tot een jaar gevangenisstraf ver
oordeelt en de verbeurdverklaring ervan 
uitspreekt (feit V, a, b, c.); beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant. van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; verwijst de 
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zaak alzo beperkt naar het Hof van be
roep te Luik; veroordeelt aanlegger tot 
de helft der kosten, de andere helft ten 
laste van de Staat blijvend. 

12 april 1954. - 2• kamer. - Voorzit· 
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
gever, H. C. Louveaux. - Gelijkluidende 
conolusie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 april 1954 

1° GENEESKUNDE. - ORDE DER APO· 
'J'HEKERS. - AANVRAAG TOT INSOHRIJVING 
OP DE LIJST DER 0RDE. - VERWERPING, -
AARD. 

2° GENEESKUNDE. - ORDE DER APO
THEKERS. - AANVRAAG TOT INSOHRI.TVING 

. OP DE LIJST DER 0RDE. - VERWERPING. 
- BESLISSING GESTEUND OP FErl'EN DIE DE 
WET VAN 19 ME! 1949 VOORAFGINGEN. - FEl
TEN WAARVAN DE GEVOLGEN NA DE INWER· 
KINGTREDING VAN DEZE RLIJI'EN VOORTDUREN. 
- WETI'ELIJKE BESLISSING. 

3° GENEESKUNDE. - ORDE DER APO· 
THEKERS. - APOTHEKERS DIE OP HET 
OGENBLIK VAN DE INWERKINGTREDING VAN DE 
WET VAN 19 ME! 1949 HUN BEROEP UITOEFE
NEN. - J\I{AOHT VAN DE RADEN VAN DE 0RDE 
OM DE INSOHRIJVING OP DE LIJST .TE WEIGE· 
REN. 

1 o De verwerping van een aanvraag tot 
inschrijving op de Ujst' der Orde de1· 
apothelcers, vom·zien door de wet van 
19 mei 1949 maalct geen straf uit doch 
een maatregel tot vrijwaring van de 
waardigheid van de Orde (1). 

2° Is wettelij lc de beslissing van de ge
mengde 1·aad van beroep van de Orde 
der apothelce1·s die een aanvraag tot 
inschrijving op de lijst der 01·de ver
we1·pt op gTond van feUen die aan de 
·inwe'l'lcingtreding van de wet van 1.9 mei 
1949 voomfgingen, doch waarvan de ge
volgen na die inwerlcingtreding blijven 
voortduren (2) . 

3° De p1·ovinciale raden van de Orde de1· 
apothelcers lc11.nnen wegens onwaardig
heid de inschrijving op de lijst de1· 
Orde weigeren aan apotheke1·s, ho11.de'J's 
van het wettelijlce diploma, in Belgie 
woonachtig en die e1· hm~ be1·oep uit
oefenden op het ogenblilc van de in
werlcingt?-eding van de wet van 19 mei 

(1) en (2) Verbr., 17 maart 1952 (A1T. Ye1'b1-., 
1952, blz. 392; Bull. en PASIC., 1952, I, 447, en 
nota). 

(3) Verbr., 29 januari en 30 april 1951 (A1·1', 

1949 (3). (Wet van 19 mei 1949, art. 2 
en 5.) 

(OVART.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 4 december 1953 gewezen 
door de gemengde raad van beroep der 
Orde der apothekers; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2 van het Bur
gerlijk Wetboek en 2 van het Strafwet
boek, doordat de bestr;eden beslissing de 
wet van 19 mei 1949 heeft doen terugwer
ken en oude feiten aan de nieuwe wet 
heeft onderworpen, door de weigering van 
aanleggers inschrijving op de lijst der 
apothekers te steunen op door belangheb
bende voor llet in werking treden dezer 
wet begane fouten, dan wanneer, luidens 
de wetsbepalingen waarvan de schending 
wordt ingeroepen, de wetten slecllts voor 
de toekomst beschikken en geen aanlei
ding geven kunnen tot toepassing van een 
sanctie, welke de bestaande wetten, op 
het ogenblik waarop de in aanmerking 
genomen feiten gepleegd werden, aan deze 
feiten niet hechten : 

Overwegende dat, na hierop gewezen te 
hebben dat aanlegger verschillende zware 
strafveroordelingen lleeft opgelopen en de 
fouten welke hij gepleegd heeft tot gevolg 
gehad hebben zijn faam erg in het ge
drang te brengen, de bestreden uitspraak 
nader bepaalt cc dat de zedelijke gevolgen 
van die fouten steeds nog hun dader ken
merken Jl en beslist dat die gevolgen 
cc met de waardigheid van het beroep on
verenigbaar zijn ll; 

Overwegende dat de verwerping van de 
aanvraag tot inschrijving op de lijst 
van de Orde der apothekers geen straf 
uitmaakt naar de zin van artikel 2 van 
het Strafwetboek, doch een maatregel 
tot bescllerming van de waardigheid van 
deze Orde, maatregel die zelfs kon ge
troffen worden nit hoofde van een v66r 
het in werking treden van de wet van 
19 mei 1949 begane font, wanneer de ge
volgen dezer font naderhand blijven 
voortbestaan; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede middel, afgele~d uit de 

schending van artikel 2, alinea 1, 16 zin, 
van de wet van 19 mei 1949, dat beschikt 
dat cc de Orde der apothekers alle hou
ders omvat van het wettelijk .diploma of 
van het erkend lmitenlands diploma van 

Ve.·b1·., 1951, biz. 295 en 506; Bull. en PAsiC., 
1951, I, 350 en 595) ; raadpl. ook verbr., 13 mei 
1952 (A1'1'. Ve,.br., 1952, biz. 501; Bull. en 
PASIC., 1952, I, 577). 
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apotheker, die in Belgie woonachtig zijn 
en er hun beroep uitoefenen )}, doordat de 
bestreden beslissing de inschrijving van 
aanlegg·er op cle lijst der Orde van de apo
thekers geweigercl heeft hoewel aanleg
ger houcler was van het wettelijk diploma 
van apotheker, in Belgie woonachtig was 
en er zijn beroep uitoefende : 

Overwegende dat, onder voorbehoud 
van de overgangsbepalingen van cle wet 
van 19 mei 1949 waarvan de toepassing 
in onderhavig geval niet wordt betwist, 
aanlegger, naar luid van artikel 2 dezer 
wet, het beroep van apotheker niet mag 
uitoefenen, en dienvolgens, zich niet op 
de uitoefening ervan kan beroepen, inclien 
hij vooraf zijn inschrijving op de provin
ciale lijst van de Orde niet verkregen 
heeft· 
Ov~rwegende dat, krachtens artikel 5 

van g·ezegde wet, de opdracht tot opma
king van de lijst cler Orde van de apothe
kers aan de provinciale raden van de 
Orde gegeven wordt, welke ertoe gehon
den zijn zorg te dragen voor cle naleving 
van de pharmacentische plichtenleer, de 
eer, de bescheidenheicl, de eerlijkheicl en 
de waardigheid van de leden der Orde, in 
de uitoefening of naar aanleiding van de 
uitoefening van het beroeD; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt aanlegg·er tot de kos
ten. 

12 april 1954. - 2e kamer. - Voon;it
tm·, H. Wouters, voorzitter. - Ve·rslag
gever, H. van Beirs. - GelH7cl1t·idende 
conclnsie, H. Roger Janssens cle Bistho
ven, eerste aclvocaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 april 1954 

WET EN KONINKLIJK BESLUIT. 
VVET VAN 7 SEP'l'EMBER 1939 WAARBIJ AAN 
DE KONING BUITENGEWONE MACH'l'EN WORDEN 
TOEGEKEND. - ~'fACH'l'EN ENKEL TOE:lEKEND 
GEDURENDE EEN DOOR DE WE'l' BEPAALD TIJD
PERIC. - GEE~ BEPERKING VAN DE 1'IJD GE
DURENDE WELKE DE GEXO~IEN RE3LEMENTAIRE 
BESCHIKKINGEN BINDE:'<D ZULLEN ZIJN, 

Zo de wet van 7 september 1939 aan de 
Koning enlcel tot op cle clag bepartlcl 
·voo1· het tentgb1'en{!£n ·w.n het lege·r op 
vredesvoet cle macht heeft toegekend 
besch'iJr./cingen te t1·etten die k·racht van 
wet hebben, heeft _zif cle U.icl niet be
perl,;t 1/ecl·zwende welke de dam· rle Ko-

ning v66-r ge.~egrle dag genomen 1·egle
mentaire beschikki.ngen binclend znllen 
zijn (1). 

(VERSCIIAFF~L.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 november 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het. enig middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 26 van de 
Grondwet, 1 van de wet van 7 september 
1939, waarbij aan de Koning bnitenge
wone machten worden toegekend, van de 
beslnitwet van 29 december 1945 van ar
tikel 1 van het besluit van de R~gent del. 
1 juni 1949 waarbij het leger op vredes
voet wordt teruggebracht en van de wet 
van 1 jnni 1949 waarl.Jij sommige wette
lijke bepalingen niettegenstaande het te
rugbrengen van het leger op vredesvoet 
gehandhaafd worden, doorda t het bestre
den arrest aanlegger wegens inbreuk op 
de beslnitwet van 29 deceml.Jer 1945 ver
oordeelt, dan wanneer, door de nitwer
king van het besluit van de Regent dd. 
1 juni 1949, waarbij het leger op 15 jnni 
1949 op vredesvoet wordt teruggebracht, 
de beslnitwet van 29 december 19±5 geno
men in uitvoering van de wet van 7 sep
tember 1939, welke aan de Koning slechts 
bnitengewone machten toekent tot op de 
bij koninklijk besluit bepaalde dag voor 
het terngbrengen van het leger op vredes
voet, hetzij tot 15 juni 1949, niet meer 
vermocht toegepast te worden, en dan 
wanneer het bestreden arrest om zijn 
beslissing te rechtvaardigen, verklaart 
enerzijds, dat de krachtens de wet va~ 
7 september 1945 genomen bepalingen die 
kracht van wet bezitten een onbepaalcle 
dnnr van geldigheid hebben, clan wanneer 
nit het door deze wet nagestreefde doel, 
uit de memorie. van toelichting en nit ar
tikel 1 blijkt dat het gaat om buitenge
wone machten clie Yoor cen beperkte clnnr 
toegekend worden, en, anderzijds, clat de 
wet van 20 maart 19±5, waarbij aan de 
Koning buitengewone machten worden 
toegekend, en welke van die van 7 sep
tember 1939 daarin verschilt, bepaalt clat 
cle beslnitwetten genomen krachtens deze 
wet ophonden van kracht te zijn op cle 
bepaalde datum voor het terugbrengen 
van het leger OD vredesvoet en dat de wet 
van 1 juni 1949, waarbij sommige wette
lijke bepalingen niettegenstaande het te
rngbrengen van het leger op vredesyoet 

(1) Verbr., 26 mei 1952 (An·. T'erb1·., 1952, 
blz. 538; Bull. en PAsrc., 1952, I, 617, en nota 3, 
blz. 618); raadpl. oak verbr., 10 juli 1953 (A•·r. 
Verbr., 1953, blz. 795: Bull. en PAsrc., 1953, 
T. D1f\ 
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gehandhaafd worden, enkel bepalingen be
doelt, die niet krachtens de wet van 
7 september 1939, doch krachtens die van 
20 maart 1945 genomen werden, dan wan
neer de wet van 1 juni 1949 wetsbepalin
gen vermeldt, die v66r de wet van 
20 maart 1945, krachtens de wet van 
7 september 1939, genomen weruen : 

Overwegende, enerzijds, dat de besluit
wet van 29 december 1945 genomen door 
de Regent binnen de perken van de door 
de wet van 7 september 1939 aan de Ko
ning toegekende buitengewone machten 
en v66r de bij het besluit van de Regent 
dd. 1 juni 1949 bepaalde dag voor het 
terugbrengen van het leger op· vredes
voet zijn verplichtend karakter _heeft be
houden om reden dat het noch mtdrukke
lijk, noch stilzwijgend ingetrokken is ge
weest; 

Overwegende inderdaad, dat zo de wet 
van 7 september 1939 tot op de dag be
paald voor !1et terugbrengen van llet le
ger op vredesvoet, aan de Koning· enkel de 
macht lleeft toegekend, bescllikkingen 
te treffen die kracllt van wet hebben voor 
de doeleinden welke zij bepaalt, zij de 
tijd niet lleeft beperkt gednrende welke 
de door de Koning v66r gezegde dag ge
nomen reglementaire beschikkingen, bin
dend zullen zijn; 

Overwegende, anderzijds, dat llet mid
del voor zoveel llet, het arrest verwijt 
te hebben verklaard dat de wetsbepalin
gen welke kraclltens de wet van 1 juni 
1949, niettegenstaande het terugbrengen 
van het leger op vredesvoet, van kracht 
gebleven zijn, alle niet krachtens de wet 
van 7 september 1939, docll kraclltens die 
van 20 maart 1945 genomen werden, het 
een overbodige reden bestrijdt; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substantH~le of op straf van nietigheid 
voorgescllreven reclltsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

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

12 april 1954. - 2e kamer. - Voorzit
te1' H. Wouters, voorzitter. - Verslag
ge~e1·, H. Belpaire. - Gelijlcllti0ende 
conclnsie, H. Roger Janssens de BIStho
ven, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 april 1954 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - s·rRAFZAKEN. - CoNCLU
SIES W AARBIJ EEN BEWI.JSELEMENT BETWIST 
WORD1'. - BESLISSING OP ANDERE BEWIJS-

\'ERBR., 1954. -· 35 

MIDDELEN GEGROND. - 00NCLUSIES NIET DIE
NEND TE WORDEN BEANTWOORD. 

De 1·echter hoett n·iet de conclltsies te 
beantwooTden die de bewijslc1·acht van 
een bewijselement betwisten, wanneer 
zijn beslissing door andere bewijzen 
gestaafd W01'dt (1). 

(GRI<;TnY.) 

ARRES'l'. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonni,s, op 20 november 1953 in hoger be
roep gewezen door cle Correctionele Recht
bank te V erviers ; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat de rechtbank, om aanlegger 
wegens de bij artikel 3 van de besluit
wet van 14 november 1939 voorziene in
brenk te veroordelen, zich ertoe beperkt 
te overwegen dat, benevens de aanwezig
heid van alcohol in het bloed naar rato 
van 2,263 c. c., andere elementen en an
dere vaststellingen haar overtuiging heb
ben vastgelegd, dan wanneer zij aldus 
de conclusies zonder antwoord laat waar
bij aanlegger haar verzocllt verschillende 
in het dossier hernomen feiten vast te 
stellen en namelijk « dat beklaagde op 
normale wijze moeilijke woorden uit
Sl)reekt, dat hij gemakkelijk voortstapt, 
dat hij een normale zekerheid van geba
ren vertoont, dat zijn schrijven volstrekt 
regelmatig is, dat zijn pols regelmatig is, 
dat hij gemakkelijk ophelderingen geeft, 
dat hij op normale wijze rekent >> : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
bepaalt : « dat de dronkenschap bewezen 
is niet aileen door het alcoholgehalte in 
h~t bloecl, doch ook door de vaststellingen 
van de verbalisanten >> ; 

Overwegende dat uit de v66r de rechter 
over de grond genomen conclusies blijkt 
dat, om de aanwezigheid van alcohol in 
het bloed als bewijselement te verwerpen, 
de vaststellingen, waarom aanlegger ver
zocht, zekere bedoelden van deze welke 
door dokter Breuer op een vragenlijst 
hadden opgenomen geweest; 

Dat de rechter, door zijn overtuiging 
op andere bestanddelen te steunen, te 
weten de door de verbalisanten gedane 
vaststellingen, zijn besli.ssing wettelijk 
gerechtvaardigd heeft; , 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat de substantH~le of 

(1) Verbr., 4 februari 1952 (A1T. Ve,·b,.., 1952, 
blz. 278; Bull. en PASIC., 1952, I, 312) ; 28 sep
tember 1953 (supm, biz. 32; Bull. en PASIC., 

1954, I, 43). 
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op sttaf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, >erwerpt de voorzie
ning; veroonleelt aanleg·ger tot de kosten. 

12 april1954. - 2° kamer. - Vom·zitter, 
H. Wouters, voorzitter. - VersZaggeve1·, 
H. Belpaire. - GeZijlcl~tiaende concZnsie, 
H. Roger J ans.sens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 26 april 1954 

VERKEER. VERVALLENI'ERKLARING 
VAN HET HECHT EEN RIJTUIG TE BES'l'UREN. 
- VEROORDELING UITGESPROKEN WEGENS 
NIET AFLEVERING VAN DE IDEN'l'ITEITSKAART 
OP DE GRIFFIE. - GEEN VAS'l'STELLING VAN 
HET BESTAAN VAN EEN IN l<RACHT VAN GEWIJS
DE GEGAAN VONNIS, WELK DEZE VERVALLEN
VERKLARING UITSPREEKT. - VONNIS NIET 
WE'l'TELIJK GEMOTIVEERD. 

:;o VERKEER. VERVALLEN\'ERKLARING 
VAN HET RECHT EEN RIJTUIG TE BESTUREN. 
- VEROORDELING UITGESPROKEN WEGENS 
BESTUREN VAN EEN RIJ'l'UIG OP DE OPENBARE 
WEG NIE'lTEiilENSTAANDE DE VERVALLENVERKLA
RING. - GEEN VAS'l'S'l'ELLING VAN HET BE
STAAN VAN EEN RECH'l'ERLIJKE IN KRACHT 
vAN GEWIJSDE GEGANE BESLISSING, WELKE 
DIE VERVALLENVEBKLARING UITSPREEKT. -
GEEN VERMELDING VAN DE DATW.i WAAROP DE 
VERVALLENVERKLARING AAJ\'YANG HEEFT GENO
MEN EN VAN HAAR DUUR. - VONNIS NIET 
WE'l'TELIJK GEMOTIYEERD. 

3° VERBREKING. - 0;\ii'ANG. - STRAF
RECHTELIJRE BESLISSING. - VERBRERING 
VAN DE BESLISSING, WELKE DE VERDACHTE 
VEROORDEELT. REGELMATIGE VOORZIE
NING VAN DE BURGERLIJK VERAN'fWOORDE
LlJKE PARTIJ. - VERBREKING VAN HET DIS
POSI'l'IEF WELKE DIE PARTIJ BETREFT. 

1 

1o Is niet oveJ-eenlcomstig de wet {!emot-i
veercl het vonnis wellc de venlachte 
ve1·oo1·deelt ttit hoofde van, ve1·vallen
ve1·Tclaa·rd zijnde vnn het 1·echt een J'•i:i
tuig te besturen, nagelaten te hebben 
zijn identiteitslcnart op de gl'iffie van 
de rechtbanlc at te leveren of te heb
ben doen ajtever·en, zoniJ,e1· vnst te stel
Zen aat de ve1·vallenverkla1'ing dooT een 
in lwacht van gewi,isde tJe{!aan vonnis 
is ttitgesp1·olcen geweest. (Kon. besluit 
van 1 februari 1934, art. 10, 1.) 

2o Is niet oveTeenlcomstig cle wet gemoti
veera, het vonnis welk ae verdachte 
veroordeelt ttit hoofde van een r·ijtttig 
te hebben bestuurd dan ·wanneer hij 
van flat recht vervallen. was verklaarcl 
geweest, zonder vast te stellen dat de 
vervallenverklaring door een in l;;racht 

van gew-ijsde gegaan vonnis uitoespro
ken is geweest en zonder noch de da
t'llm waarop Z'ij aanvang heett genomen 
rHICh haa1· du~t1' te ve1·melden (1). 

3° Wannee1· de b1wge'J'lijke 1Ja1·t·ij zich 
J'egelmat-i[J voo1·z·ien heett, brengt de 
ve·t·brelcing van de besUssing van ver
ooJ·delino van de verdachte de veJ·bre
ldng mede van het dispositief betref
fende die pa1·tij (2). 

(DE BODT, EN ROSSILLON.) 

ARREST. 

HE'r HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 december 1953 in hager be
roep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel, 

I. Over de voorziening van De Boclt : 

Over het van ambtswege opgeworpen 
middel, afgeleid uit de schencling van ar
tikel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat eiser naar luid van 
het inleidend exploot vervolgd werd hoof
dens : a) een overtreding van artikel 10, 
paragraaf 1, van llet koninklijk besluit 
del. 1 februari 193!, om (( vervallen zi:jnde 
van het recht een voertuig te besturen 
verzuimcl de hebben binnen de vijf dagen 
van de door de griffie toegezonden uitno
diging, zUn identiteitskaart af te geven of 
te doen afgeven ll; b) (( een autovoertuig 
bestuurd te hebben niettegenstaande hij 
van dit recht vervallen was ll; 

Overwegende dat het bestreclen vonnis 
niet vaststelt clat de vervallenverklaring 
door een in kracht van gewijsde getreden 
vonnis uitgesproken werd, noch de datum 
waarop de vervallenverklaring aanvang 
nam noch de duur ervan vermeldt, der
wijze dat het hof in de onmogelijkheid 
wordt gesteld zijn controle over de wet
telijkheid van de, wegens vermelde be
tichtingen, uitgesproken straffen nit te 
oefenen; 

Dat llet bestreden vonnis aldus arti
kel97 van de Grondwet geschonden heeft; 

II. Over de voorziening van Rossillon, 
burgerlijk verantwoordelijke partij : 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing over de publieke vordering, met 
betrekking tot het feit b, de verbreking 
medebrengt van de veroorcleling van aan
legger; 

(1) Verbr., 3 november 1931 (Bull. en PAsrc., 
1931, I, 274); 19 september 1939 (Arr. Verbr., 
1!)39, blz. 208; Bull. en PAsrc., 1939, I, 382); 
7 september 1953 (Bull. en PAsrc., 1953, I, 963). 

(2) Verbr., 3 november 1952 (Bull. en PAsrc., 
29 september 1952 (ibid., 1953, I, 23, en 
nota 3). 
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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 de zaak naar cle Correctionele 
Rechtbank te Leuven, zetelende in hoger 
beroep; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

2G april1954.- 2° kamer.- Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Ve·rslaggever, 
H. C. Louveaux. - GeUjkl·widende con
clusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 26 april 1954 

1° DIEFSTAL. - GEPLEEGD MET BEHULP 
VAN EEN ON1.'VREEMDE SLEUTEL. - DIEFSTAL 
GEPLEEGD MET BEHULP VAN VALSE SLEU1'ELS. 

2° MIDDELEJN TOT VERBREJKING. -
STRAFZAKE'i'. - MIDDEL GES'l"EUND OP DE 
O)fSTANDIGHEID DA'l" DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP DE DOOR DE EERSTE RECHTER UITGE
SPROKEN S'l'RAF VERZWAARD HEEFT ZONDER 
DEZE VERZWARING TE RECHTVAARDIGEN. -
RECHTER IN HOGER BEROEP VERKLARENDE DAT 
DE DOOR DE EERSTE RECHTER UITGESPRO
KEN S'l'RAF EEN ONVOLDOENDE BETEUGELING 
UI'l'MAAKT. - J\1IDDEL FEITELI.TK GRONDSLAG 
MISSENDE. 

1 o De diejstal gepleegd met beh~tlp van 
een ontvreemde sle~ttel ·is een d·iejstal 
.rte1Jleeod met beh~tlp van een valse sle!t
tel. (Strafwetboek, art. 467 en 487.) 

2° lYiist jeitelijlce grondslag het nLiddel 
yestennd op de omstandigheid dat de 
beslissing van de rechte1· in hager be
mep, wellce de doo1· de eerste rechter 
·uitgesproken straj verzwaa1·d heejt niet 
oenwt'iveenl is, dan wanneer die besUs
sing ve1·klaart dat d·ie stre£/ een onvol
doende beteu.geling ll'itmaalct. 

(WTELEMANS EN SMETS.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 december 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

I. Aangaande de voorziening van eerste 
aanlegster : 

Over het eerste 'mid del, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest zonder 
enige motivering aan aanlegster het voor
deel van de door het beroepen. vonnis 
verleende schorsing ontneemt : 

Overwegende dat het arrest luidt . ... 
« bekrachtigt het bestreden vonnis wat 

aangaat ... de aan eerste beticl1te (hier 
aanlegster) verleende schorsing >>; 

Waaruit volgt dat het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 487 van het Straf
wetboek, doordat het bestreden arrest 
een nit een lade weggenomen sleutel als 
een « valse slentel » aanziet, dan wanneer 
dergelijke interpretatie in strijd is met 
de enge interpretatie van de strafwet : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de verzwaremle omstancligheid van dief
stal «met behnlp van val.se sleutels >> 
steunt op de vaststelling dat << de sleutel 
die gediend heeft om de kleerkast te ope
nen waarin het geld zich bevond door 
aanlegster in de lade van een nachttafel 
weggenomen werd >>; 

Overwegende dat artikel 487 van het 
Strafwetboek de betekenis van de woor
den << valse slentels >> als volgt bepaalt : 
« worden valse sleutels genoemd . .. de 
weggenomen sleutels die tot het plegen 
van de diefstal gediend hebben >>; 

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

tweede aanlegster : 
Over het enig middel, afgeleid nit de 

schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest de 
straf van aanlegster verzwaart op grond 
alleen van de zwaarwichtigheid der fei
ten: 

Overwegende dat !let bestreden arrest 
de door de eerste rechter toegepaste straf 
verzwaart, om de reden dat deze straf 
« een on voldoende beteugeling daarstelt »; 

Overwegende dat bij gebrek aan conclu
sie dergelijke motivering volstaat ; 

Waarnit volgt dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

En overwegende dat de substanW~le of 
op straf van nietigheid voorgescllreven 
reclltsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet ~s ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning·en, veroorcleelt aanlegst!'rs tot de lws
ten. 

26 april1954. - 2° kamer. - Voorzitte-r, 
H. ·wonters, vorzitter - VeTsla,rmeuer, 
H. de Clippele. - GeUjkl1tidende collcllt
sie, H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 26 april 1954 

GEJNEJEJSKUNDEJ. - 0RDE DER APOTHE
KERS. - TUCHTVER\'OLGING. - .APOTHE
KER DIE EEN OFFICINA IN DE ONMIDDELLI.JKE 
NABIJHEID VAN EEN ANDER APOTHEKER VES
TIG1'. --,--- GEEN VASTS'l'ELLING VAN EEN FEI'l' 
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WELKE DE EEH, DE EERLr.JKHElD, DE WAAR
DIGHEID OF DE GEHEIMHOVDING DER LEDEN 
VAN DE 0RDE ZOU KRENKEN. - TOEPASSING 
VAN EEN TUCH'l'MAA'J'RE3EL. - 0NWETTELIJK

HEID. 

Is omvetteliilc de beslissing van de ge
mengcle ni.ad van bm·oep van de 01·ae 
cler apothelcers, waarbij een t·u.ohtsanc
tie tegen een apotheker wordt ~~itQe
sproken wegens het enig feit dat hij 
een officina heeft gevestigcl in de onmicl
clellijlce nabi,iheid van een ande1· apo
thelce1·, zondeT enige omstand·igheid ann 
te halen waarnit zou blijken !lat clit 
feU, ter zalce, cle waa1·diyheid, de ge
heimho~~ding, de eerUjlclwid of de ee'l' 
de1· le.clen van de 01·de Jcorenkt (1). 

(GOOSSENS, T. ORDE DER APO'l'HEKERS.) 

ARREST. 

HFJ'J' HOF ; - Gelet op de bestreden be
slissing, op 30 november 1953 gewezen 
door de Nederlanc1stalige gemengde raad 
van beroep van de Orde der apothekers; 

Over het c1m·de middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 2, 5, en 
H van de wet van 19 mei 1949 tot 
opricllting van de Orde der apothe
kers, 7 van llet decreet van 2-17 maart 
1791 tot afschaffing van alle rechten 
op hulp, van alle meesterschappen, 
weiderechten en vestigingen van paten
ten, 97 van de' Grondwet, c1oordat de be
streden beslissing aanlegster met een 
maand schorsing van de uitoefening 
der artsenijkunst bestraft, om <c inbreuk 
teg·en de deontologie· te hebben gepleegd 
door haar officina in de onmiddellijke 
buurt van gevestigde apothekers geves
tigd te hebben ... ll, dan wanneer der
gelijke beperking van de uitoefening van 
het 'beroep van apotheker vreemd is aan 
de eigenlijke pharmaceutische deontolo
gie, en onyerenigbaar met de vrijheid vah 
arbeid, ingegeYen is door de loutere mate
rtele bekommernis om verworven toestan
den onreclltstreeks te beschermen, slechts 
kan gerechtvaardigd worden door corpo
ratieve beschouwingen, en dan wanneer 
eindelijk, buiten de aangeklaagde vesti
ging, aanlegster geen enkel feit in stri.id 
met de deontologie in de exploitatie van 
llaar officina wordt ten laste gelegd : 

Overwegende dat c1e tegen aanlegster 
uitgesproken schorsing gedurende een ter
mijn van een maand van het recht de 
artsenijkunst nit te oefenen uitsluitend 
gegrond is op llet enig verwijt c1at ge
zegde aanlegster een nieuwe officina in 

(1) Raadpl. verbr., 25 januari 1954< (supm, 
blz. 361; Bull. en PASIC., 1954, I, 447). 

de onmiddellijke nabijheid van een reeds 
Yl'oeger bestaande apotheek opgericht 
heeft, zodat << beide officina's praktisch 
rechtover malkaar op ten hoogste 25 mP
ter afstand gelegen zijn ll; 

Dat de bestreden be.slissing met nadruk 
er op wijst dat de algemene regel welke 
de vestiging in de omnic1dellijke nabij
heid van een andere reeds geyestigcle offi
cina verbiedt << een reeds aloude en tra
ditionele deontologiestandregel ll is en dat 
de raden der Orde, die door de wet gelast 
zijn met de taak Yoor cle naleving van de 
pharmaceutische· plichtenleer zorg te dra
gen, bevoegd zijn om de tekortkomingen 
aan de plichtenleer met strafmaatregelen 
te beteugelen; 

Overwegende dat een nieuwe officina op
richten in de onmiddellijke nabijheid van 
een reeds vroeger gevestigde apotheek 
slechts stoffelijke belangen kan krenken; 

<< Dat, buiten elk feit dat de krenking 
van de eer, de eerlijkheid en de waardig
heid en de geheimhouding door de leden 
der Orde voor gevolg zou hebben, duscla
nige oprichting, op zich zelf, niet in 
strijd is met de plichtenleer zoals deze 
door de wetgeyer in aanmerking genomen 
werd wanneer hi.i de raden van de Orde 
gelast heeft voor de naleving ervan te 
zorgen en aan de hoge raad van de Orde 
tot taak heeft gegeven de regelen van de 
plichtenleer Yast te stellen, overeenkom
stig de door artikel 5 der wet van 19 mei 
1949 aangewezen doeleinden ll; 

Overwegende inderdaad dat de wet van 
19 mei 19±9 tot oprichting van de Orde 
der apothekers tot voorwerp heeft de 
eerlijke uitoefening van het beroep van 
apotheker te verzekeren en de morele be
langen van het beroep van apotheker in 
het be~ang van de volgsgezondheid te be
schermen; dat zij geenszins ertoe strekt 
noch de stoffelijke belangen der a pothe
kers te begunstigen, noch een economlsche 
inrichting tot stand te brengen; 

Overwegende derhalve dat, ter zake, tle 
beteugeling van de beweerde regel Yan 
de plichtenleer van elke wettelijke grontl 
ontbloot is; 

0Yerwegende dat indien de nabijheid 
Yan officina's aanleicling zou kunnen 
geven tot onwaardige daclen vanwege de 
betrokkene apothekers, llet de raden van 
cle Orde behoort de in strijd met de eer
lijke en waardige uitoefening van het be
roep gepleegde daden te bestraffen; 

Om die redenen, en zonder dat er aan
leiding bestaat om de andere middelen te 
onclerzoeken, verbreekt de bestreden be
slissing; beyeelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van cle yernietigcle beslissing ; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; Yer
wijst de zaak naar de Nederlandstalige 
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gemengde raad van beroep van de Orde 
der apothekers, anders samengesteld. 

26 april1954. - 2e kamer. - YoorzUter, 
H. Wouter.s, voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. van Beirs. - Gelijlcl·uidende, conclu
sie, H. Depelchin, avocaat-generaal. 
Pleiters, HH. Simont en Demeur. 

2e KAMER. - 26 april 1954 

1° VERKEER. - VER\'ALLENVERKLARING 
VAN HE'f RECHT EEN RIJ~'UIG 'l'E BESTUREN. 
- VERVALLENVERKLARING DIE EEN STRAF 
UITMAAKT. - VERVALLENVERKLARING VOOR 
EEN IN MAANDEN BEPAALDE TERMIJN VASTGE· 
STELD. - TERMIJN VAN EEN MAAND. - DER
TIG DAGEN. 

2° VERWIJZING NA VERBREKING.
S'l'RAFZA'KEN. - FElT WELK GEEN S'l'RAF
BAAR MISDRIJF KAN UITMAKEN. - VERBRE
KING ZONDER VERWIJZING. 

1 o Wanneer de ve•·vallenve·rlclaTing van 
het recht een •·ijt?ti.g te best7tren een 
straf u.itmaalct en dat han1· d·um· in 
maanclen werd vnstgesteld, is de duu1· 
vnn een mnand dertig clngen. (Straf
wetboek; art. 25.) 

2° Wanneer de beslissing van VC1'001'de
ling over cle pnblielce vordering verbro
lcen worclt orndat het wee1·hou.den feit 
geen strafbaar rnisd•·ijf lcnn nitrnMcen, 

. wordt clie verb1·elcing zonder ve1·wijz-ing 
?titgesp1·o Teen (1) . 

(DINGEMANS.) 

ARRES'f. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 november 1953 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Antwerpen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1033 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering 
en 25 van het Strafwetboek, doordat het 
bestreden vonnis beslist dat de duur van 
de ontzetting van het recht een voertuig 
te sturen client berekend te worden naar 
de bepali~gen van voormeld artikel 1033, 
dit is van de zoveelste van de maand tot 
de dag v66r de zoveelste, dan wanneer 
dit artikel enkel de termijnen van rechts
pleging en niet de straffen bedoelt, en de 

(1) Verbr., 27 october 1952 (A•·r. Yerb•-., 
1953, blz. 90; Bull. en PAsrc., 1953, I, 95, en 
nota 1, blz. 96) ; 25 januari 1954 (supm, 
blz. 362; Bull. en PAsrc., 1954, I, 448). 

ontzetting een straf is, zodat de duur er
van naar de bepalingen van artikel 25 
van het Strafwetboek dient berekend te 
worden: 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat aanlegger bij een vonnis op 
tegenspraak gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Antwerpen op 27 no
vember 1952 voor een termijn van vier 
maanden ontzet werd van het recht een 
voertuig te besturen, dat dit vonnis in 
kracht van gewijsde gegaan was na ver
strijking van de aan het openbaar minis
terie toegekende termijn van vijftien da
gen om beroep in te stellen, met het ge
volg dat de ontzetting op 13 december 
1952 aanvang genomen heeft; 

Dat het bestreden vonnis beslist dat de 
cluur van de ontzetting naar de bepalin
gen van artikel 1033 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering dient be
rekencl te worden, zodat de ontzetting 

· geen eincle genomen had op 12 aprU 1953, 
datum waarop de feiten van de telast
legging gepleegd werden; 

Dat het vonnis deze be.slissing hierop 
steunt : 1° dat de uitzonderlijke bereke
ning van artikel 25 van het Strafwetboek 
voor de gevangenisstraf niet analogisch 
op andere straffen mag toegepast worden; 
2° dat de « termijnen » moeten berekend 
worden naar de bepalingen van arti
kel1033 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvorclering van de zoveelste tot 
claags v66r de zoveelste en dat deze regel 
cc behoudens tegenstrijdige bepaling ook 
in strafrechtspleging mag toegepast wor
den>>; 

Overwegende gewis dat de berekenings
wijze van de << termijnen >> zoals zij bij 
~rtikel 1033 van het Wetboek van burger
lijke rechtsvordering voorzien is, toe
passelijk is op de cc termijnen >> van 
de rechtsvordering in strafzaken in zover 
de wetten betreffende de rechtsvordering 
in strafzaken ze niet regelen; 

Overwegencle echter clat clit artikel 1033 
behoort tot de regelen betreffencle de 
rechtsvordering, dat het vreemcl is aan de 
berekeningswijze van de cc duur >> van een 
« straf >>; 

Overwegencle dat de tegen aanlegger 
uitgesproken ontzetting op artikel 10 van 
de besluitwet van 11 november 1939 ge
grond was en derhalve een straf was; 

Overwegende dat het artikel 25 van het 
Strafwetboek bepaalt clat de cluur van 
een gevangenisstraf van een maand cler
tig dagen is; clat clit artikel weliswaar 
uitsluitencl de cluur van de gevangenis
straf bedoelt, cloch clat, bij gebrek aan 
enige andere wetsbepaling betreffencle de 
berekening van de cluur ener straf, het 
op de andere straffen dient toegepast te 
worden; 

Dat hieruit volgt clat in de zaak de vier 
ma an den op viermaal dertig clagen, clus 
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op honderd twintig dagen dienden bere
kencl te worden ; 

Overwegende dat llet vonnis dat de ont
zetting heeft uitgesproken op 12 december 
1952 in kracht van gewijscle is gegaan, 
zodat de 13• december 1952 de eerste dag 
was waarop de ontzetting liep; 

Dat volgens cle vaststellingen van llet 
bestreden vonnis aanlegger op 12 april 
1953 een auto voercle; dat op deze datum 
de honderd twintig dagen verlopen wa
ren· 
D~t llet bestreden vonnis alclus de in 

het middel aangehaalde wetsbepalingen 
geschonden heeft en dat de uitgesproken 
veroordeling onwettelijk is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen vonnis ; beveelt da t melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
laat de kosten lle Staat ten laste; zegt 
llat er geen aanleicling is tot verwijzing. 

26 april1954.- 2• kamer.- Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - VeTslaggever, 
H. de Olipvele. -'-- Geli:ilclniclenrle, I-I. De
pelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 26 april 1954 

BEWI.JS. - BEWIJSKRAOH'f DER AKTEN. 
PROOES-VETIBAAL VAN DE 'l'EREOHTZITl'ING. 
Hm' VAN ASSISEN. - HEEF'l' 'KRACHT VAN 
BEWIJS TOT INSOHRI.JVING VAN VALSHEID. 

De vermelrlingen welke het proces-ver
baal ·van ae teTechtzUting tot voo·rwerp 
hebben vast te stellen hebben k1·acht 
van bew·ijs tot inschrijving van vals
hdcl (1). 

(VERMA L;T.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 febrnari 1954 gewezen door 
het Hof van Assisen Yan West-Vlaande
ren; 

Over het enig · midclel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 343 en 372 van 
het Wetboek van strafvordering, en van 
de rechten van de verdediging, doordat 
het proces-verbaal van de terechtzittin
gen, .zijnde het zittingsblad, niet ver
meldt dat de oppergezworene tijdens de 
beraadslaging aan cle voorzitter van het 
hof van assisen inlichtingen vroeg over 

(1) Zie verbr., 22 februari 1954 (wpm, blz. 
436; Bull. en PASIC., 1954, l, 553). 

de betekenis van de 3• en 5• aan de jury 
g·estelde vragen, meer bepaald op het 
daderschap en medeplichtigheid en dat 
de voorzitter hierop antwoordde geen 
rechtstreekse uitleg te mogen verstrek
ken: 

Overwegende dat het zittingsblad des
omtrent aanstipt « dat in de loop van de 
beraadslaging van de jury JJ, de voorzitter 
scllriftelijk uitgenodigd werd, zich in de 
beraad.slagingskamer te begeven en dat, 
in llet bijzijn van alle partijen, aan de 
gezworenen de gevraagde inliclltingen 
« over de wijze waarop zij moeten te 
werk gaan JJ verstrekt werden; 

Overwegende dat llet regelmatig ge
llouden proces-verbaal van de zitting een 
akte is waa!:van de inhoud bewijskrachtig 
is tot inschrijving van valslleid; 

En overweg·encle da t de in llet mid del 
aangehaalde feitelijke omstandigheid in 
geen stuk van de reclltspleging waarop 
het hof acht, vermag te slaan, grondslag 
vindt; 

Overwegende clat de sub.stantH!le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenlmms tig de wet is ; 

Om die redenen, verwe11_Jt de voorzie
ning; verordeelt eiser tot de kosten. 

26 april195J. - 2• kamer. - Foo·rz'itter, 
H. Wouters, voorzitter. - Ferslrt,qgever, 
H. C. Louveaux. - Gelijlclnirlenrle conclu
s·ie, H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 27 april 1954 

INKOMSTENBJ<JLASTINGEN. -GRUND
SLAG VAN DE BEREKENING DER IN 'l'E KOHIE
REN INKOMSTEN NA VERBE'l'ERING VAN DE AAN
GIF'l'E. - GRONDSLAG WAARIN HE'l' 'fOTAAL 
DER INKOMSTEN VAN HE'!' JAAR, ZOALS HE'f 
UIT DE VERBETERING VAN DE AANGIF'rE BLIJKT, 
BEGREPEN WORD'f NA AF'fREK VAN DE INKOM
STEN DIE VROEGER TEN KOHIERE WERDEN GE
BRAOHT OP GROND VAN DE AANVANKELIJKE 
AANGIFTE. 

H et is het totaal rleT inluom.sten van het 
:iarw zonls het - onrle·r voo·rlJeho'llrl vwn 
het Techt tot TeclarnaUe - ·uit rle veTbe
tering rler aang·ifte van de belasUng
plichtige blijkt, dat tot .fJ1'0ndslno rnoet 
rUenen van rle berekening .,;an de ·inlcom
sten/Jelastinuen· welke Z!tllen woTclen ·in
gelcohie1·cl, mits ajt1·eJc .,;an ae inkom
sten clie m·oeger 1·eeas ten lwMe·re we·r
rlen gebmcht OZJ g1·una vrm de aanvan
keUjke aangifte. (Samengeschakelde 
wetten, art. 25, 35, par. l, 42, par. 1, en 
55.) 
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(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCrEN, 
T. WALLAERT.) 

ARREST. 

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

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 25, 35, paragrafen 1 en 6, 42, 
paragraaf 1, en 46 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, samenge
schakeld bij koninklijk besluit van 12 sep
tember 1939 en, voor zoveel als nodig, bij 
de besluiten van 3 juni 1941 en 31 juli 
1943, van de artikelen 1 en 2 van de wet 
van 17 juni 1938 tot wederinvoering van 
de na tionale crisisbelasting, welke de ar
tilrelen 1 en 2 van de opeenvolgende sa
mengeschakelde besluiten van 16 juni 
1941 en 31 juli 1943 zijn geworden, door
dat het bestreden arrest op de trouwens 
verkeerde vaststelling dat de litigieuze 
aanvullende aanslagen in de gewone be
lastingen op grondslag van overdreven 
inkomsten (805.203 frank) zijn gevestigd 
geweest, onvoldoende reden welke met 
het ontbreken van elke reden gelijkstaat, 
beslist dat die aanslagen klaarblijkelijk 
nietig zijn, en doordat het bestreden 
arrest beslist dat de belastbare inkom
sten de verborgen inkomsten, namelijk 
363.496 frank, zijn, en niet het totaal van 
de inkomsten van het belastbaar tijd
perk, namelijk 805.203 frank, vermin
clerd met een som van 50.000 frank zijnde 
bij toepassing van artikel 52 van de sa
mengeschakelde wetten vrijgestelde in
komsten, en onder aftrek van de reeds 
ingekohierde belastingen, clan wanneer 
a.anslagen niet nietig zijn omdat zij over
dreven; dan wanneer, aangezien geen re
gel betreffende de aanslagprocedure ge
schonden werd, het hof enkel vermocht 
te beslissen dat de gecritiseerde aansla
gen zouden verbetercl worden, en niet dat 
zij nietig waren, en dan wanneer, inge
val van opeenvolgende aanslagen voor 
eenzelfde dienstjaar, de op het totaal in
komen vallende belasting, verminderd met 
de reeds gevestigde aanslagen, ten ko
hiere client te worden gebracht ; dan wan
neer immers bij de artikelen 35, para
graaf 6, en 46 van de samengeschakelde 
wetten, en 2, paragraaf 1, van bovenver
melde be.sluiten van 16 juni 1941 en 
31 juli 1943 progressieve percentages wor
den bepaald, zo voor de bedrijfsbelasting 
als voor de nationale crisisbelasting en 
voor de aanvullende personele belasting, 
welke percentages bij schijven of op de 
gezamenlijke inkomsten van het jaar toe
passelijk zijn : 

Overwegende dat de bedrijfsbelasting 

toegepast wordt op de gezamenlijke jaar
lijkse inkom.sten van elke schatplichtige, 
of op grond van elke daaraan naar ver
houding gelijke som, voor de tijdperken 
die korter of langer zijn dan een jaar; 
dat de aanvullende personele belasting 
op de gezamenlijke inkomsten omschre
ven in cle artikelen 40 tot 42 van de sa
mengeschakelde wetten betreffencle de in
komstenbelastingen berekend wordt; clat 
de op grond van de bedrijfsinkomsten 
verschuldigde nationale crisisbelasting, 
onder zeker voorbehoud, op dezelfcle 
grondslag als de beclrijfsbeiasting wordt 
geheven; 

Overwegende dat het percentage van 
de op de inkomsten toepasselijke belastin
gen progressief is ; 

Dat daaruit valt af te leiden dat het 
het totaal der inkomsten van het jaar is, 
zoals het blijkt uit de verbetering van de 
aangifte, hetwelk als grondslag dienen 
moet bij de berekening van de belastingen 
welke zullen worden ingekollierd na af
trek van de inkomsten die werden ge
bracht op het kohier dat voorheen op 
grond van de aanvankelijke aangifte 
werd opgemaakt; 

Overwegende dat, door de litigieuze 
aanslagen in de gewone belastingen te 
vernietigen om reden dat zij werden ge
vestigd, niet op grondslag van de ver
borgen inlwmsten, namelijk 363.496 frank, 
en op het bedrag van het excedent der 
aangegeven inkomsten, maar op het to
taal der tijdens de litigieuze dienstjaren 
behaalde bedrijfsinkomsten, het arrest 
de in het middel aangeduide wetsbepalin
gen geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel voor zoveel daar
bij het beroep gegrond wordt verklaard 
wat de gewone belastingen betreft en de 
litigieuze aanslagen in die belastingen 
worden verni~tigd, en voor zoveel daarbij 
over de kosten uitspraak wordt gedaan; 
beveelt dat melding van onderhavig ar
rest zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde besli.ssing ; 
veroordeelt verweerder tot de kosten ; 
Yerwijst de aldus beperkte zaak naar het 
hof van beroep te Luik. 

27 april1954. - 2" kamer.- Voorzitter, 
H. Gil·oul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve·rslaggever, H. Bareel. - Ge· 
lijM!tidende conclusie, H. Ganshof van 
der l\ieersch, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 27 april 1954 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
- RECLAMATlE. - BESLISSING VAN DE DI-
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RECTEUR. - BESLISSING DIENEND GEMOTI
VEERD TE WORDEN. 

2° REDENEN VAN VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- ZAE:EN VAN RECHTSTREEE:
SE BELASTINGEN. - BESLISSING VAN DE DI
RECTEUR DER BELASTINGEN OVER DE RECLA
MATIE VAN DE BELASTINGSCHULDIGE TEGEN 
HE'T BEDRAG VAN ZI.JN AANSLAG. - BESLIS
SING NAAR DE REDENEN WAARVAN ER AANLEI
DING IS, EENSDEELS AAN DE BELASTINGSCHUL
DIGE ZEKERE ONTLASTlNGEN 'TE VERLENEN, EN 
ANDERDEELS VERHOGINGEN TE VESTIGEN TEN 
GEVOLGE VAN DE VERBETERING VAN DE AAN
GIFTE, DAN WANli'EER HE'!' DISPOSITIEF. GEEN 
ONTLASTINGEN VERLEEN'l' EN HET VESTIGEN VAN 
AANVULLENDE BELAS'l'INGEN AANKONDIGT. ~ 
TEGENSTRI.JDIGE BESLISSING. - NIET GEMO
TIVEERDE BESLISSING. 

1° De besliss'i1w ·waaTbij de directenr de1· 
belastingen tlitsp!·aak doet over de re
clarnatie van de belast-ingschnldige te
gen het bedxag van zijn aanslag dient 
g'ernoUveerd te wo1·den. (Samengescha
kelde wetten, art. 65.) (Impliciete oplos
sing.) 

2o Zijn ·i·n tegenstTij d rnet het (lisposiUef 
(le ·redenen van cle besUssing van de cli
reotetlr volgens wel7"e er nanle'i(ling be
stnat orn, eens(leels ann cle belnsting
solwldige zeket·e ontlastingen te verle
nen, en anclenleels · ve?'lwg·ingen te ves
tigen ten gevolge van de ve1·betering 
vnn cle aangifte, clnn wnnneer· het dis
positief geen ontla.st-ingen verleent en 
het vestigen vnn nnnmt.llencle belnstin
gen nnnlcon(ligt. (Grondwet, art. 95; sa
mengeschakelde wetten, art. 65.) 

(DETROUX, T. BELGISCHE S'TAAT, 
MINISTEa VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arre.st, op 27 mei 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 66 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, samenge
schakeld bij besluit van cle Regent van 
15 januari 1948, doordat het bestreden 
arrest in zijn geheel het door aanleggers 
tegen de beslissing van de directeur der 
belastingen ingesteld beroep niet ontvan
kelijk heeft verklaard, om reden dat de 
ten laste van het gemeenschappelijk be
drijf Gustave Detroux en Elvire Detroux, 
alsmede van Elvire Detroux persoonlijk 
gevestigde aanslagen vrijgesteld waren, 
dan wanneer het beroep althans ten dele 
ontvankelijk was tegen de aanslagen in 
de aanvullende personele belasting die 
ten laste van aanlegger Gustave Detroux 

' gehandhaafd werden en waarvoor zelfs 
aanvullende aanslagen aangekondigd wer
den, en dan wanneer die aanlegger het 
recht had een beroep bij het hof van 
beroep in te stellen tegen de beslissing 
waarbij de directeur der belastingen de 
aanslagen in de aanvullende personele 
belasting verbetenl had en dienvolgens 
de inkohiering van aanvullende aanslagen 
aangekondigd heeft : 

Wat aanlegger Gustave Detroux be
treft : 

Overwegende dat het arrest aanleggers 
beroep niet ontvankelijk verklaart voor 
zoveel het op de aanslagen in de aanvul
lende personele belasting betrekking heeft, 
om reden dat de belastingwetten geen 
beroep voorzien tegen aanslagen welker 
inkohiering door de directeur enkel wordt 
aangekondigd; 

Overwegende dat nit het arrest blijkt 
dat in, de beslissing van de directeur 
« aanvullende aanslagen )) werden aange
kondigd in de aanvullende personele be
lasting, welke ten laste van aanlegger 
ten kohiere was gebracht geweest en het 
voorwerp van zijn reclamatie had uitge
maakt; 

Dat, al luidt deze beslissing in haar 
motieven clat vrijdom van de aanvullende 
personele belasting behoort te worden 
toegestaan en dat ten gevolge van de 
ondernomen verbetering voortvloeiende 
aanvullende aanslagen behoren te wor
den gevestigd, zij, verre van die vrijdom 
toe te staan, hem in haar dispositief bij 
verwijzing naar de bijgaancle tabel hand
haaft en inkohiering van de in kolom 9 
van voormelcle tabel opgegeven aanvul
lencle aanslagen aankondigt ; 

Waaruit volgt dat het eerste onder
deel van het mid del gegroncl is en da t 
het onder.zoek van het tweede ondercleel 
zonder belang wordt; 

Wat aanlegster Elvire Detroux betreft : 
Overwegende dat uit de uiteenzetting 

van het mid del blijkt da t aanlegster geen 
grief tegen het bestreden arrest doet gel
den; 

Dat derhalve haar voorziening niet ont
vankelijk i.s; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest, doch enkel voor zoveel het het 
beroep niet ontvankelijk verklaart door 
aanlegger Gustave Detroux ingesteld te
gen de beslissing van de directeur waar
bij cle aanslagen in de aanvullende per
sonele belasting gehandhaafd werden en 
de inkohiering van aanvullencle aanslagen 
bij de eerstgenoemcle aangekoncligd werd; 
verwerpt de voorziening van aanlegster 
Elvire Detroux; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de gecleeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt aanlegster en ver-
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weerder elk tot de helft der kosten; ver
wijst de alclus beperkte zaak naar het 
hof van beroep te Brussel. 

27 april 1954. - 2e kamer. - Voorzitter, 
H. Giroul, raaclsheer waarnemencl voor
zitter. - Vm·slaggever, H. Belpaire. -
Gelijkluidende conclttsie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Leynseele. 

le KAMER. - 29 april 1954 

1° MET HET ZEGEL GELIJKGES'l'EL
DE TAXES. - WEELDETAXE. - VER
SOHULDIGING VAN DE 'rAXE. - IN OVERWE
GING TE NEMEN OGENBLIK. 

2° MET HET ZEGEL GELIJKGESTEL
DE TAXES.- WEELDETAXE.- LEVERINU 
AAN DE VERBRUIKER VAN LOSSE STUKKEN, 
GARNITUBEN EN TOEBEHOORTEN VAN AUTO
RIJ'l'UIGEN. - VOORWERPEN DOOR DE KO
PER BESTE:>ID EN BESTEED TOT HE'l' VERVAAR
DIGEN EN HET ONDERHOUDEN VAN AAN DE 
WEELDETAXE NIET ONDERWORPEN VOERTUI
GEN. - vVEELDE'l'AXE NOOHTANS OPEISBAAR. 

1 o Aan.Qe.<~ien de weeldetawe b·ij de leve
ring aan de verbntiker dient te wo1·den 
gekweten, behoort dat ogenblik in aan
nw1·king te wm·den genomen om te be
palen of zij opeisbaar is, terwijl alle la
tere gebeu.rtenissen in dit opzicht zon
der invloed zijn (1). (Wetboek betref
fende de met het zegel gelijkgestelcle 
taxes, art. 1, 84 en 85; algemene veror
dening betreffende evengemelde taxes, 
art. 156.) 

2° De weeldetawe is ve1·sch11ldigd op de 
levering aan de ve1·bntiker van voor
werpen wellce om reden van hu.n aard 
en van het qebnl'ilc waartoe zij no1·maal 
bestemd zi:;'n .,..:... dit is volgens het mees
tal gewoon gebntik - losse st?tkken, 
ga1·nitu1·en en toebehom·ten vwn au.to
rijttl'igen nitmaken, hoewel de leaper 
die voo1·we1·pen bestemd en ze daadwer
kelijk gebnl'ilct heett tot het vervaard·i
gen en het onderhouden van voe1·t?t·igen, 
zoals trolleybttssen, welke niet aan de 
weeldetawe onderworpen zijn (2). (Wet
bock betreffende de met het zegel, ge
lijkgestelde taxes, art. 1, 84 en 85; alge
mene verordening betreffende evenge
melde taxes, art. 156 en 179, tafel A, 
par. XIV.) 

(1) en (2). Zie nota in Bull. en PAsrc., 1954, 
I, 728; zie ook verbr., 11 december 1941 (zbzd., 
19U, I, 451, met de nota 2). 

(NAAJIILOZE VENNOOTSOHAP « TR.AMWAYS UNI
FIES DE LIEGE ET EXTENSIONS ll, T. BELGISOHE 
S'l'AAT, MINISTER VAN FIN ANCIEN.) 

ARRES'l'. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 april 1952 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over bet enig middel, afgeleid uit de 
scbencling van bet Wetboek der met bet 
zegel gelijkgestelde taxes, gevoegd bij bet 
koninklijk besluit van 2 maart 1927, na
melijk van zijn artikel 84 zoals bet ge
wijzigd werd bij artikelen 1 van het ko
ninklijk besluit van 18 december 1929, 
1 van het lwninklijk besluit van 21 decem
ber 1929, 1 van de wet van 2 juli 1!l30 
en 15 van het koninklijk besluit van 13 ja
nuari 1933, en zoals het aldus gewijzigd 
artikel is opgenomen in de tekst gevoegd 
bij het koninklijk besluit van 29 \Septem
ber 1938, tot nieuwe bekendmaking van 
de voor deze materie geldende wetsbepa
·lingen, alsmede van artikel 1 van bet 
koninklijk besluit van 3 juli 1939, en van 
het besluit van 3 maart 1927, houdende 
algemene verorclening op de met het zegel 
gelijkgestelcle taxes, en namelijk van zijn 
artikelen 156 (gewijzigd bij artikel 3 van 
het koninklijk besluit van 17 december 
1928) en 179, inzonderheid tabel A, ru
briek XIV, 1° en 3° (gewijzigd bij de arti
kelen van het koninklijk besluit van 
17 december 1928, 2 en 17 van het konink
lijk besluit van 22 juli 1931, 15 van bet 
koninklijk besluit van 13 januari 1933, 3 
van het koninklijk besluit van 15 juli 
1933, 8 van het koninklijk besluit van 
13 mei 1935 en 8 van het koninklijk be
sluit van 2 april 1936), zoals die twee 
artikelen overgenomen zijn in de tekst 
welke gevoegd werd bij bet koninklijk 
besluit van 29 september 1938, tot nieuwe 
bekendmaking van de voor deze materie 
geldende wetsbepalingen, en van arti
kel 97 van de Grondwet, doordat, of
schoon bet erkent of altban\S niet be
twist, dat de litigieuse overdrachten aan 
aanlegster, welke tussen 1 januari 1936 
en 15 december 1942 geschiedden, betrek
king hadden, zoals zij aanyoerde, op voor
werpen welke zij had aangekocht om in 
baar trolleybussen te worden aangebracht 
en welke zij daarin inderdaad heeft aan
gebracbt, het bestreden arrest beslist (!at 
de leveringen onderworpen waren aan de 
weeldetaxe, ingevoerd bij artikelen 179, 
tabel A, rubriek XIV, 3°, van de algemene 
verordening op de met het zegel gelijkge-. 
stelde taxes, welke losse stukken, gar
nituren en toebehoorten van voertuigen 
aangeduid in het 1 o van die bepaling tot 
voorwerp hebben, en bijgeYolg aan aan
legster haar verzet tegen het dwangbevel 
ontzegt, om de reclen clat voormelde taxe 
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bij de aankoop client te worden geheven 
volgens de aarcl van het voorwerp en het 
normaal gebruik dat, precies wegens zijn 

'structuur, ervan kan gemaakt worden, 
zoncler de toekomstige bestemming van 
het voorwerp in aanmerking te nemen, 
en dat ten deze, de geleverde voorwerpen 
tot gewoon gebruik iu motorrijtuigen 
dienden, normaal en meestal voor auto
mobielen gebruikt werden, en om reden 
dat de trolleybussen motorrijtuigen zijn 
en clat naderhand een bijzondere tekst 
nodig is geweest om ze van voormelde 
taxe vrij te stellen; clan wanneer de liti
gieuze taxes niet opeisbaar waren bij de 
levering op de overdrachten van losse 

' stukken, garnituren en toebehoorten ten
zij ingeval zij waren gekocht geweest om 
gebruikt te worden op motorrijtuigen, 
motorrijwielen en alle andere door mo
toren gedreven voertuigen welke tot ver
voer op de weg dienclen en aangecluid zijn 
in het 1° van voormelde rubriek XIV, 
tot welke categorie de trolleybussen v66r 
de 15° december 1942 niet behoorclen, 
welke voertuigen de kracht waardoor zij 
voortbewogen worden nit een daarlmiten 
gelegen bron ontvangen, dan wanneer die 
bestemming van voormelde aankopen en
kel kan blijken uit aan elke levering 
'eig·en feitelijke omstandigheclen, en dan 
wanneer de taxe bijgevolg erop niet wet
telijk kan worden geheYen om de enige 
re~len, welke aan te merken is als een al
gemene, volstrekte regel die . elke bijzon
clere omstandigheid uitsluit, van de aard 
van het voorwerp en van het normaal ge
bruik dat ervan wegens zijn structuur 
kan worden gemaakt, ofschoon erkend of 
niet betwist wordt dat die aankopen fei
telijk niet de bestemming· hadclen waar
van de opeisbaarheicl van de taxe afhan
kelijk is gestelcl, en dan wanneer aanleg
ster in haar v66r het hof genomen conclu
sies, welke het arrest te clien opzichte 
niet beantwoordt, had doen gelden clat 
het gewone of het meest ·voorkomende 
gebruik alleen niet het normaal gebruik 
uitmaakt en dat cle litigieuze delen uiter
aarcl, wegens hun structuur zelve, tot het 
opmaken of uitrusten van trolleybussen 
konden worden gebruikt : 

Over het eerste onclercleel 

Overwegende dat het bestreden arrest 
een vonnis bevestigt hetwelk op 26 januari 
1950 door de rechtbank van eerste aanleg 
te Luik gewezen werd; clat clit vonnis, na 
afwijzing van het door aanlegster aange
tekend verzet, behalve wat de boeten aan
gaat, het clwangbevel van waarde en gel
dig verklaart hetwelk ten laste van aan
legster werd verleencl tot invordering 
van aanvullende recbten, zijnde het ver
schil tussen de overdrachtstaxe die inder
flnafl gekweten wercl, en de weeldetaxe in 

verbaml met in Belgie nan aanlegster van 
1 januari 1936 tot 15 december 1942 ge
dane leveringen, welke losse stukken, 
garnituren en toebehoorten voor motor
rijtuigen, ander(t dan de caoutchouc-wiel
banden en luchtkamers tot voorwerp had
den; 

Overwegende dat uit de bepalingen 
welke in werking waren gedurende het 
tijdvak in de loop waarvan bovenver
melde leveringen hebben plaats gehad 
blijkt : 1° dat de weeldetaxe geheven 
wordt op de overdracht tussen levenden, 
te bezwarenden titel, van de voorwerpen 
welke, om reden van hun aard of huri 
prijs, bij koninklijke besluiten als weel
cleartikelen aangeduid worden; 2° dat 
zij gei:nd wordt volgens het voor de over
drachtstaxe ingevoerd regime; 3° dat zij 
ten aanzien van de als weeldeartikelen 
aangeduide voorwerpen, op alle aanko
pen wordt geheven waarvan de levering 
in Belgie geschiedt, met uitzomlering van 
de aankopen verricht met of zonder ver
werking· met ]let oog op het vercler ver
kopen, door personen clie daarin handel 
drijven; 4" dat aan die taxe onclerworpen 
zijn, naar aanleicling van de aankoop 
door de verbruiker, de voorwerven aange
duid in tabel A van artikel 17!} van het 
koninklijk besluit van 3 maart 1927, ge
wijzigd bij koninklijke besluiten van 
17 december 1928 en 6 juni 1934 en overge
nomen in de samenvatting tot stand ge
bracht bij koninklijk besluit van 29 sep
tember 1938; 5° dat die tabel, zoals zij in 
die laatste twee besluiten, sub litt. A, 
nr XIV, rubriek « Voertuigen ll is ge
steld, luidt : 1 o Auto-rijtuigen, motorrij
wielen en alle andere motorvoertuigen 
clienencle tot vervoer op de weg ... ; 
3° Losse stukken, garnituren en toebe
hoOl'ten, andere clan cle caoutchouc-wiel
banclen en luchtkamers; 

Overwegende dat nit laatsaangehaalde 
tekst client te worden afgeleid dat de 
daarin st~b 1" en 3° als weelcleartikelen 
opgegeven voorwerpen « om reden van 
hun aarcl ll zijn aangeduid geweest, en 
dat de losse stukken, garnituren en toe
behoorten, bedoeld sub 3°, de voorwer
pen zijn die uiteraard voor de in het 
1 o vermelde motorrijtuigen bestemd zijn ; 

Overwegende, aan de andere zijde, dat, 
aangezien de weeldetaxe bij de levering 
aan de verbruiker client te worden ge
kweten, dat ogenblik behoort in aanmer
king te worden genomen om te bepalen 
of zij opeisbaar is, terwijl alle latere ge
beurtenissen in dit opzicht zonder invloed 
zijn; 

Overwegende derhalve dat het, ten aan
zien van de opeisbaarheid van die taxe, 
zonder belang is clat de verbruiker de 
losse stukken, garnituren en toebeboorten 
gekocht heeft, of later zelfs gebruikt 
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heeft voor een under gebruik dan dat 
waartoe zij uiteraard bestemd zijn, in on
derbavig geval om ze in te delen in 
trolleybussen welke, ten tijde van de liti
gieuze leveringen, niet begrepen waren 
in de voertuigen aangeduid s1tb n" XIV, 
1 o, in de tabel A van voormeld artikel 179 ; 

Overwegencle dat bet bestreden arrest 
feitelijk en dienvolgens souverein vast
stelt dat de voorwerpen vermeld in de ten 
laste van aanlegster opgemaakte proces
sen-verbaal « tot gewoon gebruik in motor
rijtuigen dienen, en normaal en meestal 
voor automobielen gebruikt worden n; dat 
bet daaruit wettelijk heeft kunnen aflei
den dat die voorwerpen losse stukken, 
garnituren en toebehoorten waren, welke 
uiteraard bestemd zijn voor de voertuigen 
aangeduid in artikel179, tabel A, nr XIV, 
1°, en dat de _-overdracht ervan te be
zwarende titel aan de weeldetaxe onder
worpen was, bijaldien zij ook' door aan
legster tot andere doeleinden mocbten ge
kocht of gebruikt worden ; 

Waaruit volgt dat l1et eerste ondrr
deel van bet middel naar recht faalt; 

Over bet tweede onderdeel : 
Overwegende dat bet arrest om de bo

venaangebaalde gronden impliciet doch 
noodzakelijk beslist dat alleen bet ge
woon en het meest voorkomend gebruik 
in aanmerking client genomen te worden 
om volgens hun aard de bestemming te 
bepalen van de losse stukken,- garnituren 
en toebeboorten aangeduid s1tb nr XIV, 3°, 
van tabel A van voormeld artikel 179, dat 
bet aldus op passende wijze de in 
bet middel aangeduide conclusies beant
woordt en dat bet tweede onderdeel van 
bet middel feitelijke grondslag mist; 

En overwegende dat, aangezien de voor
ziening v66r de 15 september 1953 werd 
betekend, er aanleiding bestaat tot toe
kenning van een vergoeding; 

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

29 april1954. - 1° kamer. - l'oo1·zittm·, 
H. Louveaux, eerste-voorzitter. - l'er
slwggever, H. Daubresse. - Gelijklui
dencle conclusie, H.· Malumx, advocaat
generaal. - Pleitm·s, HH. van Ryn en 
Van Leynseele. 

l" KAMER. - 29 april 1954 

1° UITVINDINGSOC'L'ROOI. - VERBE'l'E
RING DOOR DE UITVINDER AAN ZI,JN EIGEN 
UITVINDING TOEGEBRACHT. - VEBBETERINGEN 
OP ZIOH ZELF NIET VATBAAR VOOR OOTROOI. 
- VERBETERING INGELIJFD IN DE OOR-

SPRONKELIJKE UITVINDING. - GELDIClHEID 
VAN HET VERBETERINGSOC'l'ROOI. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BuRGERLIJKE ZAKEN. -
JVIIDDEL IN CONCLUSIES VOORGEDRAGEN. -
ZONDER BELANG TEN GEVOLGE VAN DE VAST
STELLINGEN VAN DE RECHTER. - GEEN VER
PLIOHTING ZE TE BEANTWOORDEN, 

1° Wwnneer verbeteringen door de uitvin
der aan zijn eigen 1titvinding toege
Macht zijn geweest, maken die verbete-
1'ingen, zelfs indien zij op zichzelf voor 
geen octmo·i vatbaar zijn, niettemin 
het voorwerp uit van een geldig octrooi, 
in zovEw zij ingelijfd zijn in de ooT
spronkelijke tt:itvinding, waa1·mecle z·ij 
een samenstelling vo1·men. (Wet van 
24 mei 185 t, art. 1, 15 en 2 L) 

2° De rechte1· is niet gehmtclen een in con
cl1tsies voo1·gedragen midclel te beant
woorclen, welk zoncler belang is, ten 
gevolge van vaststellingen, welke vol
staan om de beslissing te rechtvawrd·i
gen (1). 

(BELGISCHE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP SO
COVER, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ((MANU
FAO'fURES DE GLACES ET PRODUITS CHIMI
QUE DE SAINT-GOBAIN >>.) 

ARREST. 

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

Over bet eerste middel, afgeleid nit' de 
scbending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat bet bestreden arrest de con
clusies niet beantwoordt waarbij aanleg
ster beeft doen gelden : a) ten aanzien 
van bet verbeteringsoctrooi nr 373684, dat 
een Frans octrooi, n" 614682 van 27 au
gustus 1925 van de vennootscbap Saint
Gobain zelf reeds bet gebruiken van 
knijpers voorziet tot bet ophangen van 
de bladen glas die moeten verwarmd 
worden, zonder deswege wat ook te vor
deren; dat bet feit gebruik te maken 
van een lmijper van een sedert lang be
kende type om bladen glas tijdens de 
harding op te haugen hoegenaamd geen 
nieuwigheid uitmaakt; b) ten aanzien van 
bet verbeteringsoctrooi nr 381500, dat bui
ten de v66r de rechter aangevoerde vroe
ger bestaande octrooien, bet Amerikaans 
Colburn octrooi van 1902 eveneens de be-

(1) Zie nl. verbr ., 1 december 1952 (A rr. 
Ye>'b>·., 1953, biz. 183; Bull. en PAsrc., 1953, I, 
202, en nota 2); 24 december 1953 (supra, 
biz. 299; Bull. en PAsrc., 1954, I, 361, en de 
nota); 8 april 1954 (supra, biz. 535; Bull. en 
PAsrc., 1954, I, 699, en de nota). 
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schrijving behelst van een procede van 
blazing van koude lucht, door van gaatjes 
voorziene buizen, op .beide vlakken van 
een in beweging gehouden blad alsmecle 
van procede's tot afwisseling van de 
sterkte en de verdeling van de nit de buis
gaten lwmende stralen; dat de verwezen
lijkingen welke aan het door Saint,Gobain 
aangevoerde octrooi zijn voorafgegaan, ge
lijk zijn aan de in clit octrooi oppervlak
kig beschreven verwezenlijkingen; waar
uit volgt dat de door de rechters over 
de grond uitgesp~·oken veroordelingen niet 
wettelijk met redenen zijn omkleed : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na de exceptie van nietigheid niet ge
grond te hebben verklaard welke aanleg
ster tegen de vordering wegens namaking 
bad aangevoerd in zover zij op bet « basis
octrooi ll nr 365±72 betrekking beeft, het 
verwerpen van die exceptie, wat de ver
beteringsoctrooi die onder meer urs 373684 
en 381500 dragen, aangaat, recbtvaarcligt 
als volgt : << Dat wanneer het, gelijk ten 
dezen, verbeteringen g·eldt welke de uit
vinder aan zijn eigen uitvincling toe
brengt, deze verbeteringen, bijaklien zij 
ook op zich zelf niet kunnen worden ge
patenteerd, toch voor octrooiverlening 
vatbaar zijn voor zoveel zij ingelijfd 
worden in de oorspronkelijke uitvinding 
waarmede zij een samenstelling vormen ll ; 

Overwegende dat het arrest cloor die be
schouwingen op cle conclusies een ant
woord verstrekt heeft dat tot rechtvaar
diging van het clispositief volstaat; dat 
het niet behoefde het in het middel be
doelde cleel der conclusies te bespreken, 
hetwelk dienvolgens in elke stand des ge
dings, zonder belang was geworden; 

Over het tweede middel, afgeleid nit cle 
schending van artikelen 97 van de Grond
wet, 1317, 1319, 1320, 1322 van het Burger
lijk Wetboek, doordat bet bestreden ar
rest verklaart dat de deskundigen, ten 
aanzien van elk der verbeteringsoctrooien, 
de mening zijn toegedaan dat de ingeroe
pen vroegere octrooien geen genoegzame 
specificatie inhouden om de uitvoering der 
gevorclerde verbeteringen mogelijk te rna
ken, met andere woorden, dat die vroeger
bestaande octrooien slechts fragmentair 
zijn en bijgevolg ter zake niets afdoen ; 
dat deze mening stevig berust op de op
gave van de verscheidenheden die bestaan 
tussen elk der aan aanlegster tegenge
stelde en vroegerbestaande octrooien, 
welker opgave het voorwerp niet is van 
enige bepaalcle critiek vanwege de ven
nootschap Socover, dan wanneer het ver
slag van de deskundigen, in verband met 
de verbeteringsoctrooien nrs 373864 en 
381500 _geen gewag maakt van de vroeger
bestaande octrooien, welke aanlegster 
vindt in het Frans Saint-Gobain-octrooi 
nr 614682 en in het Amerikaans Colburn 

octrooi, en clan wanneer bovendien, aanleg
ster, door in haar aanvullende conclusies 
die vroegerbestaancle octrooien in te roe
pen, een bepaalcle critiek beeft uitge
bracht omtrent cle opgave van de verschei
clenheden die tussen de litigieuze verbete
ringsoctrooien en de haar tegengeworpen 
vroegerbestaancle octrooien bestaat, waar
uit volgt dat de rechters over de grond 
bet geloof hebben geschonden dat client 
gehecht, enerzijds, nan het verslag van de 
deskuncligen en inzonclerheid aan de erin 
vervatte vermelclingen met betrekking tot 
de verbeteringsoctrooien nrs 373864 en 
381500, en anclerzijds, aan de aanvullencle 
conclusies van aanlegster : 

Overwegende dat, volgens bet middel, 
bet bestreclen arrest bet geloof zou heb
ben miskend clat aan bet verslag van de 
deskuncligen en aan de door aanlegster ge
nomen aanvullende conclusies client ge
hecbt cloordat het, aan de ene zijde, ver
klaart clat, de cleskundigen betreffencle elk 
der verbeteringsoctrooien, de mening heb
ben te kennen gegeven dat cle vroegerbe
staande octrooien afgeleicl uit de Saint
Gobain nr 614682 en Colburn octrooien 
geen voldoende specificatie bebelzen om 
cle uitvoering van l:le gevorderde verbete
ringen mogelijk te maken, en doordat het, 
aan de andere zijde, vaststelt dat deze 
mening vanwege aanlegster niet het voor
werp van enige bepaalcle critiek heeft uit
gemaakt; 

Overwegende dat, al ware clit micldel ge
grond, het clispositief niettemin gerecht
vaarcligcl zou blijven om de door de voor
ziening niet bestreclen reden cla t, waar het 
door de uitvinder aan zijn eigen uitvin
ding aangebrachte verbeteringen geldt, die 
verbeteringen, bijalclien zij ook op zich 
zelf niet kunnen worden gepatenteerd 
toch voor octrooiverbetering vatbaar zijn; 
voor zoveel zij ingelijfcl worclen in de oor
spronkelijke uitvinding waarmede zij een 
samenstelling vormen ; 

Dat het middel bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is ; 

En overwegende dat, vermits de voorzie
ning v66r de 15 september 1953 wercl bete
kend, er aanleiding bestaat tot toekenning 
van de vergoecling; 

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

29 april1954. - 1e kamer.- Voo·rzUter, 
H. Louveaux, eerste-voorzitter. - Ver
slaggeve?·, H. Daubresse. - Gelijklui
dencle conclu.sie, H. Mabaux, advocaat
generaal. - Pleite1·s, HH. Simont en della 
Faille d'Huysse. 
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2° KAMER. - 3 mei 1954 

1° VERKEER. - VooRS'I'EKEN. - WAAR
SOH:UWING TE GEVEN AAN DE VOOR TE STEKEN 
WEGGEBRUIKER. - WAARSOHUWING DOOR 
ARTIKEL 33, 1°, VAN DE WEGOODE NIET 
VOORGESOHREVEN. - WAARSOHUWING WEL
KE DOOR DE VOORZICHTIGH:EID KAN WORDEN 
OPGELEGD. 

2° VERKEER. - VOORSTEKEN. - VER
PLIOH:TING VAN DE VOORBIJ TE STEKEN WEG
GEBRUIKER. - WAARSOHUWING.- BEOOR
DELING DOOR DE REOH'l'ER OVER DE GROND. 

1D A1·tUcel 33, 1°, van de Wegcode ver
plicht de bestumrder d-ie een ander 
we,qgebntilcer w-il voorstelcen, niet deze 
van d-ie manamvre te verwittigen; z·nllce 
verplichting mag hen~ niettemin, volgens 
de omstandigheden, als vom·z·ichtig
heidsmaatregel worden opgelegd. (Ko
ninklijk besluit van 1 februari 1934, 
artikel 33, gewijzigd door besluit van 
de Regent van 17 october 1946, art. 4.) 

2° De 1·echter over de grand beoordeelt, 
in feite, of een werJuebn/.ilcer, wel
lce een ande1· weggelwuilcer w-il voor
stelcen, van die nwnccuv1·e verwittigil 
·is geweest, omstandigheid waan;an de 
verplichf'ing, voo1· de eerste weggebnti
lcer afhangt, d-ie mcmccu.vre ove1·een
lcomstig aTtilcel 83, 1", van de Wegcode 
te vergemalckelijlwn (1). (Koninklijk 
besluit van 1 februari 1934, art. 33, 1°, 
gewijzigd door besluit van de Regent 
van 18 october 1946, art. 4.) 

(SOHOUMAKER, '1'. OOPPEE.) 

ARRES'I', 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 juni HJ53 in lloger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 

_ te Hoei; 
I. Voor zoveel de bestreden beslissing 

uitspraak heeft gedaan over de ten laste 
van aanlegger wegens inbreuk op arti
kel 33, 1 o, van de Wegcode ingestelde pu
blieke vordering, en over de burgerlijke 
vorderingen : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikelen 97 van de Grond
wet, 33, 34, 35, 36, 41 van de Wegcode, 
1382 van het Burgerlijk Wetboek, door
dat het bestreden vonnis verweerder 
Coppee vrijspreekt en aanlegger wegens 
inbreuken op artikelen 33 en 36 van de 
Wegcode veroordeelt, en de verantwoor
delijkheid voor het ongeval splitst om re-

(1) Raadpl. verbr., 5 januari 1953 (A1'T. 
Verbr., 1953, biz. 271; Bull. en PAsrc., 1953, 
I, 303). 

den dat de voorstekingsmanceuvre van 
Coppee normaal was omdat hij de wegge
bruikers verwittigd had dat hij · wilde 
voorsteken, zonder aanleggers conclusies 
te beantwoorden, dan wanneer aanlegger 
bij conclusies deed gelden dat hij het 
waarschuwingssein niet gehoord had en 
dat het bewijs dat hij het gehoord had 
diende ingebracht te worden opdat Coppee 
zou kunnen beschouwd worden als het 
vereiste van artikel 33 van de Wegcode 
te hebben nageleefd en hijzelf als er aan 
tekort gekomen te zijn : 

Overwegende dat aanlegger bij conclu
sies staande hield dat « het voorste'ken 
langs de linkerzijde van de voor te steken 
weggebruiker slechts gebeuren mag wan
neer de weggebruiker die zal voorgestoken 
worden van de manceuvre is verwittigd 
geweest << en dat de voorsteker het bewijs 
moet leveren da t de voorgestokene kenni s 
van de verwittiging heeft gehad >>; 

Overwegende dat, na er op gewezen te 
hebben dat verweerder de weggebruikers 
die hij wilde voorsteken er van verwittig!l 
had, de bestreden beslissing verklaart 
« da t geen enkele tekst a an de voorste
kende weggebruiker een andere verplich
ting oplegt dan die van een dienstige en 
doeltreffencle waarschuwing te geven; dat 
geen enkele tekst de voorgestokene ertoe 
verplicht te laten weten dat de verwitti
ging is begrepen geweest; dat de voorste
kende weggebruiker, wanneer de voorge
stokene weggebruiker zich naar artikel 33 
gedraagt, redelijk mag denken dat zijn 
waarschuwingssein gehoord is geweest ; 
dat meer eisen erop zou neerkomen ver
plichtingen op te leggen die door de wet 
niet zijn voorzien; dat Schoumaeker (aan
legger J tijdens de rijbeweging en plotse
ling naar links heeft afgeweken en het 
voorsteken bemoeilijkt heeft iJ ; 

Overwegende dat de rccllter over de 
grond door aldus zijn beslissing te moti
veren de in het mid del aangellaalde con
clusies op passencle wijze beantwoord 
heeft; 

Over het tweede en llet derde middel 
samen, het tweede, afgeleid nit de schen
ding van artikelen 33, 34, 35, 36 en 41 
van de Wegcode; 1382 van het Burgerlijk 
vVetboek, 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreclen vonnis beslist dat Coppee 
de artikelen 33 en 35 van de Wegcode 
niet overtreden heeft en dat aanlegger 
ze overtreden heeft, omdat « na behoor
lijk de voor te steken weggebruikers ver
wittigd te hebben, Coppee gerechtigd was 
te denken dat dezen op hun beurt arti
kel 33, in fine, van de Wegcode zonden 
naleven ll, dan wanneer het bestreden 
vonnis vaststelt dat « toen Coppee zijn 
voorstekingsmanceuvre van de autobus en 
van het voertuig van Schoumaker, dat 
v66r de autobus reed heeft begonnen, hij, 
enerzijds, op de weg in rechte lijn over 
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een voldoende ruimte beschikte om in 
zijn manamvre te slagen en anderzijds, 
de voor te steken weggebruikers had ver
wittigcl en dat het waarsclmwingssein 
gegeven op het ogenblik waarop hij de 
autobus ging voorsteken, niet gelden kon 
voor het voertuig dat v66r .die autobus 
reed, daar artikel 33 voorschrijft elke 
voor te steken weggebruiker te verwit
tigen en daar aanlegger betwist het 
achteraan de autobus gegeven waarschu
wingssein gehoord te hebben : het derde, 
afgeleid nit de schending van de arti
kelen 33, 34, 35, 36 en 41 van de Weg
code, 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
97 van de Grondwet, doordat het be
streden vonnis beslist dat Coppee :uti
kelen 33 en 35 van de Wegcode niet over
treden he eft en da t a anlegger ze overtre
den heeft, omdat Ooppee de voor te ste
Ii:en weggebruikers behoorlijk verwittigd 
had, zonder zich te bekommeren of dat 
waarschuwingssein was gehoord geweest 
- hetgeen betwist werd - en omdat hij 
door de voorstekende weggebruiker te 
ontslaan van de verplichting, vooraleer 
de manceuvre te beginnen, er voor te zor
gen dat de voor te steken weggebruiker 
zijn waarschuwingssein wei zou gelword 
hebben, dan wanneer, vermits de voorste
kende weggebruiker op eigen risico een 
gevaarlijke rijbeweging uitvoerde en er
toe gehouden was er voor te wrgen dat 

, geen ongeval tijdens die manceuvre zou 
gebeuren, hij deze slechts vermag te on
dernemen na de. zekerheid te hebben dat 
degene die hij wilde voorsteken zijn 
waarschuwingssein gehoord heeft : · 

Overwegende dat de middelen het be
streden vonnis verwijten beslist te hebben 
dat venv:eerder Coppee artikel 33, 1 o, 
van de Wegeode niet heeft overtreden en 
dat, integendeel aanlegger het overtreden 
heeft, zonder vast te stellen dat aanlegger 
persoonlijk van de voorstekingsmanceuvre 
verwittigd is geweest en het waarschu
wingssein gehoord heeft ; 

Overwegende dat, behoudens het in het 
2° omschreven geval, · artikel 33 van de 
vV egcode voorschrijft dat het voor.steken 
moet geschieclen lailgs de linkerzijde van 
de voor te steken weggebruiker, die, van 
die beweging verwittigd, deze moet ver
gemakkelijken door zoveel mogelijk 
rechts · af te wijken en zich van iedere 
versnelling te onthouden; 

Overwegende dat deze bepaling de weg
gebruiker die wil voorsteken niet ver
IJlicht cle voor te steken weggebruiker 
v66r elke voorstekingsbeweging te ver
wittigen, naardien deze verplichting hem 
slechts opgelegd wordt in de gevallen 
waarin de voorzichtigheid hem zulks ge
bieclt en namelijk in de in artikelen 36, 1°, 
en 41 omschreven gevallen; 

Dat het bestreden vonnis dus terecht 
beslist heeft dat verweerder Coppee te 

<lien opzichte geen inbreuk begaan had; 
Overwegende dat, hoewel de wet vereist 

dat de voor te steken weggebruiker <<van 
de voorstekingsmanceuvre worde verwit
tigd )), zij de wijze niet bepaalt waarop 
deze verwittiging moet verwezenlijkt wor
den; dat bij gebreke a an enige aancluiding 
daaromtrent in de tekst van de wet, de 
rechter over de grond feitelijk oordeelt of 
deze weggebruiker verwittigd is geweest; 

Overwegende, mitsdien, dat de rechter 
over de grond zonder de in de midclelen 
aangevoerde wetsbepalingen te schenden 
heeft kunnen beslissen, dat aanlegger 
« behoorlijk verwittigd )) is geweest, even
als de achter hem rijdencle weggebruiker, 
en dat hij de verplichting niet is nageko
men welke op hem rustte in die omstan
digheclen het voorsteken te vergemakke
lijken door zoveel mogelijk rechts af te 
wijken en zich van iedere versnelling te 
onthonclen ; 

Dat de middelen, dienvolgens, niet kun
nen aangenomen worden; 

Overwegende, voor het overige, wat de 
op de vublieke vordering gewezen beslis
sing betreft, dat de snbstanttele of op 
straf van nietigheid voorgeschrevEn 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij aanlegger 
van de inbreuk op artikel 41 van de Weg
code wordt vrijgesproken : 

Overwegende dat de voorziening bij ge
brek aan belang niet ontvankelijk is ; 

III. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing gewezen over de ten 
laste van verweerder Coppee ingestelde 
publieke vordering : 

Overwegende dat aanlegger zonder hoe
danigheid is om zich te voorzien tegen de 
beslissing gewezen over de tegen een me
debeklaagde ingestelde publieke vorde
ring; 

Om die redenen, verwe:rpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 fr. jegens 
elk der verweerders, daar de voorziening 
van aanlegger in hoedanigheid van bur
gerlijke partij, voor de 15 september 1953 
is betekend geweest. 

3 mei 1954. - 2" kamer. - Voorz'itte1·, 
H. Wouters, voorzitter. - Ye1·slaggever, 
H. van Beir.s. - Gelijkl1ddende conclu- · 
sics, H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 3 mei 1954 

1° WEGENIS.- WET YAN 1 FEBRUARI 1844, 
AHTIKEL 4. - VERBOD OM ZONDER VOORAF-
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GAANDE VERGUNNING EEN VERBOUWING AAN BE
S'fAANDE GEBOUWEN UI'l' TE VOEREN. - OVER
SCHRIJDING VAN DAT VERBOD. - MISDRIJ~' 
GEPLEEGD TIJDENS GANS DE DUUR VAN DE VER
BOUWINGSWERKEN. 

2° VERJARING. - 0VERSCHRIJDING YAN 
HET VERllOD VOORZIEN DOOR ARTillEL 4 
VAN' DE WET VAN 1 FEBRUARI 1844 OM ZON
DEH VOOHAFGAANDE VEHGUNNING ENIGE VER
BOUWING AAN BESTAANDE GEBOUWEN UIT 'l'E 
VOEREN. - AANVANGSPUNT VAN DE VERJARING 
VAN DE PUBLIEKE EN VAN DE BURGERLIJKE 
VORDERING. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
STRAFZAKEN.- lNBHEUK OP ARTIKEL 4 VAN 
DE WET VAN 1 FEBHUARI 1844 OP DE S1'RAA'l'
POLITIE. - lNBREUK OP DE BE'lOEGDHEID VAN 
DE POLITIERECHTBANK. 

4° WEGENIS. -WET VAN 1 FEBRUARI 18.!4, 
AHTIKEL 4. - ROOIPLAN. - GELDIGHEID 
NIE'l' ONDERWORPEN AAN DE UITVOERING VAN 
DE VOORAFGAA.NDE FORHALI'l'EITEN BETREF
FENDE DE GERECHTELIJKE ONTEIGENING. 

1° De oversch1'i}ding van het verbod, uit
gevaa1'd{qd door art-ilcel 4 van de wet 
van 1 jebrua-ri 1844, om zonde1· vooraf
gaande ve·rgunn·ing van het gemeentebe
stuur en·ige ve1·bo·u.wing aan bestaande 
[!ebmtwen tti.t te voe1·en is een misdrijf 
dat tijdens gans de dtttw der niet toege
latene werlcen gepleegd wordt. (Wet 
van 1 februari 1844, art. 4, gewijzigd 
door de wet van 15 augustus 1897) (1). 

2° De ver,iaring va.n de publielce vorde
ring, en van de bur,qerli,ilce vo1·dering, 
sprttitende wit een ·inb1'e11lc op a1·tilcel 4 
van de wet van 1 febnta1'i 1844, val
gens hetwellc geen verbottw·ing aan be
staande gebo11wen, behalve we·rlcen tot 
l!ewaring of onderhond zonde1· vooraf
.oaande ve1·gu.nning van het g_emeentebe
stuur mag worden ttitgevom·d op voor 
wegvm·breding overeenlcornstig regelrna
t'ig goedgelcem·de 1·ooiplannen besternde 
g1·onden, begint enlcel te lopen van at de 
daturn waamp de niet toegelatene ve1·
bottwin,qen voltooid zijn (2). 

3° De inbreulcen op· de wet van 1 febntari 
1844 op de politie der wegenis en na
rnelij lc op artilcel 4, behoren tot de be
voegdheid van de politierechtbanlc. 
(Wetb. van strafv., art. 138, 6~, gewij
zigd door het kon. besl. nr 252 van 
8 maart 1936, art. 1.) 

4° De geldigheid van het rooiplan, voor
zien bij at·tilcel 4 van de wet van 1 fe-

(1) en (2) Zie verbr., 12 februari 1951 (A1'1·. 
Verbr., 1951, biz. 316, en de nota's; Bull. en 
PASIC., 1951, I, 378, en de nota's). 

(3) Raadpl. MARCOTTY en GENOT, Voi•·ie pu
blique pm· ten·e, n' 246; WILKIN, Voirie, con
st1'uctions et urbanisme, n" 93 en 96. 

brttari 1844, op de wege-n, · 
onderworpen aan de uit;~--.spo~itie is niet 
voomfgaande formalite ~enng van de 
sch1·even door de wet -oa ~ten voorge
rle u.itvoe1·ing van die fo ""< 27. mei 1870, 
lcel vereist zijnde orn 11, r-7nahteiten en
stutt1' toe te laten ten azz:J ~ -~~meentebe
celen te onteigenen die t~ tt}de de per
zenlijl.;en van het roo·ii· ~t het verwe
z·ijn (3). (Wet van 1 fe b~gsp_lan no dig 
tikelen 4 en 6, gewi,izig;a -._Jan 1844, ar
van 15 augustus 1897 en door de wet 
28 mei 1914, art. 1.) de wet van 

(SERSTE EN CONSOHTEN, '1'. 181'·"-n BRUSSEL.) 

AHRES1'. 

HET HOF; - Gelet op 1-.. 

vonnis, op 11 juli 1953 in l:toget bestreden 
wezen door de Correctionele ~r beroep ge
Brussel ; ~echtbank tP 

J· Voor zoveel de voorzie11 - . 
ZIJn tegen de over de publie\:Ugen gench ~ 
gewezen beslissing : ~e vordering 

A. Aangaande de vooro.. . 
Serste Jacques : ""lemng van 

Over het eerste middel, af 
schending van de artikele ~eleid uit d·~~ 
Grondwet, 1317, 1319, 1320 ~ 97 van d2 
gerlijk Wetboek, 22, 23', 24 20q_n het Bur-
195 van het Wetboek 'va, 26, 28, 163, 
dering, doordat het bestreden l::l strafvor
schending van het aan de akt vonnis, met 
digd geloof, verklaart heeft Jn verschul
de alle drie door de politiere hat beklaag
oordeeld werd uit hoofde C' tbank ver
Brussel, in 1947 vastgestelde ""a~ de << te 
inbreuk op artikel 4 der w :t:e1ten van : 
bruari 1844 (bijkomende ~t van 1 fe
overtreding van artikelen 4

1l:l.breuk) en 
het algemeen reglement 0 D en 173 van 
''an 3 februari 1936 (hoofdbre~f gebouwen 
vonnis zo op burgerlijk als op ') ll en « dit 
heeft bevestigd ll, dan wanne lltrafgebied 
nis van de politierechtbank e1· het von
van de hoofdtelastlegging Yrij beklaagde 
deze verjaard was, zodat bekllrak omdat 
weet of het bestreden vonnis ~aagde niet 
deze twee inbreuken of enkel em wegens 
ervan veroordeelt, en dan wa \vegens een 
genomen dat beklaagde ook l:tneer, aan
hoofdtelastlegging veroordeeld ~egens de 
het bestreden vonnis de regels ls geweest, 
jaring heeft miskend, vel'rni"an de ver
telastlegging een op het ogenb}~s gezegde 
vonnis verjaarde overtreding 1~ van het 

Overwegende dat het bestre 1litmaakt 
dat « het beroepen vonnis zo den vonnis 
liik als op strafgebied bevest' 0P burger
zijn moti.even erop te hebb~gt ll, na in 
« dat de door de eerste reeht 11 gewezen 
verklaarde telastlegging bewez el· ?ewezen 
ven door het ter terechtzitting en Is geble
derzoek ll, enkel over de PUbl'l(edaan on-

Ieke ~orcle-
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ring een veroordeling . heeft uitgesproken 
wegens de enkele door de eerste rechter 
voor vaststaand gehouclen telastlegging; 

Dat, door in de aanhef van de beslissing 
eraan te herinneren dat, bij vcnnis van de 
politierechtbank waartegTn de hogere be
roepen gericht zijn, eisers in hoger beroep 
aile drie wegens inbreuk op artikel 4 van 
de wet van 1 februari 1844 veroordeelcl 
werden, de rechter in hoger beroep juist 
h~t debat heeft beperkt waar hij, boven
dien, tussen haakjes aanduidt dat de alzo 
voor vaststaand gehouden i.nbreuk bij 
uitsluiting van die van de hoofdtelastleg
ging die van de bijkomende telastlegging 
was; 

Dat llet op een onjuiste interpretatie 
van de be.streden beslissing gesteunde 
mid del feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 22, 23, 2J, 25, 26 van het Wet
boek van strafvordering, doordat het be
streden vonnis verklaard heeft dat de 
verjaring op 1 november 1950 gestuit is 
geweest, zonder vast te stellen op welk 
ogenblik zij is ingegaan, daar de telast
legging slechts << in 1947 vastgestelde fei
ten )) zonder nadere bepaling beoogt, het 
hof van verbreking alzo in de onmoge
lijkheid stellend na te gaan of de regels 
betreffencle de verjarin~ juist toegepast 
werden: 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat de feiten van de telastleg
ging verbouwingswerken betreffeu, uitge
voerd aan het onroerend goed gelegen te 
Brussel op de hoek van de Sinte Ursula
steeg en de Landbouwersteeg; dat het er
op wijst dat « de bewuste werken in juni 
1947 begonnen werden en dat er een einde 
aan gemaakt wenl op einde april 19<!8 )); 
llat het nuder bepaalt « dat in onderhavig 
geval de feiten van de telastlegging een 
ogenblikkelijk misdrij{ uitmaken, het
welk steeds gepleegcl en bij elke nieuwe 
laakbare daad hernieuwd wercl, sinds het 
aanvangen van de werken waarvoor geen 
vergunning was verleend, tot met de vol
tooiing of onderbreking ervan, in onder
havig geval op einde april 1948 )); 

Overwegende dat uit cleze vaststellingen 
blijkt dat, vermits daden, welke het mis
drijf uitmaken, zonder onderbreking se
llert juni 1947 tot en met einde april 1948 
gepleegd zijn geweest, dergelijke daden 
noodzakelijkerwijze in 19J7, lllt 1 novem
ber 1947 gepleegd werden; 

Dat dienvolgens de op 1 november 1950 
verrichte daad van onderzoek, in elke on
Llerstelling, de verjaring tijdig heeft ge
stuit van de publieke vordering betref
J ende bestanddelen van het meervoudig 
misdrijf, welke zelf het misdrijf uitma
ken, en die volstaan om de enkele uitge
sproken straf te rechtvaardigen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleicl uit de 
schending van de artikelen 2, 7, 38 
van het Strafwetboek, 137, 138, 140, 
160 en 179 van het Wetboek van straf
vordering, doordat het bestre'den vonnis 
beslist heeft dat de in artikel 4 van 
de wet van 1 februari 18±4 omschre
ven misdrijven bij toepassing van arti-

1 
kel 138, 6°, van het Wetboek van straf- "' 
vordering- binnen de bevoeg·dheid van de 
politierechtbank vall en, dan wanneer, 
naardien, artikel 4 der wet van 1 februari 
1844 correctionele sh·affen stelt, de in dit 
artikel omschreven inbreuken tot de be· 
voegdheid van de Correctionele rechtbank 
hehoren, daar artikel 138, 6°, van hel 
Wetboek van strafvorclering, wat deze 
wet betreft niet van het algemeen prin 
cipe afwijkt : 

Overwegende dat de inbreuk, 11opem 
welke het bestreden vonnis beslist dat zij 
in de bevoegdheid van de politierechtban~ 
vult, omschreven is in en strafbaar i.s ge· 
stelcl bij artikelen 4 en 9 der wet vao 
1 februari 1844 over de volitie van dt 
wegenis, van welke wet de eerste titrl 
die deze bepalingen inhoudt, « over de 
stedelijke wegen of kleine wegen )) , en ~e 
tweede titel « over de grote wegen )) hao· 
delt; 

Overwegende dat artikel 138, 6°, v~o 
het Wetboek van strafvorclering (koninK· 
lijk besluit nr 252 van 8 maart 1936), de 
kennisneming van de misdrijven tegen dP 
wetten en reglementen op de wegen te 
land en te water nan de politiercchtbuU
ken ovdraagt; 

Dat de algemeenheid van die termeu, 
ten overstaan van de overeenstemmende 
bepaling van de wet van 1 mei 1849, wanr
bij aan de politierechtbanken bevoeg!l
heid wordt verleencl om kennis te nen1e!1 
van de overh·ectingen van de wetten etl 
reglementen op de grote wegPn, geen eu
kel voorbehoucl mogelijk maakt en zou
der dubbelzinnigheid de wil doet kennen, 
die overigens duidelijk door de wetgefel' 
wordt uitgedrukt, om binnen de gren~en 
dezer termen de bijzondere bevoegdheid 
van de politierechtbanken uit te breiden; 

Dat bij de bestreden beslissing dus ofet·
eenkomstig de wet over de bevoegdheWs
kwestie uitspraak wercl gedaan; 

Dat het middel naar recht fault; 
Over het vierde middel, afgeleicl uit cle 

schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 6, 7, 8 van de wet van J. fe
bruari 1844, 1 van de wet van 28 mei :1914 
1, 2 en 3 van .de wet van 27 mei 187o' 
doordat het bestreden vonnis verklM.Jxl 
heeft dat de bij de wet van 27 mei 1870 
bepaalde formaliteiten slechts in geval 
van onteigening dienden te worden Jlnge
leefc1, clan wanneer de in llet mkldel Ver _ 

' 
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melde teksten de procedure, welke rooiings
procedure wordt geheten, en de onteige
nip.gsprocedure op gelijke voet stellen, 
waaruit volgt dat een onderzoek diende 
gedaan, een persoonlijke betekening nodig 
was en de naam van aanlegger op het 
plim diende vermeld, welke op straf van 
nietigheid voorgeschreven formaliteiten 
ni!jt vervuld zijn geweest : 

Overwegende dat, hoewel artikel 6 van 
de wet van 1 februari 1844, gewijzigd bij 
artikel 1 van de wet van 28 mei 1914, de 
voorwaarden bepaalt waarin het konink
lijk besluit tot goedkeuring van het alge
meen rooiplan het gemeentebestnnr mach
tigt te allen tijde de tot het verwezenlij
ken van de rooilijnen noclige percelen te 
onteigenen, daaruit niet voortvloeit dat 
de verwezenlijking van de voorwaarden, 
waarvan het recht van de administratie 
te allen tijde de noclige onteigeningen te 
verrichten afhankelijk is, vereist is tot 
de gelcligheid van het koninklijk besluit 
waarbij het algemeen rooiplan goe.dge
keurd wordt; 

Dat, naar luid ·van artikel 4 van ge
zegcle wet van 1 februari 1844, gewijzigd 
bij de wet van 15 augustus 1897, het be
staan van een behoorlijk goedgekeurd 
rooiplan het verbod medebrengt, zonder 
voorafgaande vergunning van het gemeen
tebestunr enigerlei bouw of herbouw, of 
enigerlei verbouwing aan de bestaamle ge
bouwen op tot wegverbreding bestemde 
terreinen nit te voeren, met nitzonrle
ring van de werken tot bewaring of on
derhond; dat op het overschrijden van dit 
verbocl bij de artikelen 9 en 10 straffen 
zijn gesteld, ongeacht de maatregelen 
welke luidens artikel 5, gewijzigd bij ar
tikel 1 van de wet van 28 mei 1914, tot 
uitvoering van het rooiplan kunnen moe
ten genomen worden; dat het naleven van 
de wetsvoorschriften welke betrekking 
hebben op de nitvoeringsmaatregelen en 
op de vrijwaring van de rechten van de 
eigenaar, verzekerd wordt door artikel 7, 
hetwelk de omstandigheden bepaalt, 
waarin de eigenaar die een aanvraag 
heeft ingediend opnienw de vrije beschik
king van zijn tot wegverbreding bestemd 
eigendom verkrijgt;. · 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het vijfde middel, afgeleid uit de 

schending van artikelen 97 van de Grand
wet, 1317, 1319, 1320, 1322 tot 1324 van het 
Burgerlijk vVetboek, doordat het bestre
den vonnis geen voldoend antwoorcl ver
strekt 'op het middel dat bij conclnsies 
wercl afgeleicl uit de onwettelijkheid ten 
gronde van het koninklijk beslnit tot 
goeclkeuring van het rooiingsplan, waar
van de beweerde schending aan de telast
legging ten grondslag ligt : 

·Overwegende dat aanlegger, ter be
twisting van de wettelijkheid van het ko
ninklijk besluit tot goedkeuring van het 
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rooiingsplan, bij conclnsies staande hield 
dat de rooilijn niet geldig kan worden 
opgelegcl zonder voorafgaande onteigening 
van de in de weg opgenomen terreinen .in 
het geval waarin, zoals ten deze, de 
straat door rechttrekking << op een andere 
plaats moet komen liggen » en die recht
trekking bijgevolg met de aanleg van een 
nieuwe straat behoort te worden gelijk
gesteld; 

Overwegencle dat de bestreclen besli.s
sing er in clit opzicht op wijst << dat uit 
de elementen der zaak blijkt dat op de 
plaats waar het kwestieuze eigendom is 
ge!egen, de lig·ging van de Sinte Ursula
steeg in haar huidige staat begrepen is in 
de ligging van de weg, zoals zij na weg
verbreding ontworpen is )) ; 

Dat het bestreden vonnis aldus door 
cen souvereine vaststelling de feitelijke 
bewering beantwoord heeft waarop bet 
verweer gegrond was; 

Dat het middel derhalve feitelijke 
grond.slag mist ; 

Over het zesde middel, afgeleHl uit de 
schencling van de artikelen 9-7 van de 
Grondwet, 1317, 1319, 1320, 1322 tot 1324 
van bet Burgerlijk Wetboek; doordat het 
bestreclen vonnis het aan de akten ver
schuldigcl geloof geschonden heeft door te 
verklaren dat de eerste beklaagde niets 
hEeft ondernomen om de in de telastleg
ging omschreven ongeoorloofde werken te 
cloen stil leggen, dan wanneer nit de over
gelegde stnkken blijkt dat aanlegger in 
verbreking zijn hnurcler tot verbreking 
van het hut1rcontract had gedagvaard pre
cies omclat hij zonder vergnnning werken 
had uitgevoenl : 

Overwegende clat het middel gestennd 
is op een feitelijke bewering welke steun 
vinclt noch in de bestreden beslissing, 
noch in een van de stukken der rechtsple
ging waarop het hof acht vermag te 
sluan; 

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

B. Aangaande de voorzieningen van 
Baesberg Philibert en van Vandl'nbossche 
Henri: 

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

II. Voor zoveel de voorzieningen gericht 
zijn tegen de over de burgerlijke vorde
ring gewezen beslissing : 

01·erwegende dat aanleggers geen bij
zonder middel inroepe]l ; 

Om die redenen, verwerpt cle voorzie
ningen; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 
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S mei 1954. - 2" kamer. - Voorz'itter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslagyever, 
H. van Beirs. - GeUjlclttidende concl1t
sie, ffi Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. de Mey (van de Balie van be
roep te Brussel). 

2" KAMER. - 3 mei 1954 

1° VERBREKING. - 0MYANG. - DoUA· 
NEN EN ACCIJNZEN. - INRREUK GESTRAFT 
DOOR EEN BOE'l'E EN DOOR lliJK01iENDE STRAF
FEN. - VOORZIENING VAN DE VERDACHTE. -
VOORZIENING GES'l'EUND OP DE OMS'l'ANDIG
HEID DA'l' DE VEHKLARING VAN SCHULDIGHEID 
NIE'l' GE.O.IO'l'IVEERD IS. - VOORZIENING ZICH 
Ul'l'S'l'REKKENDE 'l'O'l' DE VERSCHILLENDE 
STRAFFEN. 

2° DOUANEN EN ACCIJNZEN. - VER
voLGING VAN HE'l' OPENRAAH MINISTERIE 
STREKKENDE '1'0'1' 'l'OEPASSING VAN HOOFDZA
KELIJKE GEVANGENISSTRAFFEN. - VOORZIE
NING VAN HE'l' REHEER VAN FINANCIEN. 
NIE'l'-ON'l'VANKELIJKHEID. 

So DOUANEN EN ACCIJNZEN. - IN
EN Ul'l'I'OER. - VERPLICH'l'ING OM ELKE 
AAN DOUANERECH'l'EN ONDERWORPEN KOOP
WAAR AAN 'l'E GEVEN. - KLEINIGHEDEN. 

4° DOUANEN EN ACCIJNZEN. - RE
GELUA'l'IG PROCES-VERRAAL VAN DE ADMINIS
'l'RA'l'IE. - MATERIELE YASTS'l'ELLINGEN. -
BEWIJSKHACH'l'. - BEPERKINGEN. 

1° l•Vanneer een inbre1tlc op de wetten be
trejfende de dottanen en nccijnzen door 
een boete en floor bijlcomende straffen 
yest·rajt is en wanneer op voorziening 
van de ve1·dachte het ar·rest van veroo1·
deUng verbrolcen wordt, omdat de ve1·-
7claring van sclwldigheid niet is gemoU
veerd, strelct zich die verbreldng tot de 
verschillende stmffen ttit (1). 

2° Doo·rdat het recht om, in zalce van 
do·nanen en accijnzen, de toepassing 
van hooj(lzalcelijlce gevangenisst1·ajfen 
te vervolgen enlcel aan het openbaar 
rn·inisterie toebehoo1·t, is het beheer van 
jinancien niet ontvanlceUjlc om een 

(1) Zie verbr., 1 december 1952 (Arr. J1e1·br., 
1953, biz. 186; Bnll. en PAsrc., 1953, I, 205, en 
nota 3, biz. 206). 

(2) Verbr., 6 october 1913 (Bnll. en PAsrc., 
1913, I, 420, en conclusie van bet openbaar 
ministerie); 8 augustus 1922 (ibid., 1922, I, 
418, en nota 2) ; 29 januari en 4 juni 1923 
(ibirZ., 1923, I, 176 mi 345). Zie ook verbr., 
12 decemher 1939 (ibid., 1939, I, 515, en nota 4, 
in fine); 4 juni 1945 (ibirl., 1945, I, 177, en 
nota 2, in fine).; 3 november 1952 (Arr. J1erbr., 
1953, biz. 113; Bnll. en PASIC., 1953, I, 123, en 
nota). 

voo1·.ziening te stettnen op de niet ge
rechtvaardigde wei_qering die stmffen 
toe te passen (2). (Wet van 26 augustus 
1822, art. 247.) 

so De verplichting om bij ·in- en ttitvoer 
in en ttit het leon in lcr·ij 7c de aan dottarw
rechten onderworpen lcoopwaren aan te 
r1even strelct zich u'it tot alle lcoopwa
ren, wellce oolc hun waa·rde weze, erin 
begrepen de lclein·iyheden (3). (Wet varr 
6 april 1843, art. 19 tot 22.) 

4° In zalce inbreu1wn op de wetten be
treffende dottanen en accijnzen, heejt 
het 1·egelmatig opgestelde proces-ve1·baal 
van de beambten van de administratie 
lcracht van bewijs tot vaststelling van 
de materUJle jeiten die binnen de per
ken van hun bevoegdheid door de be
ambten gedaan iverd, totdat de valsheid 
ervan doo1· een wettelijlc rniddel bewe
zen wo1·dt, 't is te zeggen doo1· een in 
strajzalcen toegelaten bewijsmiddel (4). 
(Wet van 26 augustus 1822, art. 239.) 

(CORIJNEN, '1'. ADMINIS'l'HA'l'IE 
VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 30 juli 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

I. Over de voorziening van Pieter Corij
nen: 

Over het eerste micldel, afgeleicl uit de 
schencling van artikel 97 van de Grond
wet, doordat bet bestreden arrest de con~ 
clusies niet beantwoordt waarbij aanleg
ger staande hield dat geen boetestraf op 
hem mocht worden toegepast uit boofde 
van verzuim aan aangifte van de diaman
ten bij cle invoer in of de uitvoer uit het 
Rijk: 

Overwegende dat luiclens v66r bet hof 
van beroep genomen conclusies, aanlegger 
deed geld en : 1 o da t volgens de vermel
dingen van het te zijnen laste door het be
stuur van douanen en accijnzen opge
maakte proces-verbaal, de uitvoer van 
cliamanten geen grond oplevert tot heffing 

(3) Repm·t. prat. dr. belge, v' Donanes et 
accises, n" 18 en 32. Zie ook verbr., 21 octo
ber 1946 (Arr. Yerb1'., 1946, biz. 347; Bull. en 
PAsrc., 1946, I, 376, en nota); 21 avril 1952 
(An·. J1erbr., 1952, biz. 452; Bnll. ei1 PAsrc., 
1952, I, 522) . 

(4) Verbr., 16 februari en 18 mei 1953 (Arr. 
J1erbr., 1953, biz. 413 en 635; Bnll. en PAsrc., 
1953, I, 461 en 717). Zie ook ver br., 22 juni 
en 6 juli 1953 (A1·''· J' erb1·., 1953, biz. 727 en 
761; Bnll. en PAsrc., 1953, I, 838 en 879) en 
5 october 1953 (supra, blz. 57; Bnll. en PAsrc., 
1954, I, 69). 
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van enig recht of taxe en dat de invoer 
van diamanten slechts helfling van de over
drachtstaxe medebrengt; 2° dat, aange
zien diamanten geen aan douane- of 
accijnsrechten onderworpen goederen noch 
verboden goederen, doch onder controle 
vallende goederen zijn, het nalaten ze bij 
in-, uit- of doorvoer aan te geven niet 
met de bij artikel 22 van de wet van 
6 april 1843 bepaalde boete strafbaar is; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
~wncler deze verweermicldelen te behande
len, aanlegger veroordeelt tot een boete 
van 124.800 frank wegens uitvoer van een 
diamant op 1 mei 1953, tot een boete van 
124.800 frank wegens invoer van dezelfcle 
diamant op 5 mei 1953, en tot betaling van 
de som van 43.680 frank welke de waarde 
van een niet· inbeslaggenomen diamant 
van 1,68 karaat vertegenwoordigt, en het 
beroepen vonnis bevestigt in zover het 
aanlegger tot twee boeten, elke van 
212.160 frank, wegens in- en uitvoer van 
twee diamanten (telastleggingen B en C) 
veroorcleeld heeft ; 

Overwegende dat deze beslissingen varr 
het bestreden arrest dienvolgens niet naar 
het vereiste der wet met reclenen zijn om
kleed en dat het middel gegrond is; dat 
de verbreking van die beslissingen verbre
king met zich brengt van de beslissing 
waarbij de diamant van 2,08 karaat ver
beurd verklaanl werd; 

Overwegende dat, aangezien al de an
dere door aanlegger aangevoerde midde
len tegen de door het eerste middel be
streden beslissingen opkomen, zij niet die
nen onderzocht te worden; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
nit de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestr;eden arrest 
de bevestiging van de beslissing van de 
eerste rechter niet motiveert waarbij de 
precisiebalans verbeurd werd verklaard : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
ofschoon het Oorijnen outlast van de ver-

. oordelingen welke door de eerste rechter 
nit hoofde van uitvoer en poging tot in
voer zonder aangifte van een precisie
balans uitgesproken werden, het beroepen 
vonnis bevestigt in zover het de in de 
inbeslaggenomen goederen verbeurd ver
klaard heeft; 

Overwegende dat, naar luid van het ten 
laste van Oorijnen opgemaakte proces-ver
baal, het bestuur van douanen en accijn
zen ter zake onder meer een precisieba
lans in beslag genom en heeft ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
doordat het generhancle grand behelst ter 
rechtvaardiging van de handhaving der 
verbeurdverklaring, het artikel 97 van de 
Grondwet schendt; 

II. Over de voorziening van de Staat, 
bestuur van douanen en accijnzen : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 

schencling van de artikelen 4 van de alge
mene wet van 26 augustus 1822, 1 van de 
wet van 20 december 1897, 19, 21 en 25 van 
de wet van 6 april 1843, 97 van de Grand
wet, doonlat het bestreden arrest beslist 
dat het nalaten van aangifte, hetzij bij de 
uitvoer uit, hetzij bij de invoer in het 
Rijk, van twee diamanten, de ene van 
2,08 karaat, de andere van 1,68 karaat en 
van een precisiebalans, welke door Oorij
nen werden uit- en ingevoerd, niet tot toe
passing van een hoofdgevangenisstraf lei
den kan, om red en dat. die goederen in
heemse goederen waren en dat het nala
ten van aangifte aanleiding geven zou tot 
het toepassen, niet van artikel 25, doch 
van artikel19 van de wet van 6 april1843, 
dan wanneer, krachtens artikel 4 van de 
algemene wet van 26 augustus 1822, uitge
voerde en vervolgens opnieuw ingevoerde 
inheemse goederen als vreemde goederen 
zijn te beschouwen, dan wanneer arti
kel 21 ~ en niet 19 zoals het arrest het 
verkeerdelijk vermeklt ~ van de wet van 
6 april 1843 niet toepasselijk is op de uit
voer, en slechts toepasselijk is op de in
voer voor zoveel er geen rechten ontdol;:en 
werclen, hetgeen ten deze het geval niet is 
D nngezien het hof tot beta ling van de 
rechten veroordeeld heeft, dan wanneer 
Corijnen, na, uit Duitsland komende de 
grens oversclueden te lwbben, zonder 'gel
dige documenten met bewuste goederen in 
de clouanekring gereisd heeft, en dan wan
neer, vermits artikel 21 van de wet van 
6 april1843 in artikel 25 van deze wet niet 
wonlt aangecluicl, voormelcl artikel 21 niet 
toepasselijk is op het in omloop brengen 
vnn de goecleren welke zonder geldige 
documenten in de douanekring vervoerd 
worden : 

Overwegencle dat het middel het arrest 
verwijt de beslissing niet wetteli.ik ge
rechtvaardigd te hebben waarbij verklaard 
werd dat er geen termen aanwezig wnren 
om ten laste van Oorijnen hoofdgevange
nisstraffen uit te spreken; 

Overwegende dat nit de in artikel 247 
van de wet van 26 augustus 1822 vervatte 
principes blijkt dat het bestnur zich te 
clien aanzien niet in verbreking vermag· 
te voorzien, naarclien het recht toepas
sing van straffen van dien aard te vorde
ren aileen aan het openbaar ministerie 
toebehoort; 

Dat het middel clienvolgens niet ontvan
kelijk is; 

Over het tweede micldel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
w:et, doordat het bestreclen arrest zonder 
reden elk der door de eerste rechter nit
gesvroken boeten van 136.100 frank en 
125.800 frank tot 124.800 frank verlaagt, 
dan wanneer de administratie geconclu
deercl had tot de veroordeling van de be
klaagcle nit hoofde van het nalaten van 
aangifte (feiten A en D), tot een boete 
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van 136.100 frank, welke het dubbele ver
tegenwoordigt van de waarde van de dia
mant van 2,08 karaat, van de balans, van 
de ontstekers en van een aantal schroeven 
voor ontstekers, en tot een boete van 
125.800 frank, welke het dubbele vertegen
woordigt van de waarde van die cliamant 
en van die balans : 

Overwegende, aan de ene zijde, dat het 
midclel, voor zoveel het betrekking heeft 
op het bedrag van cle boete welke uit 
hoofde van bet nalaten van uangifte der 
in voormelde telastleggingen A en D om
schreven diamanten uitgesproken werd, 
zonder belang wordt om reclen dat, op de 
voorziening van Corijnen, alle beslissin
gen van het arrest waarbij wegens niet
aangeven van de diamanten boeten wer
den uitgesproken, bij onderhavig arrest 
vernietigd worden ; 

Overwegende, aan de anclere zijde, clat, 
voor zoveel het betrekking heeft op de ba
lans, de ontstekers en een aantal veren en 
schroeven voor ontstekers, het middel 
stuit tegen de, cloor de rechter over de 
grond, van de dagvaarding van rechtsin
gang verstrekte interpretatie, welke de 
termen van die akte niet miskent en 
clienvolgens souverein is; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden· 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending vari cle artikelen 97 van de 
Grondwet, 19, 20, 22 tot 25 en 28 van de 
wet van 6 april 1843, doordat het bestre
den arrest weigert de fiscale wet toe te 
passen op cle balans welke de beklaagde 
bij zich hacl om reden dat zij het onont
beerlijk werkinstrument van de beklaagde 
en bovendien slechts een << kleinigheid )) 
was: · 

Overwegende dat het arrest zijn beslis
sing hierop steunt dat de litigieuze ba
lans, onontbeerlijk werkinstrument het
welk de beklaagcle immer tot het uitoefe
nen van zijn beroep van diamanthande
laar bij de hand moest hebben, en welke 
bovendien slechts een << kleinigheid )) is, 
noch bij de invoer in, noch bij cle uitvoer 
nit het rijk het voorwerp van enige aan
gifte behoefde te zijn; 

Overwegende dat, aangezien de liti
gieuze balans het karakter van een koop
waar lweft naar de zin van de algemene 
wet van 26 augustus 1822, en aangezien 
het arrest niet vaststelt dat zij wettelijk 
van kwijting van de douanerechten zou 
vrijgesteld wezen, zij principieel behoorde 
aangegeven te worden; 

Overwegende dat het bestuur enkel uit 
gewilligheid nalaat het douanerecht op 
de « kleinigheden )) te innen om reden van 
het gering douanerecht dat daarop toe
passelijk zou wezen, maar dat deze gewil
ligheid de in- of uitvoerder van de ver
plichting der aangifte niet ontslaat; 

Overwegende overigens, dat uit de ver-

melclingen van het proces-verbaal van de 
administratie blijkt dat een douanerecht 
van 60 frank op de litigieuze balans mocht 
geheven worden; 

Dat het middel gegrond is ; 
Over het vierde middel, afgeleid uit de 

schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 23 van de wet van 6 april 1843, 
en ambtshalve van artikel 239 van de alge
mene wet van 26 augustus 1822, doordat 
het bestreclen arrest de beslissing van de 
eerste rechter te niet doet waarbij de door 
Corijnen op 5 mei 1953 gebruikte personen
automobiel verbeurd werd verklaard, om 
reden dat de litigieuze voorwerpen zich 
niet in dat voertuig bevonden doch dat de 
zich daarin bevinclende beklaagde ze bij 
zich had, dan wanneer, eerste onderdeel, 
de beklaagde per automobiel gereisd heeft, 
terwijl hij de goederen bij zich had welke 
hij sluiks vervoerde, en dan wanneer de 
automobiel bijgevolg client te worden ver
beurd verklaard, dan wanneer, tweede 
onderdeel, ambtshalve, in het door de ad-. 
ministratie van douanen en accijnzen ten 
laste van Corijnen regelmatig opgesteld 
proces-verbaal vastgesteld wordt dat niet 
aangegeven voorwerpen zich in cle auto
mobiel van de beklaagde bevonden : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat aan Corijnen geen on

geoorloofde of sluiks in omloop brengen 
van goederen ten laste wenl gelegd ; 

Dat clit onclerdeel van het middel feite
lijke grondslag mist; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, luidens hun proces

verbaal, de verbaliserende beambten << in 
de bergruimte van het instrumentenbord 
een aantal veren en schroeven voor ont
stekers ontdekt hebben )) ; 

Overwegende dat, waar het vermeldt 
dat op het dienstige ogenblik toen de 
smokkel moest volbracht worden; name
lijk op 5 mei 1953, de beklaagde de liti
gieuze voorwerpen aan de douanepost te 
'1'\Ilje niet als lading in zijn wagen heeft 

· gelaten, doch ze integendeel daaruit heeft 
weggenomen om ze in zijn klederen te 
verbergen, het bestreden arrest, dewijl 
het de valsheid van voormelde vaststellin
gen der verbaliserenclen niet bewijst, het 
aan het proces-verbaal verschuldigd ge
loof miskent, in zover hetzelve het relaas 
inhoudt van het ontdekken door de verba
liserende beambten, van een aantal veren 
en schroeven voor ontstekers in de wagen 
van de beklaagde ; 

, En overwegencle, voor het overige, wat 
beide voorzieningen aangaat, dat de sub
stantiele of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en dat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre-
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den arrest, in zover : 1 o het bij een eigen 
beschikking en bij bevestiging van het be
roepen vonnis, aanlegger tot betaling ver
oordeelt van twee boeten van 212.160, fr., 
van twee boeten van 124.800 frank, van 
een som van 43.680 frank en tot twee hoe
ten van 500 frank uit hoofde van niet na
leving van de voorschriften ter zake van 
het statistiekrecht, het de diamant van 
2,08 karaat verbeurd verklaart en met 
betrekking tot die boeten subsidiaire ge
vangenisstraffen uitspreekt, alles wegens 
uit- en invoer, zonder aangifte, van dia
manten; 2° het uitspraak doet over de 
telastleggingen van uit- en invoer, zonder 
aangifte, van een precisiebalans en be
wuste balans verbeurd verklaart; 3° het 
de beslissing van de eerste rechter te niet 
doet waarbij een personenautomobiel 
Plymouth verbeurd wordt verklaard; 
4° het over de kosten uitspraak doet ; ver
werpt de voorzieningen voor het overige; 
veroordeelt Corijnen en de Staat elk tot 
de helft der kosten; beveelt dat melding 
van onderhavig arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

3 mei 1954. - 2e kamer. - Voorzitter, 
H. ·wouters, voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. Bareel. - Gelfjkluidende concl'ltsie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. - Pleitm·, 
H. Depresseux (van de Balie van beroep 
te Luik.) 

2e KAMER. - 3 mei 1954 

OORLOG. - TELLING VAN DE BELGISCHE EF
FECTEN AAN TOONDER. - TI'l'ELS AAN DE AAN
GIF'l'E ONTTROKKEN. - NIETIGVERKLARING 
DER TITELS EN TOEWIJZING VAN RUN TEGEN
WAARDE AAN DE STAAT. - VoORWAARDEN 
VAN DIE TOEWIJZING. 

Zo de besl~titwet van 6 october 1944 aan 
de Staat de tegenwaarde van de aan 
de door deze besl~t.itwet opgelegde aan
gifte onttrolclcen Belgische titels toe
wijst en deze n·ietig verlclaa1·t, en zo de 
Staat ald~t.s, ten gevolge van de wet, 
een recht op de tegenwaa1·de verlcregen 
heejt, wellce in zijn vermogen is get1·e
den, volgt daM·uit geenzins dat, bij 
toepassing van die wetsbepaling, de 
Staat de we1·Jcelijlce ajlevering van die 
tegenwaarde heett belcomen of dat de 
nieUgverlclaring van de titels werlcelijlc 
is gesch;ied, de proced'ltre waa1·bij de 
Staat zich de tegenwaarde, U)ellw hem 
toegewezen is, zal lMtnnen doen ajleve
ren en de veTwezenlijlcing van die nie
tigve1·Jcla1·ing ge1·egeld zijnde door het 
beslttit van de Regent van 17 jamtari 

1949, en namelijlc door artilcel 8 van dit 
besl~tit (1).. (Besluitwet van 6 october 
1944 betreffende de telling van de Bel
giselle en vreemde effecten· artikel 22· 
besluit van de Regent va~ 17 januari 
1949 betreffende de nietigverklaring van 
de niet aangegevene Belgische titels 
aan toonders, artikel 8.) 

(BELGISCHE STAA'l', T. DELSEMME EN SPIRLET.) 

ARREST. 

HET HOlJ'; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 october 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

L Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de over de publieke vordering ge
wezen beslis,sing : 

Overwegende dat de over de publieke 
vordering gewezen beslissing door de 
voorziening van de bm·gerlijke partij 
slechts aan het hof tot onderzoek wordt 
voorgelegd in de mate waarin die partij 
in de op die vordering gevallen kosten 
verwe.zen werd ; 

Overwegende dat geen veroordeling tot 
de kosten van de publieke vordering ten 
laste van burgerlijke partij uitgesproken 
werd; 

Dat de voorziening, welke van voor
werp ontbloot is, niet ontvankelijk is; 

II. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de over de burgerlijke vordering 
gewezen beslissing : 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 131!}, 1320, 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek, 22 van de besluitwet van 
6 october 1944 betreffencle de telling van 
de Belgische en vreemde effecten, 7, 8, 
9, 10, van het besluit van de Regent van 
17 januari 1949 betreffende het van on
waarde maken van de niet aangegeven 
Belgische effecten aan toonder, doordat, 
zonder het middel te beantwoorden waar
bij aanlegger bij regelmatig genomen con
clusies aanvoerde dat de twee Schatkist
certificaten 11J42, 2e reeks, van 10.000 fr. 
elk, dragencle nummers 94.544 en 94.545, 
bedrieglijk opnieuw in omloop waren 
gebracht geweest door cle genaamden de 
Longree en Van den Broeck met wie ver
weerders mededaders en medeplichtigen 
waren, het bestreden arrest aan aan
legger zijn vorclering tot schadevergoe
ding ontzegt welke ertoe strekte de te
genwaarde van voormelde certificaten 
te bekomen, om reden dat aanlegger ge
nerlei stoffelijk nadeel zon geleden heb-

(1) Zie verbr., 19 december 1949 (1il'r. Vm·br., 
1950, biz. 232; Bull. en PAsrc., 1950, I, 254). 



ben, vermits uit kracllt van artikel 22 van 
de besluitwet van 6 october 1944, de twee 
litigieuze certificaten van onwaarde wer
den gemaakt en hun tegenwaarde hem is 
toegekend geweest, dan wanneer ,zulks 
niet llet geval was, precies wijl voor
melde certificuten door de bedrieglijke 
hnndelingen waaraun verweerders deelge
nomen hndden, opnieuw op de regelma
tige markt waren gebracht geweest, wat 
trouwens in de telastlegging onclerlijnd 
werd: 

Overwegende dat, volg·ens het bestreden 
arrest, llet aan verweerders ten luste ge
legd misdrijf erin bestond duden van be
schikking te hebben verricht welke be
trekking hadclen op twee Schatkistcerti
ficaten 1942, 3" reeks, nrs 94,544 en 9±.545 
van 10.000 frank, die niet aangegeven 
noch neergelegd waren geweest ter uitvoe
ring van de bepalingen van de besluitwet 
van 6 october 1944 betreffencle cle Del
giselle en vreemde effecten; 

Overwegende dat de Belgische Staat, 
burgerlijke partij, aanvoerende dat ver
weerders zodoende deelgenomen hadden 
aan de onregelmatigheden met belmlp 
waarYan die certificaten opnieuw op de 
regelmatige markt waren gebracht ge
weest, er toe concludeerde dat zij onder
ling alsmede met een genaamcle de Lon
gree die reeds veroordeeld was, hoofde
lijk zouden veroordeeld worden hem, de 
Staat, de som van 20.000 frank te betalen, 
welke de waarde der effecten en de wette
lijke interesten sedert de dag van de be
clrieglijke echtverklaring dier effecten tot 
met de dag cler betaling vertegenwoor
digde; 

Overwegende, dat, om ann de burger
lijke partij haar vordering te ontzeggen, 
het arrest, enerzijds, erop wijst dat 
krachtens artikel 22 van de besluitwet 
van 6 october 1944, de twee Schatkistcer
tificaten van onwaarde werden gemaakt 
en de tegenwaarde ervan aan de Staat is 
toegekend geweest, en, anderzijds, vast
stelt dat het van onwaarde maken drzer 
effecten en de toekenning van hun tegen
waar<le aan de Schatkist niet betwist 
worden; dat het uit deze omstandi~he<kn 
afleidt dat de burgerlijke partij generlei 
stoffelijk nadeel heeft onclergaan noch 
ervan laat blijken; 

Overwegende dat artikel 22 van de be
sluitwet va1i 6 october 1944 aan de Staat 
cle tegenwaarde toekent van de Belgische 
effecten aan tooncler welke nan de bij die 
besluiten verplicht gestelde aangifte zijn 
onttrokken geweest; dat clienvolgens de 
Staat, ten gevolge van de uitwerking van 
cle wet, bij de verstrijking van de ter
mijn tot aangifte, een recht op de tegen
waarde heeft verkregen, welk recht alchis 
in zijn patrimonium is terecht gekomen; 

Overwegende dat het bestreclen arrest 

5t>6 

op grond van die wetshepaling niet wet
telijk heeft lmnnen beslissen dat de Staat 
de atl!evering 'van de hem toegekende 
tegenwaarde verkregen heeft en dat het 
van onwaarde maken van de litigieuze 
effecten inderdaad verwezenlijkt iS'; 

Dat het evenn1in, zonder het aan · de 
conclu.sies der burgerlijke partij verschul
dig!le geloof te miskennen, dit van on
waarcle maken als niet betwist heeft 
kunnen aanzien, clan wanneer voormelde 
partij verklaarcle clat de Schatkistcerti
ficaten, ten gevolge van het aan verweer
ders ten laste gelegde misdrijf, van aan
giftecertificaten werden voorzien en op
nieuw op cle regelmatige markt waren ge
bracht geweest ; 

Dat het derhalve daaruit niet kon af
leiden zoals het geclaan heeft, dat de bur
gerlijke partij generlei stoffelijke schade 
had ondergaan, zoncler de stelling te be
antwoorclen waardoor laatstgenoemde, 
haar vordering precies steunend op voor
melcl artikel 22 en op artikel 8 van het 
besluit van de Regent van 17 januari 1949 
betreffencle het van onwaarde maken van 
de niet aangegeven Belgische effecten aan 
toonder, deed gelden dat de Schatkist 
was beroofcl geweest van de tegenwaarde 
der niet aangegeven effecten welke van 
valse of ten onrechte afgeleverde aan
giftecertificaten waren voorzien geweest; 

Dat het arrest clienvolgens de in het 
middel aangecluide wetsbepalingen g·e
schonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
llen arrest, doch enkel voor zoveel het 
over de door aanlegger ingestelde burger
lijke vordering uitspraak heeft gedaan; 
verwerpt de voorziening voor het overige; 
beveelt dat melding van onderhavig ar
rest zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerders tot de kosten, 
uitgezonderd nochtans de kosten van de 
betekening van de voorziening aan het 
011enbaar ministerie ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

3 mei 1954. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggeve·r, 
H. van Beirs. - GelijkMtidende concl7t
sies, H. Mahaux, advocaat-generaal. -
Ple-itm·s, HH. Van Leynseele en Simont. 

2" KAMER. - 3 mei 1954 

1° VOORZIENING TOT VERBREKING. 
- TERMIJN. - VONNIS VAN DE KINDER-
RECHTER. PUBLIEKE VORDERING. 
VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
GEDURENDE .DE AAN HET OPENBAAR MINISTERIE 
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TOEGEKENDE TERMIJN VOOR HOGER BEROEP, 
- NIET-ONTV ANKELIJKHEID. 

2° VOORZIENING TOT VERBREKING. 
- TERMIJN, - VONNIS VAN DE KINDER
RECHTER. - BURGERLIJKE VORDERING. -
VOORZIENING V.4N DE BURGERLI.JKE PABTIJ 
BINNEN DE 'l'JEN VOLLE DAGEN VAN RET VON
NIB, WELK OP 'l'EGENSPBAAK OVER HAAB VOR
DERING GEWEZEN WERD. - VOOBZIENING 
BINNEN DE WETTELIJKE TERMIJN, 

1° Is voorbarig en d·ienvolgens niet ont
vanlceUjlc de voo1·ziening ingesteld dom· 
de b'ltrgerUjlce pa1·Uj ged'ltTende de aan 
het openlJaar ministerie toegelcende teT
m·i]n 01n hoge1· lJeroep in te stellen te
gen de beslissing van de lcindeTTechte1·, 
gewezen o1:er de p'ltblielce vot·der·ing (1). 
(Wet van 15 mei 1912, artikel 32; Wet
boek van strafv., arL 416.) 

2° Is lJinnen de wettelijlce termijn inge
steld de voorz·iening door de b'lwgerlijlce 
parUj gevormd /J'innen de teTmijn van 
tien valle dagen, vanaf de 'lt'itspraalc, 
tegen het vonnis op tegenspraalc waar
bij de lcinden·echte1' over haar vorrle
Ting beslist heett (2). (Impliciete be
slissing). (Wet van 15 mei 1912, art. 32; 
Wetb. van strafv., art. 373; wet van 
5 juli 1939, art. 1.) 

(LOMBEAU, T. DE~WULIN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 november 1953 gewezen door 
de Kinderrechter van de Rechtbank van 
eerste aanleg te N amen ; 

I. Voor zoveel de voorziening tegen het 
openbaar ministerie gericht is : 

Overwegende dat de voorziening inge
steld werd v66r de verstrijking van de 
bij artikel 32 van de wet van 15 mei 1912 
op de kinderbescherming aan het open
baar ministerie toegekende termijn voor 
boger beroep ; dat zij mitsdien voorbarig 
was en niet ontvankelijk is ; 

II. Voor zoveel de voorziening tegen 
Rene Demoulin en Fran!;ois Demoulin 
gericht is : 

Overwegencle dat uit de stukken der 
rechtspleging niet blijkt dat aanlegster, 
lmrgerlijke partij, haar voorziening aan 
venveerders betekend heeft; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 

(1) en (2) Zie verbr., 26 maart 1917 (B·ull. 
en PAsrc., 1917, I, 271, en nota); 17 jnli 1922. 
(ibid., 1922, I, 403); 13 mei 1929 (ibid., 1929, 
I, 189, 2"); 4 mei 1931 (ibid., 1931, I, 165, 7") ; 
4 november 1935 (ibid, 1936, I, 34) ; zie ook de 

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

3 niei 1954. - 2e kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, vorzitter. - Verslaggever, 
H. Gh·oul. - Gelijklu·idende conclttsies, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 3 mei 1954 

REDENEN DER VONNISSEN EN AR
RESTEN. - STBAFZAKEN. - VERDACHTE 
ZONDER BEPAALDE REDENEN, DE BESLUI'l'EN 
VAN EEN DESKUNDIG VERSLAG BETWIS'l'ENDE. 
- RECHTER 0\ER DE GROND ZICH BIJ EEN 
FEITELr.JKE BEOORDELING DER OMSTANDIGHE
DEN VAN DE ZAAK BIJ DE BESLUI'!'EN VAN DE 
DES.KUNDIGE AANSLUJTEYDE. - \TEilVVEE=t

l\IIDDEL VOLDOENDE BEA!I'l'WOORD. 

TVanneer de ve1·dnohte, hoewel de beslui
ten betwistend van het desle11ndig rer
slag, welle hem onbel.;waam verlclaa·rde 
zijn daden te beheersen, geen bepaalde 
grief tegen dat rerslalJ h.eett aange
voerd, beantwoordt de 1·echter over de 
grand voldoende dat verweenniddel 
door zich, bij een feiteli.i lee beoo1·deling 
der eletnenten van de zaak, e1·-in begre
pen deze van het flesle·u.nd-ig verslag, bij 
de beslu.Uen van de deslc'ltndige aan te 
sluiten (3). 

(VAN DE KERCKHOVEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gele.t op het bestreden 
arrest, op 10 maart 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel, kamer van 
inbeschuldigingstel!ing; 

Over het eerste micldel, afgeleicl hieruit 
dat het bestreden arre.st niet wettelijk 
met redenen is omkleed, wijl het geen 
antwoord heeft verstrekt op het verweer 
waardoor aanlegger de besluiten van het 
deskundigverslag betwistte waarbij ver
klaard werd clat aanlegger door erge gees
tesstoornis of geesteszwakheid is aange
daan, waardoor hi.i onbekwaam wordt 
zijn daden te beheersen : 

Overwegende dat aanlegger v66r de ka
mer van inbeschuldigingstelling gener
hande bepaalde grief tegen het Yerslag 

conclusies van het openbaar ministerie voor 
verbr., 31 maart 1941 (ibid., 1941, I, 108). 

(3) Verbr., 24 september 1953 (supm, qlz. 28; 
Bull. en PAsrc., 1954, I, 36, en nota 1, biz. 37). 
Raadpl. verbr ., 19 october 1953 (supra, biz. 100; 
Bull. en PASIC., 1954, I, 116). 
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over llet deskunclig onclerzoek van zijn 
geestesstoestand lleeft voorgebracllt; , 

Overwegende dat, door te verklaren dat 
het vaststaat clat de beschuldigde aange
daan was en tllans nog is door de erge 
geestesstoornis of geesteszwakheid waar
toe de expert besluit, het bestreden arrest 
zich, bij een feitelijke beoordeling van de 
elementen der zaak, met inbegrip van die 
van llet desktmdigverslag, bij de be
sluiten van de expert aangesloten lleeft; 

Dat llet aldu.s het door aanlegger inge
roepen verweer beantwoorcl heeft ; 

Dat llet middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over llet tweecle middel, afgeleid hier
uit dat de rechtspleging met betrekking 
tot het stellen onder bevel tot aanhouding 
niet is nageleefd geweest, dan wanneer 
aanleg·g·er wegens de door hem gepleegde 
diefstal onder bevel tot aanllouding hacl 
dienen gestelcl te worden : 

Overwegende dat het stellen onder be
vel tot aanhoucling wegens llet in de arti
kelen 461 en 463 omscllrevt-n misdrijf, 
verre van verplicht te zijn, een uitzonde
ringsmaatregel is; dat, naardien deze 
maatregel ten opzichte van aanlegger niet 
is genomen· geweest, de daartoe betrekke
dijke formaliteiten niet behoefden te wor
den nageleefd ; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

Overwegende, voor het overige, dat de 
substantHHe of op Rtraf van nietigheict 
voorgeschreven recllt.svormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkoms
tig de wet is ; 

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

3 mei 11154. - 2e kamer. - VooTzUter·, 
H. Wouters, voorzitter. - Ver·slaggever·; 
H. Giroul. - Gelijkltticlencle conclusies. 
H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 3 mei 1954 

1° VOORZIENING TOT VERBREKING. 
- A~'STAND. :___ S'l'RAFZAKEN. - VoonziE
NING VAN DE ADMINISTRATIE VAN DOUANEN EN 
ACCI.TNZEN TEGEN EEN BESLISSING VAN VRIJ
SPRAAK. - AFSTAND VAN DE VOORZIENING 
GELI.JKSTAANDE MET EEN AFSTAND VAN DE 
\'ORDERING, - DECRETEREN. 

2° VOORZIENING TOT VERBREKING. 
- AFSTAND. - STRAFZAKEN. - VoORZIE
NING VAN DE ADMINISTRA'l'IE VAN D01iANEN EN 
ACCIJNZEN TEGEN EEN BESLISSING VAN VER
OORDELING. - AFSTAND VAN DE VOORZIE
NING NIE'f MET EEN AFSTAND VAN DE VORDE
RING GELIJKSTAANDE. - AFSTAND ZONDER 
UI'l'WERKSEL. 

1° Het hot clecreteert cle atstancl van cle 
floor· de aclministrat-ie van clo·uanen en 
accijnzen, vervolgencle par·tij, ingestelcle 
voor·ziening tegen een beslissing welke 
cle verclachte vrijspr·eekt; zulke atstancl 
is gelijk te stellen met een atstancl van 
cle vor·clering (1). 

2° Het hot slaat geen acht op cle atsta'YI(d 
van de voor·ziening 1-n,qesteld floor de 
administratie van dottanen en accijn
zen, vervolgencle partij, tegen een be
slissing welke cle ver·flachte ver·oor
deelt, omclat clie atstancl niet gez.ijlc te 
stellen is met een atstancl van de vor·de
ring (2). 

(BELGISCHE STAAT, ADMINISTRATIE 
VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN, '1', 'l'HONUS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op llet bestreden 
arrest, op 13 januari 1954 gewezen door 
llet Hof van beroep te Luik; 

Overwegende dat aanlegger verklaard 
heeft afstand te doen van zijn voorzie
ning ; dat de voorziening zonder onder
scheid tegen al de bepalingen van llet be
streclen arrest gericht was; dat de af
stand regelmatig is wat de beslissing van 
vrijspraak betreft ; 

Dat, wat de b~slissing van veroordeling 
betreft, de afstand niet ontvankelijk is, 
uocll dat, vermits de voorziening niet is 
betekend geweest aan de partij tegen 
welke zij gericllt is, zij niet ontvankelijk 
~; . 

Om die redenen, clecreteert de afstand 
van de tegen de beslissing van vrijspraak 
gerichte voorziening; verwerpt de voor
zlening voor llet overige ; veroordeelt aan
legger tot de kosten. 

3 mei 11154. - 2e kamer. - Voorzitte'l', 
H. Wouters, voorzitter. - Ver·slaggeve·r, 
H. Giroul. - GeUjklttiderule conclusies. 
H. Mallaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 3 mei 1954 

1° MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID. 
- HANDELINGEN VERRICH'l' DOOR DE BEAMB
'fEN VAN DE RIJRSDIENST VOOR MAATSCHAP
PELIJKE ZEKERHEID VOOR HET IN WERKING 
TREDEN YAN DE WET VAN 30 DECEMBER 11Ji:i2. 

GELDIGHEIDSVOORWAARDEN. 

(1) en (2) Verbr., 22 december 1952 (Bull. 
en PAsrc., 1953, I, 279); 19 januari 1953 (A1'1', 
Yerb'l'., 1953, biz. 319; Bull. en PAsrc., 1953, 
I, 344) en de nota's onder die arresten. 
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2° MISDRIJF. - GROND VAN HECH'rVAAR
DIGING. - GOEDE 'l'HOUW. - Is NIET OP 
ZICHZELF EEN GROND VAN RECHTVAARDIGING. 

3° VERJARING IN STHAFZAKEN. -
MAA'l'SCHAPPELIJKE VERZEKERING VAN DE AR
BEIDEHS. - BESLUITWET VAN 6 SEPTEMBER 
1946, ARTIKEL 2. - STRAFVORDERING. -
TERMIJN VAN VERJARING. - AANVANGSPUNT. 

4° HOGEH BEROEP. - STRAFZAKEN. -
ElENPARIGHEID. STRAF UI1'GESPROKEN 
DOOR DE POLITIERECH'l'BANK. - VERZWA
RING DOOR DE CORREC'l'IONELE RECHTBANK. 
- EJENPARIGHEID NIE'l' VEREIST. 

1° De handelin.gen ve·rr-icht door de be
am.bten van de R·ijksd·ienst voor de 
maatschappelijlce zelcerheid v66r het in 
wer·Tcing treden van de wet vnn 30 de
cember· 1952 tot wijziging vnn de be
sl·uitwet van 28 deeembe·r 1944, en nn
melijl.; de door hen, N:i toepassing van 
artikel12, pnrngmnf 7, alinea 7, van die 
besluitwet ingediende lclachten, werden 
r·egelmatig gedaan ind·ien z·ij geschied
den krachtens een door de algemene be
st·wu.nler· van de Dienst verleencle op
dr·acht (1). (Besluitwet van 28 decem
ber 1944, art. 9bis, wet van 30 december 
1952, art. 1 en 2.) 

2° In strijd met de onoverlcomel-ijlce on
wetendheid of met de overmacht maalct 
de goede trouw, op zichzelf, geen gmnd 
van rechtvaar·diging wit. 

3° De str·atvorder··ing spru:itende uit een 
inbreuk op artilcel 12, paragTaaf 2, van 
de besluitwet van 28 decembe·r 1944, ge
wijzigd door ar·Ukel 2 van de besluitwet 
van 6 september· 1946, ver·]aaTt na een 
valle jaar·, te rekenen van ae dahtm van 
het misdrijf. Nochtans, wanneer de 
wer·kgever·, alhoewel hij de voorgesch,·e
vene inho~tdingen heett gedaan, ze aan 
de Dienst van de maatschappelijlce ze
ke,·he·id niet samen met zi]n bed·ragen, 
binnen de regel1hat-ige tennijnen en 
mits de wetteUjlce voo1·waa1·den, heett 
over·gemaakt, begint de ver·jaringsteT
mijn enlc'el van af het ovennalcen der 
inho!td·inoen te lopen (2). (Besluitwet 
van 28 december 19!4, art. 12, par. 2, 
gewijzigd door de besluitwet van 6 sep
tember 1946, art. 2.) 

4° Om de doo1· de politier·echtbanlc ~titge
spmlcen straf te vei"zwar·en moet de 
corTect-ionele rechtbanlc, zetelende in 
hoger· ber·oep, niet met eenparigheid van 

(1) Zie verbr., 10 october 1952 (A1'1·. Verb,·., 
1953, biz. 48; Bull. en PAsiC., 1953, I, 49). 

(2) Nopens de verjaring van de vorderingen 
v66r de burgerlijke rechtbanken, zie verbr., 
16 januari 1954, twee an·esten, en de conclusies 
van het openbaar ministerie (sWJJ'I'a, biz. 337; 
Bull. en PAsrc., 1954, I, 412 en vlg.). 

stemmen beslissen (3). (Wet van 18 juni 
1869, art. 140 en van 4 september 1891, 
art. 2.) 

(BROCORENS.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
vonnissen, op 29 mei 1953 en op 19 novem
ber 1953 in boger beroep gewezen door de 
Correctionele Rechtbank te Brussel. 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 9 en 12, pa
ragraaf 2, lid 7, van koninklijk besluit 
van 28 december 1944, 2 van de wet van 
30 december 1952 en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis, door de op 
klacht van beambte Bataille van de Hijks
dienst voor maatschappelijke zekerheid, 
ingestelde publieke vordering ontvanke
lijk te verklaren, dan wanneer beklaagde 
bij regelmatige conclusies betwistte dat 
voornoemde Bataille die de klacht onuer
tekend had, wettelijk om het even welke 
hoedanigheid ook had om cle Hijksdienst 
voor maatschappelijke zekerheid te ver
tegenwoordigen, dan wanneer immers ar
tikel 9 van de besluitwet van 28 december 
1944 de vertegenwoordiging in rechte van 
de Rijksdienst voor maatschappelijke ze
kerheid heeft geregelcl, en dan. wanneer 
de wet van 30 december 1952 bij haar ar
tikel 2 de door de beambten van de 
Rijksdienst voor maatschappelijke zeker
heid uit kracht van een door de algemene 
bestuurder verleende opdracht verrichte 
handelingen slechts heeft kunnen geldig 
maken voor zoveel die beambten in die 
hoedanigheid gehancleld hadden : 

Overwegende dat het be.streden vonnis 
van 29 mei 1953 vaststelt aan de ene zijde, 
dat de op 5 maart 1952 ingediende klacht 
uitgaat van de Rijksdienst voor maat
schappelijke zekerheid en door de be
ambte Bataille van de Rijksdienst voor 
maatschappelijke zekerheid ondertekend 
is, en, aan de andere zijde, dat die hand
tekening Yoorafgegaan wordt door de 
woorden : << namens de algemene bestuur
der ll, waarnaast cliens paraaf staat; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
door die beschouwingen aanleggers con
clusies beantwoord heeft en, bij toepassing 
van artikel 2 van de wet van 30 decem
ber 1952, de geldig-ileid van de klacht 
wettelijk gerechtvaardig-d heeft; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

(3). Verbr., 7 september 1953 (A•·•·· Ve1'b•·., 
1953, biz. 822; Bull. en PAsrc., 1953, I, 959, en 
nota 1, biz. 960). Zie ook verbr., 4 januari en 
26 april 1954 (Bull. en PASrc., 1954, I, 366 en 
nota 1, en 715). 
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Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 71 van het Strafwetboek, 
doordat het bestreden vonnis, na vast
gesteld te hebben dat beklaagcle zijn 
goede trouw heeft ingeroepen, desniet
temin de inbreuken in aanmerking 
heeft genomen onder voorwendsel dat 
zij geen opzettelijke wanbeclrijven uit
maken, dan wanneer, volgens een alge
meen strafrechtelijk principe, waarvan 
artikel 71 van het Strafwetboek enkel een 
toepassing uitmaakt, de onwetendheid. 
wanneer zij onoverkomelijk is, of ue 
overmacht een grond van rechtvaardiging 
uitmaken : 

Overwegende dat aanlegger, waar hij 
zijn goede trouw aanvoerde, zich niet op 
een grond van rechtvaardiging beriep ; 

Dat nit de conclusies evenmin blijkt 
dat aanlegger een onoverkomelijke on
wetendheid of een geval van overmacht 
zou hebben doen gelden; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 12, para
graaf 2, van de beslnitwet van 28 decem
ber 1944 en 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden vonnis de publieke vorde
ring niet verjaard heeft verklaard, dan 
wanneer nit de elementen van het dossier 
en nit de vaststellingen zelf van het be
streden vonnis blijkt dat de aan beklaag
de ten laste gelegde inbreuk meer dan 
een jaar v66r het instellen van de pu
blieke vordering was voleindigd : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
van 19 november 1953 vaststelt dat inder
daad kortingen werkelijk werden in
gehouden op de lonen en wedden van het 
personeel gedurende het eerste en het 
derde kwartaal van het jaar 1948 voor 
een totale som van 15.705 fr. 20, en dat 
het bedrag dezer kortingen niet aan de 
Rijksdienst voor maatschappelijke zeker
heid is overgemaakt geweest, dat het 
daaruit afteidt dat krachtens artikel 12, 
paragraaf 2, van de besluitwet van 28 de
cember 19!4, gewijzigd bij artikel 2 van 
de besluitwet van 6 september 1946, de 
verjaring niet is ingegaan en dat, dien
volgens, de publieke vordering niet ver
jaard was; 

Dat deze gronden het dispositief recht
vaarcligen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 140 van de wet van 
18 juni 1869 op cle rechterlijlre inrichting, 
gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 
4 september 1891, doordat het bestreden 
vonnis, door het beroepen vonnis voor het 
overige te bevestigen, aan de veroordeel
de de bij het beroepen vonnis toegestane 

schorsing ontnomen heeft en aldus de te 
zijnen laste uttgesproken straffen ver
zwaard heeft, en zulks zonder vast te 
stellen dat de in boger beroep uitspraak 
doende correctionele rechtbank eenparig 
heeft beslist : 

Overwegende dat artikel 2 van de wet 
van 4 september 1891 aileen op cle hoven 
van beroep betrekking l1eeft; 

Dat het niet toepasselijk is op de cor
rectionele rechtbanken welke in politie
zaken in hoger beroep recht spreken; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Overwegende, verder, dat de substan

tiEHe of op straf van nietigheid voorge-
schreven rechtsvormen werden nageleefd 
en dat de heslissing overeenkomstig de 
wet is; 

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

3 mei 1954. - 2" kamer. - Voorzitte1·, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslagpeve·r, 
H. Giroul. - Gelijlclu.idende conclu.s·ies, 
H. i\iahaux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 3 mei 1954 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
S'l'RIJDIGHElD 'l'USSEN EEN BESCHIKKING VAN 
CONTRAVENTJONALISATIE EN EEN VONNIS VAN 
ONBEVOEGDHEID. 0NBEVOEGDHEID GE
tlROND OP DE OMSTANDIGHElD DAT HET NAAR 
DE POLI'l'IERECHTBANK VERWEZEN MISDRIJF 
1viET EEN BIJ DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
AANHANGIG GEMAAKT WANBEDRIJF VERKNOCH'l' 
IS. - 0NDERZOEK DOOR RET HO~". -VoN
NIB VAN ONBEVOEGDHEID GEGROND. - VEll
NIETIGING VAN DE BESCHIKKING. - PER
KEN. - AANDUIDING VAN DE RECH'I'SMACHT 
NAAR DEWELKE DE ZAAK VERWEZEN WORDT. 

Om het rechts_qebiecl te 1·egelen, wanneeT 
de Techtsprelcende Techtsmacht beslist 
heeft clat cle politieTechte1·, naa1· dewel
lce een pecont1·aventionaliseenl wanbe
dTijf verwezen werd, onbevoepd was om 
Teden dat het misdT·ijf met een v661· de 
con·ectionele Techtbanlc in ee1·ste aan
leg aanhanpip gemaalct wanbecl!ri:if 
vedcnocht was, oncleTzoelct het hot 
of cle coTrect'ionele 1·echtbctnlc 1'egel
matig van het tweede misd1'ijf schijnt 
lcennis penomen te hebben en of de fei
ten Vf3rlcnocht schi.inen; zo ja, vern·ie
tigt het cle besch ilclcinp van de madlca
nW1', behalve het clispositief welke het 
lcaralcteT van overtTeding aan het eerste 
m·isd1·i.if toelcent, en verwijst het cle 
zaalc naaT cle correctionele Techtbanlc 
voo1· dewellce het tweecle misdTijf 1·eeds 
aanhangig weTd gemaakt om over het 
peheel de1· misdTijven te worden beslist; 
indien, op cle dag van het arrest, de 
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ao1-reationele reahtbanlc reeds over het 
misd~i.it heett beslist en indien de zaalc 
betrefjende dat misdri:it v66r het hot 
van beroep hangend is, wordt de zaalc 
naar dit hot ve1·wezen {1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE NI.JVEL, 
T. MALCORPS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Geiet op het verzoek tot 
regeliEg van reclltsgebied, op 18 maart 
1954 ingediend door de procureur des ko
nings bij de Rechtbank van eerste aanleg 
te Nijvel; 

Overwegende dat bij beschikking, op 
8 juli 1953 gewezen door de Randkamer 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Nijvel, Paul-Ghislain-Antoine Malcorps, 
transporteur, veehandelaar, geboren te 
Grez-Doiceau, op 4 juli 190g., en Jean
Joseph-Antoine Malcorps, veehandelaar, 
geboren te Grez-Doiceau op 21 februari 
1935, beide gehuisvest te Grez-Doiceau, 
chaussee des Americains, 14, onder ver
melding van verzachtende omstandighe
den naar de bevoegde rechtbank van po
litie zijn verwezen geweest om te Grez
Doiceau, op 5 mei 1953, vrijwillige slagen 
of verwondingen aan Rene Gigot en Ju
lien Gigot te hebben toegebracht; 

Overwegende dat bij exploot van 3 oc
tober 1953 Ren~ Gigot, wertuigkundige, 
geboren te Dion-le-Val op 31 januari 1912, 
en Julien Gigot, fabrieksarbeider, geJ?oren 
te Dion-le-Val, op 10 augustus 1904, beide 
gehuisvest te Grez-Doiceau, hameau de 
Gastuclle, ten verzoeke van Paul Mal
corps v66r de Oorrectionele Rechtbank te 
Nijvel werden gedagvaard, om te Grez
Doiceau op 5 mei HJ53, beide aan Paul 
Malcorps slagen of verwondingen toege
bracht te hebben welke een werkonbe
kwaamheid tot persoonlijke arbeid ver
oorzaakt te hebben; 

Overwegende dat de Rechtbank van po
litie te vVaver, bi.i vonnis van 19 october 
1953, ten aanzien van de verknochtheid 
van de aan die vier beklaagden ten laste 
gelegde feiten, zich onbevoegd heeft ver
klaard om kennis te nemen van de aan 
Paul Malcorps en Jean Malcorps ten 
laste gelegde misdrijven welke bij haar 
aanhangig waren ; 

Dat de procureur des koning,s bij de 
-Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel 
Jean Malcorps en Paul Malcorps v66r dat 
rechtscollege dagvaardde, om aldaar we
gens vorenvermelde telastleggingen te
recht te staan; 

(1) Verbr., 17 october 1949 (Bull. en PAsrc., 
1950. I, 86). 

Dat de Oorrectionele Rechtbank te Nij
vel bij vonnis van 18 november 1953 ten 
laste van Paul Malcorps en van Jean 
Malcorps alsmede ten laste van Julien 
Gigot veroordelingen uitsprak, en Rene 
Gigot vrijsprak; 

Dat, op het hoger beroep ingesteld door 
die veroordeelc1en en door het openbaar 
ministerie, het Hof van beroep te Brussel 
bij arrest van 26 januari 1954 het beroe
pen vonnis teniet heeft gedaan; 

Dat, voor zoveel de correctionele recht
bank over de vorderingen ten laste van 
Jean Malcorps en van Paul Malcorps uit
spraak had gedaan, het hof van beroep 
insgelijks de rech tsplegingshandelingen 
met betrekking tot die lleklaag<len welke 
van na het vonnis nm de rechtbank van 
politie dagtekenden vernietigd heeft; 

Dat, voor .zoveel de correctionele recht
bank over de tegen Julien Gigot inge
stelde venolging uitspraak had gedaan, 
het hof van beroep daarenboven cle zaak 
tot zich heeft getrokken en de uitspraak 
uitgesteld heeft; 

Overwegende dat de door de raadkamer 
en door de rechtbank van politie uitge
sproken beslissingen in kracht van ge
wijsde zijn gegaan en dat uit hun tegen
strijdigheid een geschil van rechtsgebied 
ontstaat hetwelk de loop van het gerecht 
belemmert; 

Dat nit de rechtsp1eging schijnt te blij
ken dat de redenen welke de Rechtbank 
van politie te Waver ingeroepen heeft om 
zich onbevoegd te verklaren gegrond zijn; 

Om die redenen, het rechtsgebied re
gelende, vernietigt de beschikking van de 
Raadkamer van de Rechtsbank van eerste 
aanleg te Nijvel welke op 8 juli 1953 werd 
gewezen, doch enkel voor zoveel daarbij 
de rechtbank van politie aangewezen werd 
om kennis te nemen van de aan Paul Mal
corps en Jean Malcorps ten laste gelegde 
gecontraventionaliseerde wanbedrijven; 
beveelt dat melding van onderhavig arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beschikking; ver
wijst de publieke vordering en de burger
lijke vordering ten laste van Paul Mal
corps en van .Jean Malcorp.>J naar het Hof 
van beroep te Brussel, opdat aldaar uit
spraak erover worde gedaan tegelijker
tijd als over de zaak ten laste van Julien 
Gigot. 

3 mei 1954. ,- 26 kamer. - VoorzUter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggeve1·, 
H. De Bersaques. - Gelijlclu.idende aon
alusies, H. Mahaux, aclvocaat-generaal. 
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2e KAMER. - 4 rnei 1954 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERBETERING VAN EEN ONJUIST BEVONDEN 
AANGIFTE. - RAMlNG VAN DE BELAS'l'BARE 
GRONDSLAG VOLGENS TEKENEN OF INDIOIEN 
VAN WELS'l'AND. - RAMING VOLGENS EEN GE
HEEL VAN TEKENEN OF INDICIEN. 

2° INKOMS'I'ENBELASTINGEN. 
VERBE'l'ERING VAN EEN ONJUIS'l' BEi'o"NDEN 
AANGH-'l'E. - RA~IING YOLGENS TEKENEN OF 
INDICIEN. - WE'fTELIJKHEID VAN DE VERGE
LIJKING VAN DE 'l'EKENEN OF INDICIEN ME'J' 
DE BELASTBARE GRONDSLAG. ~ VOORWAAR
DEN VAN DIE WET'l'ELIJKHEID. - EERSTE LID 
VAN DE VERGELJ,JKING DIEN'l' HET GEHEEL VAN 
DE TEKENEN OF INDICillN '.rE BEGRIJPEN. 

1° De rarn·inrJ cUe volgens art'ilcel 55 van 
de snrnenoeschalvelde wetten in de 
plaats van cle aangifte van cle belnsUng
pUchUge knn aesteld worden, is een glo
bale 1·aming volgens het .rteheel van de 
floor ae ndm·inist1·atie in acht genomen 
telcenen of ·indicWn (1). 

2o De 1·aming d·ie volgens art'ilcel 55 van 
de sarnengeschalcelcle . wetten in de 
plaats van de onj~tist bevonden aan
gifte van cle belastingplichUge kan ge
steld wonlen, kan n·iet doelmatig be
streflen wonlen door de vergelijking 
van het beclntg van elkeen de1· afzon
aerlijk beschouwde tekenen of inclicU:in, 
met het totaal bed?·ag van de aangege
ven inkomsten, wannee1· de globale ra
ming volgens het geheel der tekenen of 
ind·icien hager clan dat bea1·ag is. (Sa
mengeschakelde _wetten, art. 55.) 

(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
T. ORE'l'EUR.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 januari 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleicl uit de 
schending van de arUkelen 97 en 112 
van de Grondwet en 55 van de samen
geschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, en correlatief, 2 
van de besluiten betreffende de natio
nale crisisbelasting, samengeschakeld bij 
cle besluiten van 16 juni 1941 en 31 juli 
1943; doordat het bestreden arrest wat 
de gewone belastingen aangaat het be
roep gegrond verklaart in de mate dat 
de litigieuze aanslagen zijn gevestigd ge
weest op gronclslagen waarin met een be
drag van 79.800 frank aan uitgaven voor 

(1) Verbr., 27 april 1954 (Bull. en PASIC., 

1954, I, 722). 

het gezin rekening werd gehouden, en in 
die mate de litigieuze aanslagen in de ge
wone belastingen vernietigt, om reden dat 
voormelde uitgaven geen tekenen of indi
ci!en uitmaken waarop de aclministratie 
kan steunen om een aangifte te wijzigen 
en een aanvullencle aanslag te ve.stigen 
tenzij uit die uitgaven een hogere 
graacl van gegoedhei.d clan uit de aan
gegeven inkomsten blijkt, hetgeen ten deze 
niet het geval is; clan wanneer artikel 55, 
paragraaf 1, van de samengeschakelde 
wetten generlei onderscheid maakt tussen 
de tekenen of indicii:\n, wanneer het ge
lleel clier tekenen of inclicien een 'hogere 
graad van gegoedheicl aan het licht kan 
brengen clan die waarvan de aangegeven 
inkomsten betuigen, en dan wanneer mits
clien llet geheel der indicien - en niet elk 
ervan, afzonderlijk genomen, - tot toe
passing van voormeld artikel 55, met de 
g·edurende het belastbaar tijdperk aange
geven inkomsten client te worden verge
leken : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat verweerclers aangiften onjuist zijn 
bevonden geweest en bij toepassing van 
artikel 55 van de samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen 
gewijzigd zijn geweest; 

Overwegende dat bij <lez!! wetsbepaling 
aan cle administratie werd toegestaan, be
lloudens het tegenbewijs, de in de gewone 
belasting belastbare grondslag te ramen 
volgens tekenen of indicH~n waaruit een 
hogere graad van gegoedheid dan uit de 
aangegeven inkomsten blijkt; 

Overwegende dat blijkens de vermeldin
gen van het arrest, de administratie, om 
cle aangiften te wijzigen en de in de ge
wone belastingen belastbare inkomsten te 
bepaleri. een geheel van tekenen of indi
den in aamnerking heeft genomen, dit 
wil zeggen niet enkel verweerders uitga
ven voor zijn gezin, maar ook vermogens
accressen welke op 9 october 1944 bij toe
passing van de tot de mtmt betrekkelijke 
besluiten vastgesteld werden; 

OverwegE'ncle dat, waar het de eveng·e
melde uitgaven voor het gezin afzonder
lijk beoordeelt, het bestreden arrest wei
gert daaraan het karakter toe te kennen 
van een teken of aanwijzing welke eeu 
hogere graad van gegoedheid aan het Iicht 
brengt dan de uit de aangegeven inkom
sten blijkemle graad van welstand, om 
reden dat de aangegeven inkomsten het 
bedr.ag nodig tot onderhoud van verweer
ders gezin merkelijk te boven gaan; 

Overwegende dat de raming, welke 
krachtens artikel 55 van de samengescha
kelde wetten in de plaats van de aangifte 
van de schatplichtige mag worden gesteld, 
een globule raming is, verricht volgens de 
gezamenlijke door de administratie in 
aanmerking genomen tekenen of indicien; 
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dat de vergelijking van het bedrag van 
elk der afzonderlijk genomen, tekenen of 
indicH:)n met het totaal bedrag der aange
geven inkomsten geen doeltreffende be
strijding van deze raming uitmaakt, inge
val de globale raming volgen~> het geheel 
der tekenen of indicH~n hoger dan dat 
bedrag ligt; 

Dat uit deze beschouwingen volgt dat 
het bestreden arrest de in het middel in
geroepen wetsbepalingen geschonden 
heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest,' doch enkel voor zoveel het 
wat de gewone belastingen aangaat het 
beroep gegrond verklaart, in de mate dat 
de litigieuze aanslagen zijn gevestigd ge
weest op grondslagen waarin rekening 
werd gehouden met een bedrag van 
79.800 frank aan uitgaven voor het gezin, 
en; in deze mate, de litigieuze aanslagen 
in de gewone belastingen vernietigt, en 
voor zoveel daarbij over de kosten uit
spraak wordt gedaan; beveelt dat mel
ding van onderhavig arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigcle beslissing; veroordeelt ver
weerder tot de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep te 
L~1ik. 

4 mei 1954. - 2° kamer. - VOO'I"Zitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemencl voor
zitter. - Ve1·slaggever, H. Bareel. - Ge
lijlcl·uidende conclttsie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - P/,ei
ter, H. van Leynseele. 

2e KAMER. - 4 mei 1954 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
REOLAMATIE. - AANYANGSPUN'l' VAN DE TER
MIJN. ~ DATUU OP RET AANSLAGBILJET VER
UELD ALS DATUM VAN DE TOEZENDING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
0NTLASTINGEN. - J\iOGEN DOOR RET ROF 
VAN BEROEP SLEORTS l'OEC:ESTAAN WORDEN IN 
RET GEYAL DE REOLAMATIE BINNEN DE WET
TELIJKE TERMIJI\'EN WERD OVERGEYAAKT. 

1° H et aanvangspu.nt van de termijn tij
dens dewellce de reclamatie, op skaffe 
van verval, aan de directeur de1· belas
tingen moet voorgelegd wo1·den, is de 
datttm op het aanslagbiljet vermeld .als 
datum van de toezending (1). (Samen
geschakelde wetten, art. 61, par. 3.) 

(1) Zie Verbr., 6 april 1954 (Bull. en PAsrc., 
1954, I, 695). 

(2) Zie nota 2 onder het arrest in Bull. en 
PASIC., 1954, I, 750. 

2° Het hot van be1·oep mag aan de belas
t-ingschttlclige geen ontlastin.Qen toc
staan, wannee1· de 1·eclamatie tegen het 
bedrag van de aansla.Q niet binnen de 
wettelijke termijnen ftan de di1·ecteu.r 
werd ove1·gemaalct (2). 

(BELGISOHE STAA'L', MINISTER VAN FINANOIEN, 
T. DEL1'0UR.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden ar
resten, re.spectievelijk op 30 april 1952 en 
op 1 april 1953 door het Hof van beroep 
te Luik gewezen; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Gronwet en 61, paragraaf 3, lid 2, van 
de wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, samengeschakeld bij koninklijk 
besluit van 15 januari 1948, doordat : 
a) het bestreden arrest van 30 april 1952 
- een tussenarrest - de reclamatie ont
vankelijk heeft verklaan1 welke op 1 juni 
1949 gec1agtekend was en op 3 juni daar
opvolgend de kantoren van de directeur 
heeft bereikt, om reden dat de tot de be
streden aanslagen betrekkelijke aanslag
biljetten, ofschoon op 1 december 19'18 
ter post afgegeven, slechts op 3 van die 
maand aan de echtgenote van de geadres
seerde zijn besteld geweest, b) het eind
arrest van 1 april 1953 aan requestrant 
gedeeltelijke vrijstelling van . binnen de 
wettelijke termijnen niet betwiste aan
slagen verleent, dan wanneer uit de be
palingen van artikel 61, paragraaf 3, van 
bovengemelcle samengeschakelde wetten 
cluidelijk blijkt clat de tennijn om geldig 
een reclamatie in te clienen aanvang 
neemt vanaf de op het aanslagbiljet ver
melde datum en niet vanaf de dag der 
ontvangst van dat stuk door de belasting
J1lich tige : 

Overwegende dat het middel !let arrest 
van 30 april 1952 verwijt de reclamatie, 
welke verweerder tegen de te zijnen 
laste gevestigde aanslag in de inkomsten
belastingen ingediend heeft, ontvankelijk 
te hebben verklaard; 

Overwegende dat dit arrest hierop ge
groncl is dat het aanslagbiljet, waarop de 
verzendingsdatum 1 december 1948 ver
meld staat, slechts op 3 december 1948 is 
ontvangen 1geweest, len dat, opdat de 
scllatplichtige van de hem bij de wet toe
gestane termijn geniete, er niet enkel met 
de verzendingsdatum rekening client te 
worden gehouclen, maar ook met de da
tum van afgifte ; 

Dat het arrest, om te beslissen dat de 
reclamatie bimwn de wette!lijke termij
nen is ingediend geweest, de 36 december 
1948 als aanvangspunt neemt: 
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Overwegende dat artikel Gl, para
graaf 3, van de samenge.schakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, in 
formele termen als aanvangspunt van- de 
termijn binnen welke de' reclamaties op 
straffe van verval bij de directeur der be
lastingen moeten worden ingediend de da
tum van het aanslagbUjet bepaalt, hetzij 
de datum welke daarop als zijnde die van 
de verzending van het aanslagbiljet ver
meld staat; 

Dat dienvolgens het bestreden arrest 
van 30 april 1952, door als aanvangspunt 
van de tennijn de datum van 3 december 
1948 te nemen die, volgens, de vast.stellin
g·en van hetzelfde arrest, niet de datum 
van het aanslagbiljet doch die Yan de 
ontvangst er van is, de in het middel aan
geduide wetsbepalingen geschonden heeft; 

Overwegende dat het arrest van 1 april 
1953, door aan verweerder vrijstellingen 
op de betwiste belastingen toe te staan, 
zonder op een andere wijze dan door het 
arrest van 30 april 1952 te rechtvaardigen 
dat om die vrijstellingen binnen de wet
telijke termijnen zou verzocht geweest 
zijn, gevolglijk dezelfde wetsbepalingen 
geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
arresten; beveelt dat melding_ van onder
havig arrest zal g·emaakt worden op de 
kant van de vernietigcle beslissingen; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het hof van beroep te 
Brussel. 

4 mei 1954. - 2e kamer. - Voorz·itter 
en verslaggeve1·, I-I. Gh·oul, raadsheer 
waarnemencl voorzitter. - Gelijlcl~tidende 
cond~ts·ie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. - Ple-iters, I-II-I. Van 
Leynseele en Bours (cleze van de Balie bij 
het I-Iof van beroep te r~uik). 

zc KAMER. - 4 mei 1954 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTHABELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
RAALDE BATEN. - BELAS'l'ING GEREVEN NIET 
ALLEEN OP DE DOOR DE PERSOONLIJKE BE
DRIJVIGREID BERAALDE BA'l'EN, DOOR OOK OP 
DEGENE DIE DOOR DE BELAS'l'INGSCRULDIGE 
WERDEN CC VERKREGEN >>. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
EXTRABELASTING OP Dl~ IN 00 JL03STl.JD BE
RAALDE BA1'EN. - J:-IOEDANI!JHEID VAN AAN DE 
EXTRABELASTING ONDE 1 HEVIGE PERSOON. -
HOEDANIGHEID DIE Y66H DE VAS'l'STELLING 
VAN DE BELASTBARE GRONDSLA3 DIEN'l' VAST
GESl'ELD. - BEWIJ8 DAT NJET VEREIST DA'l' 
BEPAALD WORDT TOT WELKE CATEGORIE DE 
BATE:'! BEROREN. 

1° De wet van 16 octobe1· 1945 doet niet 
arleen de inlwrnsten en baten wellce 
doo1· de persoonlijlce bedrijvigheid van 
de belastingplichtige we1·den << behaal'd » 
onder de ewt-rabelasting vallen, doch 
oolc d·ie wellce doo·r hem we1·den << ve1·
lc-regen >> (1). (Wet van 16 october 1945, 
art. 2, par. 1 en 3.) 

2° Orn van cle hoeclanigheicl van vo01' cle 
ewtrabelasting in aanrne1·lcing lcornende 
belastingplicht-i.ge te cloen bl-ijlcen, hoe-

. danigheid clie v661- het vest-igen van cle 
vaststelling van de belastbare g1·ond
slag client bewe.~en en onderscheiden e1·
van is, volstaat het te bewiizen dat de 
aan het l-icht gelcomen ·inlcornsten of ba
ten binnen cle bi.i a1·tilcel 2, para
graaf 1, va.n cle wet van 16 october 1945 
bepaalae g1·enzen liggen zonaer dat het 
nocl·ig zij te bewijzen tot wellce bepaalcle 
catego·r·ie zij beho·ren (2) . 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FIN ANCIEN, 
'£. PIERRE DE COENE EN DIENST VAN RET SE
QUESTER.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 juni 1953 door het I-Iof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 97 en 112 
van de Grondwet, 1319 tot 1322 en 1350 
tot 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 
55, paragraaf 1, 5G van de wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bi.i het koninklijk be
sluit van 12 september 1936 en, voor 
zoveel noclig, bij de besluiten van 3 juni 
1941 en 31 juli 1943 en bi.i besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, 1, 2, 
paragrafen 1 en 3, en 4, 5, 1G en 19 van 
cle wet van 16 october 1945 tot invoering· 
van een extrabelasting op de in oorlogs
tijcl behaalde exceptionele inkomsten, 
wiristen en baten, doordat het arrest : 
a) na verklaard te hebben clat het begrip 
van exceptionele winst noodzakelijk de 
vergelijking insluit van de geclurende 
het belastbaar tijclperk behaalde inkom
sten met die van het referentietijdperk, 
zoals zij aangegeven en belast werden en 
cloor cle wetgever als nonnale inkomsten 
beschouwd werden, be.slist dat het hof in 
de onmogelijkheicl is te bepalen of er ten 
cleze een exceptionele winst bestaat naar 
cle zin van artikel 4 van de wet van 16 oc
tober 1945, naardien cle belastbare grond
slagen, gedurende het cc referentietijd-

(1) Verbr., 26 januari 1954 (Bttll. en PAsrc., 
19M, I, 458) . 

(2) Zie verbr., 26 januari en 27 april 1954 
(Bull. en PASIC., 1954, I, 458 en 724). 
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perk >> geheten tijdperk, niet aan llet llof 
zijn voorgelegd geweest ; b) na verklaard 
te hebben dat alle inkomsten, al zijn zij 
ook exceptionele inkomsten, niet onder de 
extral>elasting vallen, beslist dat het 'op 
de administratie rust het bewijs ervan te 
leveren dat de requestrant gedurende het 
belastbaar tijdperk inkomsten heeft be
llaald welke in een der bij artikel 2, para
graaf 1, van de wet van 16 october 1945 
limitatief opgesomde categorieen vallen, 
door de reden op te geven waarom die 
inkomsten aan de belasting onclerhevig 
zijn, omdat het verschuldigu zijn van 
de belasting daarvan afhangt; clat de 
aanslag gegroncl is op het vermoeden clat 
de requestrant winstgevende bedrijvighe
den met handelskarakter !Jeeft gehad, 
maar dat geenszins voldoende, zelfs 
door een vermoeden, is gebleken dat 
de inkomsten van het belastbaar tijdperk 
een handels-, nijverheids- of landbouw
karakter hebben; dat de administratie 
generlei feit inroept waaruit zou blijken 
dat de requestrant zich met verrichtingen 
van dien aard zou !Jezig gehouden llebben; 
dat het feit geclurende het belastbaar tijd
perk het genot van een personenautovoer
tuig en de machtiging in het buitenland te 
reizen te hebben bekomen, en alclus de 
gelegenheid gehad te hebben talrijke han
clelsbetrekkingen aan te knopen het niet 
mogelijk maakt daaruit af te leiclen clat 
de requestrant van die mogelijkheclen ge
bruik heeft gemaakt; clan wanneer : 
a) het exceptioneel karakter van de in
komsten niet noodzakelijk blijkt nit de 
vergelijking met de aanslaggronclen ge
durende het cc referentietijdperk » geheten 
tijdperk; dan wanneer artikel 4 van de 
wet van 16 october 1945 niet tot doel strekt 
te bepalen of een persoon al clan niet een 
principieel onder de extrabelasting val
lend exceptioneel inkomen bezit, doch wel 
voor zekere belastingplichtigen, onder 
meer degenen die een beroepsbedrijvig
heid uitgeoefend hebben, het deel van dat 
exceptioneel inkomen te bepalen hetwelk 
van de belastbare grondslag kan worden 
afgetrokken ; het exceptioneel karakter 
kan voortvloeien uit de aanzienlijkheicl of 
de aard van de inkomsten of uit om het 
even welke omstandigheden; dan wan
neer te dien opzichte het bestreden arrest 
geen antwoord heeft verstrekt op de bij 
conclusies door aanlegger in verbreking 
ingeroepen redenen, 1n welke conclusies 
het exceptioneel karakter der behaalde in
komsten duidelijk met behulp van aan de 
zaak eigen elementen aangetoond werd; 
dan wanneer anclerzijds, artikel 4, para
graaf 1, van de wet van 16 october 19-15 
bepaalt da t de :vergelijking verricht 
wordt hetzij met de inkomsten, winsten 
of baten van dien aard welke tijden_s het 
referentietijdperk aangegeven of aange
slagen werden, hetzij met een forfaitair 

vastgestelde winst of met een cijfer van 
winsten welke de belastingplichtige in 
normale tijd verwezenlijkte of zou hebben 
kunnen verwezenlijken; dan wanneer pa
ragraaf 7 van artikel 5 van voormelde 
wet, zoals het bij artikel 1 v:m de wet 
van 30 mei 1949 gewijzigd werd, zelfs het 
aanwenden van de in de artikelen 4 en 5 
van die wet omschreven referentien, op 
de in artikel 2, paragraaf 5, aangeduide 
verhogingen Weigert en voormelcle aftrek
king beperkt tot het bedrag der in arti
kel 2, paragraaf 1, bedoelde inkomsten, 
winsten en brrten hetwelk uiterlijk op 
31 mei 1946 is aangegeven geweest, zonder 
drrt zij minder dan het in paragraaf 6 
van artikel 5 vastgestelde minimum mo
gen bedragen, met dien verstande dat de 
bij laatstvermelde paragraaf toegestane 
aftrekking aileen mag geschieden op voor
waarde van de werkelijke uitoefening van 
een bedrijvigheid die belastbare inkom
sten kan opgeleverd hebben; b) de admi
nistratie het bewijs ervan heeft bijge
bracht dat De Coene gedurende het belast
baar tijdperk inkomsten of baten heeft 
!Jehaald welke binnen de bij artikel 2, pa
ragraaf 1, van de wet van 16 october 1945 
bepaalde grenzen liggen, door zich te 
beroepen op de vermoedens omschre
ven in artikel 55, paragraaf 1, van 
de samengeschakelde wetten betre:ffende 
de inkomstenbelastingen en op de be
wijsmiddelen aangeduid in artikel 16 
van voormelde wet van 16 october 1945; 
dan wanneer De Coene in gebreke is 
gebleven ter bestrijding van die ver
moedens het op hem rustende bewijs 
ervan bij te brengen dat het in zijnen 
hoofde vastgestelde vermogensaccre.s geen 
in de extrabelasting belastbare winst uit
maakte; clan wanneer uit de rechtspraak 
van het hof blijkt dat het niet vereist 
is clat de inkomsten waarop de extrabe
lasting moet worden geheven uitdrukke
lijk vermeld worden als behorende tot een 
bepaalde in voormeld artikel 2, para
graaf 1, opgegeven categorie, maar dat 
het volstaat clat die inkomsten, liggende 
!Jinnen de bij evengemeld artikel gestelcle 
grenzen, wegens hun aanzienlijkheid, 
hun karakter of enigerlei omstandigheicl, 
een exceptioneel karakter vertonen, welke 
gebeurlijkheid zich in het geval van ver
weerder voorcloet; dan wanneer de admi
nistratie er niet toe gehouden is bepaalcle 
verrichtingen of feiten aan te voere)l wel
ke als verrichtingen met een hanclels-, 
nijverheids- of landbouwkarakter kunnen 
bestempeld worden : dan wanneer, wat 
het kopen van effecten en van een terrein 
tijdens de oorlogsjaren betreft, het 
arrest nalaat te onclerzoeken en te 
bewijzen, hetgeen hier van belang was, of 
de oorsprong van de aan die kopen be
steele gelden - welke respectievelijk de 
aanzienlijke bedragen van 3(;9.500 frank 
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en 795.805 frank belopen - naar recht 
genoegzaam gerechtvaardigcl was, hetzij 
in een voldoende mate om geen belasting
plichtigheid in de extrabelasting mede te 
brengen: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat het niet hewezen is dat ver
weerder De Coene de hoedanigheicl heeft 
van voor de extrabelasting in aanmer
king komende bela.stingplichtige, om de 
redenen : 1 o dat de belastbare exceptio
nele winst slechts het excedent is van de 
onder de extrabelasting vallende inkom
sten in verhand met de « referentiein
komsten ll geheten inkomsten, en dat de 
aanslagbasissen geclurende het « referen
tietijdperk ll geheten tijclperk v66r het hof 
van beroep niet zijn voorgebracht ge
weest, << zodat het hof in de onmogelijk
heid is gesteld te llepalen of er in onder
havig geval een exceptionele winst, naar 
de zin van artikel "! van de wet van ·16 oc
tober 1945 verwezenlijkt wercl ll; 2° dat 
het niet ~s bewezen dat verweercler gedu
rende het belastbaar tijdperk door zijn 
persoonlijke bedrijvigheid exceptionele 
winsten zou verwezenlijkt hehben welke 
vallen in een cler categotieen die belJer
kenderwijze in artikel 2, parag-raaf 1, van 
de wet van 16 october 1945 opgegeven 
zijn; 

1 o Overwegende dat, om het bewijs bij 
te brengen van de hoedanigheid van voor 
de extrabelasting in aanmerking komende 
belastingplichtige, welke formaliteit aan 
die van het bepalen van cle belastbare 
grondslag voorafgaat en daarvan onder
scheiden is, niet het bestaan van een <<ex
ceptionele winst ll, naar de zin van arti
kel 4, paragraaf 1, van de wet van 16 oc
tober 1945, in beschouwing behoort te 
worclen genomen, doch enkel het bestaan 
van « inkomsten welke onder de extrabe
lasting vallen ll omdat zij binnen de bij 
artikel 2, parag-raaf 1, van voormelde wet 
bepaalde gTenzen vallen en welke bo
vendien wegens hun aanzienlijkheid, hun 
aard of enigerlei omstandigheid << een ex
ceptioneel karakter vertonen 11; 

Overwegencle, enerzijds, dat er inkom
sten of baten kunnen bestaan welke aan 
de extrabelasting << onderhevig 11 zijn uit 
kracht van paragrafen 1 en 2 van arti
kel 2 van cle wet en een exceptioneel ka
rakter vertonen en welke desniettemin 
om reden van cle bij de wet aangenomen 
aftrekkingen niet als << exceptionele win
sten 11 worden << aangeslagen ll; dat, ander
zijds, artikel 4, paragraaf 1, van de wet 
van 16 october 1945 niet noodzakelijk het 
bestaan insluit van « referentiewinsten 11 

geheten winsten, naardien de belasting
plichtige geduremle het referentietijdperk 
generlei - al dan niet aangeslagen - in
komsten kan verwezenlijkt hebben of zich 
niet in de omstandigheclen kan bevinden 

welke het hem mogelijk maken een forfai
tair referentieinkomen af te trekken; 

Dat daaruit volgt clat het niet vereist is 
kennis te hebben van de aan.slagbasissen 
welke ten opzichte van de belastingplich
tige gedurende het << referentieti'jdperk )) 
geheten tijdperk werden bepaald om de 
hoeclanigheid van voor de extrabelasting 
in aanmerking komencle belastingplichtige 
te beoordelen ; 

Dat het arrest, door zulks te vereisen, 
de in het middel aangecluide wetsbepalin
gen geschonden heeft; 

2° Overwegende enerzijds, dat de wet 
van 16 october 19!5 niet aileen cle inkom
sten of baten welke door de persoonlijke 
beclrijvigheicl van de belastingplichtige 
<< behaalcl 11 werden onder de extrabelas
ting doet vallen, doch ook die welke door 
hem werden << verkregen Jl ; 

Dat, anclerzijds, om van de hoedanig
heid yan voor de extrabelasting in aan
merking komencle belastingplichtige te 
cloen blijken, het volstaat te bewijzen clat 
de aan het licht gekomen inkomsten of 
baten, welke, wegens hun aanzienlijk
heicl, hun a[\rcl of enigerlei omstancligheid 
een exceptioneel karnkter vertonen, bin

. nen de bij artikel 2, paragraaf 1, van de 
wet van 16 october 1945 bepaalcle grenzen 
liggen, zoncler clat het noclig zij te bewij
zen tot welke bepaalde categorie zij ge
heel of ten dele behoren ; da t in clit voor
stadium het nauwkeurig bewijs van de 
oorsprong der aan het licht gekomen ba
ten te eisen, tot gevolg zou hebben gans 
de economie van de wet te vernietigen, 
welke gegrond is 011 het stelsel cler wette
lijke vermoedens waar het geldt de oor
sprong clier baten te bewijzen; 

Dat derhalve het bestreden arrest, door 
enkel de nit de persoonlijke bedrijvigheicl 
van verweerder De Coene voortvloeiende 
inkomsten of baten in beschouwing te 
nemen om de lweclanigbeid van voor de 
extrabelasting in aanmerking komende 
belastingplichtige te, beoorclelen, en door 
te eisen dat de administratie cle categorie 
der beclrijvigheid waaruit de baten of in
komsten voortkomen nader zou bepalen 
en bewijzen, de in het middel aangecluicle 
wetsbepalingen l1eeft geschonclen; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen arrest; beveelt cla t melding van oncler
havig arrest zal gemaakt 011 de kant van 
cle vernietigcle beslissing ; veroordeelt ver
weerders tot de kosten ; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Luik; 

4 mei 1954. - 26 kamer. - Voon:itter 
en verslaggever, H. Giroul, raaclsheer 
waarnemend voorzitter. - GeUjlclldaende 
conclltsie, H. Ganshof van der Meerscll, 
aclvocaat-generaal. - Pleite·rs, HH. Van 
Leynseele en P. Roose (deze van de balie 
te Kortrijk). 
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l" KAMER. - 6 mei 1954• 

WERKRECHTERSRAAD. VERZOE-
NINGSBUREEL ZETELENDE ALS VOI\NISVELLEND 
BURiEEL. - GE'l'UlGENi"EllHOOR. - SENTEN
'rlE WELKE NIE'l' AL DE DOO c{ AR'l'IKEL 71 
VAN DE WE'!' VAN 9 ,JULI 1926 VOORZIENE 
VE;tJ\IELDINGEN BEi'A'l'. - ONWE'l''l'ELIJKE BE
SLISSING. 

Is onwetteUjlc de sententie, gewezen door 
een verzoeningsb!f.reel 1:nn ecn werlc
reohtet·sra.a.d, zetelende nls vonnisvel
lend bureel, wellce, nn ·~erhoo·r Dan ge
t!t·igen, niet a.l de door ctrtUcel 71 va.n 
de wet van 9 jnl-i 1926 voor.ziene ver
meldingen bevnt. 

(N. V. « CHARBONI\A3ES DE MONCEAU-FONTAIKE )), 
'!'. )£AHO.VIED BE!.lKA'l' EN CONSO!.lTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de be.streden 
sententie, op 13 januari 1953 gewezen door 
de werkrechtersl'aad te Charleroi, vonnis
vellend bureel van de kamer voor werk
lieden; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 54, laatste ali
nea, en 71 van de wet van 9 juli 1926 be
treffende de werkrechtersraden, doordat 
de bestreden sententie de eis niet gegrond 
verklaard heeft, hem aan aanlegster in 
verbreking ontzegd heeft en deze tot de 
kosten heeft veroordeeld, zonder zoals bij 
bovenvermelde bepalingen vereist wordt, 
de namen, leeftijd, beroep en woonplaats 
van de getuigen te vermelden, alsmede 
hun verklaring of zij, al dan niet, bloed
of aanverwanten, dienaars of dienstboden 
ziin der partijen en de redenen tot wra
king: 

Overwegende dat volgens artikel 71 van 
de wet van 9 juli 1926, wanneer de werk
rechtersraad getuigen verhoort, er in za
ken die van aard zijn om in hoogste aan
leg te worden berecht, omtrent dat ver
hoor geen proces-verbaal wordt opge
maakt, maar dat de sententie vermelding 
client in te houden van de namen, de leef
tijd, het beroep en de woonplaats van die 
getuigen, hun eed, hun verklaring of zij, 
al dan niet, bloed- of aanverwanten, die
naars of dienstboden zijn van partijen, 
alsmecle de redenen tot wraking en de 
uitslag van het getuigenverhoor; 

Overwegende dat artikel 54 het arti
kel 71 toepasselijk maakt op de gedingen 
die aanhangig zijn v66r de als vonnisvel
lende burelen zitting houdende verzoe
ningsburelen; 

Overwegende dat de bestreden senten
tie, welke door een vonnisvellend bureel 
werd gewezen, vaststelt dat getuigen zijn 
verhoord geweest, dat dezen «de gebrui-

VERBR., 1954. - 37 

kelijke eed hebben afgelegd met bijvoe
ging van de woorden : zo helpe mij God)), 
doch dat zij behalve de naam van een 
enkele getuige, geen der andere bij arti
kel 71 vereiste vermelllingen bevat; 

Overwegende dat de sententie door deze 
weglating, welke van aard is om het hof 
in de onmogelijkheid te stellen zijn toe
zicht over de wettelijkheid van de proce
dure uit te oefenen, de in het milldel aan
getluide wetsbepalingen heeft geschonden ; 

Om die redenen, verbreekt de bestrellen 
sen ten tie; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing: ver
oordeelt verweerders tot de kosten; ver
wijst de zaak naar de werkrechtersraad 
te La Louviere, kamer voor werklieden. 

6 mei 1954. - 1e kamer. - Voot·zitter, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ver
sla.ggever·, H. Sohier. - Gelijkl!tidende 
oonol!tsie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - Ple-iter, H. Ansiaux. 

l" KA1\1ER. - 6 mei 1954 

1° MET HET ZEGEL GELIJKGE
STELDE TAXES. - TAXE OP DE BEURS
VERRICH'l'INGEN.- VVEl'GEi'ING IN \'OEGE VOOR 
HE'l' IJESLUI'.r VAN g MEl 19+1. - VERRICH
Tl!',TlJEN BETREFFENDE OPENBARE EFFECTEN GE
DAAN ZONDER TUSSEi\'KOMST VAN EEN VAKBE
MIDDELAAR-. - NIEI' AAN DE '!'AXE ONDER
WORPEN. 

2° MET HET ZEGEL GELIJKGE
STELDE TAXES. - TAXE OP DE BEURS
VERRICHI'INGEN.- WET'JE\'ING IN VOEGE VOOR 
HE'!' BESLUI'l' \'AN 9 MEl 1941. - VERRJCH
'l'INGEN BETREFFENDE OPENBARE EFFEC'l'EN GE
DAAN DOOR· 'l'USSENKOMST VAN EEN VAKBE
MIDDELAAR. ~ VAK~IAN WELKE IN EIGEN 
NAAM HANDEUL'. - VRIJSTELLING YAN DE 
TAXE. 

3° MET HET ZEGEL GELIJKGE
S'l'ELDE TAXES. - TAXE OP DE BEURS
VER.RICHTINGEN.- WETGEVINO IN YOEGE V66R 
HEl' llESLUIT VAN 9 MEl 1941. - VAKMAN 
WELKE ALS EEN OP'l'REDENDE PAR'l'ICU
LIER HANDEL'l'. - NIET VERAN'l'WOORIJELIJK 
VOOR HET RETALEN VAN DE TAXE VERSCHUL
DIGD DOOR DE PAR'l'ICULIER ME'!' DEWELKE 
HIJ GEHANm;LO HEEF'l'. 

1° K ra.ohtens de a.rtilcelen 120 tot 126 vnn 
het Wetboek bett·ettende de met het ze
gel geli:ilcgestelde taxes, voora.leer zij 
bij beslltit va.n 9 mei 1941 op de belws
en ve'l'leng·ingsverrichtingen -werrlen ge
wijzigcl-, waren de ven·,iohtingen op open
ba.t·e effecten zonde·r t•ttssenlcomst hetzi] 
va.n een ba.nkiet·, wisselngent, oommis
sionna.ris of ma.lcela.a.r, hetzij va.n een 
andere pe1·soon die gewoonlij lc a.ls be-
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rn·iddelaat· 1:oo·r die 1:errichtingen op
treedt, n·iet aan de tame op cle be!trsver
t··ichtingen onclerworpen. 

:::o Kt·achtens cle artikelen 120 tot 126 van 
het Wetboelv betTeffenae cle met het ze
r/el gelijlcgestelde tames, vooralee1· zij 
bij beslu.it van 9 nwi 1941 op de be1WS
en ve1·lengingsven··ichUngen worden ge
wijzigd, was eUce valc·man vcm cle tame 
op de beu.t·sve?-richtingen vrijgesteld, 
wannee1· hij in persoonlijlce naarn was 
opgetreclen, zelfs indien de ve1·richting 
wercl geclaan clooT tussenlcornst hetzij 
1:an een banlC'iet·, wisselagent, cornrn·is
sionnaris of malcelaaT, hetzij van een 
ancleT persoon clie gewoonUjlc als be
miclclelaar voo1· die veTrichtingen op
treeclt. 

3° Kt·achtens ae Mtikelen 1J30 tot 126 van 
lzet ·wetboelc betreffenae de met het ze
(lel geli}lcgestelde tames, vooralem· zij 
bij besl1tit van 9 mei 1941 op de be1tTS
cn 'l:edeng·ingsve·r·richt'ingen we1·den ge
·wijz·i,qcl, was de '!:aleman wellw in peT
soonlijlce naarn en niet als berniddelaar 
was opgetreclen niet verantwoordelijlc 
·vooT ae tctme op de be1trsve·rrichtingen 
wellce desgevallend floor cle particu.lieT 
met wellce hij gehandeld hacl veTsch1tl
digd was. 

(DANK VAN DE (( SOOTI:'l'J1: GENIDRALE DE BEL
GIQUE ll, T. BELGISOHE STAA~', MINISTER VAN 

FINANOIEN.) 

ARR.ES'£. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 november 1951 gewezen door 
llet Hof van beroep te Brussel ; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van het Wetboek cler met het 
zegel gelijkgestelcle taxes, gevoegd bij het 
koninklijk besluit van 2 maart 1927, en 
namelijk van zijn artikelen 120, 121 (ge
wijzigd bij de artikelen 38 van de besluit
wet van 28 februari 1935 en 8 van de be
sluitwet van 27 maart 1936) 123, 126 (ge
wijzigd bij artikel 8 van de besluitwet 
van 27 maart 1936), 127 en 136 (gewijzigd 
bij de artikelen 22 van de wet van 2 juli 
1930 en 8 van de besluitwet van 27 maart 
1936), zoals die alclus gewijzigde artikelen 
werden overgenomen in de tekst gevoegd 
bij het koninklijk besluit van 29 septem
ber 1938, houdende nieuwe bekell{lmaking 
van de in deze materie vigerende wetsbe
palingen, doordat het bestreden arrest, bij 
bevestiging van llet beroepen vonnis, be
slist dat de bank, aanlegster in verbre
king, persoonlijk gehouden was tot het 
l;:wijten van de taxes op de beursverrich
tillgen die, naar beweerd werd, behoorden 
te worden geheven op de tussen 1 januari 
Hl39 en 19 mei 1941 aan haar loketten 
rechtstreeks door de kopers verrichte aan-

kopeh van uit haar eigen patrimonium 
voortkomende obligatien welke zij recht
streeks en openlijk aan de kopers in haar 
naam en voor haar eigen rekening ver
kocllt, zonder bemiddeling van een der 
twee in artikel 120 van voormeld wetboek 
aangeduide personen, en doordat het ·be
streclen arrest gevolglijk aan aarilegster 
haar vordering heeft ontzegd tot terug
gave van taxes welke onverschuldigd door 
haar, onder voorbehoud op die verriclltin
gen aan verweerder werden gekweten, clan 
wanneer, uit kracht van voormelde tot met 
18 mei 1941 toepasselijke wetsbepalingen, 
krachtens artikel 120 van bovenvermeltl 
wetboek enkel onder de taxe viel de ver
richting van aankoop, of verkoop, gedaan 
of uitgevoercl door tussenkomst hetzij van 
bankiers, wisselagenten, commissionnaris
sen of makelaars, hetzij van andere perso
nen die gewoonlijk als bemiddelaars voor 
die verrichtingen optreden, wat elke ver
schulcligheid van het recht uitsluit, zowel 
door de koper als door de verkoper, ten 
aanzien van de verrichtingen die, zoals 
ten cleze, volgens de vaststellingen van de 
rechter over de grond, rechtstreeks tussen 
verkoper en koper zonder bemiddeling van 
een der in voormeld artikel vermelde 
tussenpersonen, handelende voor een op
drachtgever, uitgevoerd worden, zonder dat 
daarvan het geval uitgezonderd is waarin 
de verkoper een der alclus bedoelcle per
sonen zou wezen, doch in zijn naam en 
voor zijn eigen rekening rechtstreeks aan 
de koper openbare fondsen die hem zelf 
toebehoren zou verkopen, en clan wanneer, 
aangenomen dat een taxe door de kopers 
op hun aankopen verschuldigd zou wezen, 
de aanleggencle bank, luidens artike
len 126 en 127 van voormelcl wetboek, per
soonlijk enkel kon gehouden zijn tot 
de rechten welke eventueel verschuldigd 
waren op de aankopen gedaan door haar 
toecloen, als optredende tussenpersnon 
voor een opdrachtgever, hetgeen het geval 
niet was voor de litigieuze aankopen 
waarin, zoals de rechters over de groncl 
er op wijzen, zij niet als tussenpersoon 
is opgetreden voor personen welke haar 
een koopopclracht zouden gegeven hebben 
doch openlijk en rechtstreeks met koper~ 
als verkoopster voor haar eigen rekening 
van haar eigen effecten gehandeld heeft : 

Overwegende dat de aanleggende bank 
terugbetaling vorclert van de taxe op de 
beursverrichtingen welke geheven werd 
op aankopen van nit haar eigen Datri
monium voortkomende obligatHln aan 
toonder, die door clienten aan haar loket
ten vanaf de 1e januari 1939 tot met de 
18" mei 1941 inbegrepen, zonder tussen
personen, gedaan werden ; 

Overwegende dat artikel 120 van het 
Wetboek der met het zegel gelijkgestelde 
taxes, volgens de bij koninklijk besluit 
Yan 29 september 1938 tot stand gebrachte 
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opvatting, in de termen van artikelll van 
de wet van 30 augustus 1913 vervat was; 
dat bij hetzelve aan de taxe werd onder
worpen cc elke verrichting van aankoop, 
of overdracht van Belgische of vreemde 
openbare effecten, in Delgie gedaan of uit
gevoerd door tussenkomst hetzij van ban
kiers, wisselagenten, commissionnarissen 
of makelaars, hetzij van andere personen 
die gewoonlijk als bemiddelaars voor die 
verrichtingen optreden >>; 

Overwegende dat in de loop van de 
voorbereidende werkzaamheden tot de wet 
van 30 augustus 11l13, de centrale afdeling 
van de Kamer van Volksvertegenwoor
digers in samenwerking met het bestuur 
nieuwe teksten heeft opgestelcl welke zon
der bespreking door bet 11arlement aange
nomen werclen; dat zij de draagwijdte 
ervan als volgt rechtvaardigcle : cc de 
nieuwe regeling stelt als hoofdvereiste 
voor de invorderbaarheid van het recht, 
dat de verrichting door tusscnkomst van 
een vakman verhandeld worcle, met name 
een persoon, wiens handel bestaat in het 
aannemen van de aanbiedingen en aan
vragen van beurswaarclen; het heffen van 
de taxe onclerstelt flat cle verrichting ge
daan werd door toecloen van een of van 
verschillende tussenpersonen die optraden 
om koper en verkoper in betrekking met 
elkaar te brengen >> ; 

Overwegende clat de wetgever dns blijk 
gegeven heeft van de wil dat, zoals trou
wens de interpretatie van de termen van 
voormeld artikel 120 volgens hun gebrui
kelijke zin het gebocid, de taxe aileen zou 
geheven worden op de verrichtingen be
treffende openbare fondsen, aangegaan 
door toedoen van in het vak werkzame 
tussenpersonen; 

Overwegencle dat, zelfs ten aanzien van 
zoclanige verrichtingen, elke vakman, zo
als een bankier, van de taxe vrijgesteld 
was wanneer- hij in persoonlijke naam 
handelde; 

Overwegencle immers, dat artikel 12, 
lW 3, van de .wet van 30 augustus 11l13, 
overgenomen in artikel 121 van de bij het 
koninklijk besluit van 29 september 11l38 
totstanclgebrachte samenvatting, bepaalde 
dat het recht cc niet verschnldigd is door 
de als bankiers, wisselagenten, commis
sionnarissen of makelaars in openbare 
fondsen >> gepatenteerde partijen; dat on
der partijen dient te worden verstaan de 
contractanten, bij uitsluiting van de tus
senpersonen die geen partij bij het con
tract zijn; 

Dat insgelijks in vorenvermelcle voorbe
reidende werkzaamheden de volgende nit
eenzetting te lezen is : cc de door de mid
denafdeling voorgestelde regeling wijktaf 
van de vroegere regeling, doordat zij de 
vakmannen vrijstelt van de' taxe wegens 
al de verrichtingen die zij voor hun eigen 
rekening doen, hetzij deze verrichtingen 

tussen twee vakmannen plaats hebben ge
had of een bijzondere persoon er als een 
der partijen tnssengekomen is >> ; 

Overwegende clat, zo lid 3 van artikel121 
nit kracht van artikel 8 van het besluit 
nr 264 van 27 maart 1936 is vervangen 
geweest door een tekst luidende clat het 
recht cc niet verschuldigcl (is) door de wis
selagenten en de wisselagentcorresponden
ten, noch door de personen of maatschap
pijen die het beroep van bankier uitoefe
nen >>, de enige reclen claarvan, zoals in 
het verslag aan de Koning staat te lezen, 
is de becloeling eli t lid in overeenstemming 
te brengen met artikel 75 van titel V van 
boek I van het vVetboek van koophandel, 
zoals het bij het besluit nr 84 van 30 ja
nuari 1935 is gewijzigd geweest; 

Overwegencle dat er ten onrechte worclt 
staande gehouden dat de bankier, die al
chls van de taxe is vrijgesteld, voor zo
veel hij als contractNende partij is opge
treden, clesniettemin Yerantwoorclelijk zou 
wezen voor de kwijting van cle taxe welke 
de particulier mc"t wien hij geh:mdel<l 
heeft verschuldigd is, en zulks krachtens 
artikel 15, lid 2, van de wet van 30 augus
tus 11l13, gewijzigcl bij artikel 8 van het 
besluit nr 264 van 27 maart 1936 (arti
kel 126 van de samenva tting van 29 sep
tember 1()38), lnidens hetwelk degenen, 
aangecluicl onder artikel 11, die van beurs
verrichtingen hun beroep maken, c< per
soonlijk gehouden (zijn) tot de betaling 
der rechten wegens de door hunne bemicl
cleling gedane verkopen, aankopen en in
schrijvingen >> ; 

Overwegencle dat deze wetsbepaling en
kel, door cc bemiddeling >> in het totstand
brengen van zodanige verrichting, op de 
deelneming als tussenpersoon kan doelen; 
clat het aanwezig zijn van die hoeclanig
heicl niet denkbaar is bij de vakman die 
persoonlijk cle verrichting aangaat; dat 
bijgevolg voormekl artikel1o, lid 2, slechts 
toepasselijk is op de in het vak werkzame 
tussenpersoon die als zodanig optreedt; 

Dat bovendien de verschulcligheid van 
de taxe op de beursverrichtingen, om het 
f)ven of cle overeenlwmsten tnssen vak
lieden, tussen particulieren of tussen een 
vakman en een particulier zijn tot stand 
gekomen uitgesloten zijn wanneer, zoals 
in onderhavig geval, zij zonder bemidde
ling van een tussenpersomi. zijn afgehan
delcl geweest ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
derhalve met schending van de in het 
middel aangednide wetsbepalingen, bij be
vestiging van het beroepen vonnis welkFJ 
redenen het overneemt, beslist heeft dat 
de verrichtingen voorzien bij artikel 11 
van de wet van 30 augustus lll13 (arti
kel 120 van de bij koninklijk besluit van 
29 september 11l38 totstandgebrachte sa
menvatting) onder de belasting vielen 
ingeval een vakman daarbij was opgetre-
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rcen, zonder te onderscheiden of deze als 
tussenversoon dan wel als handelencle 
partij is opgetreden ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
de:ri arrest; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

6 mei 1!}54. - 1e kamer. - TToo1·zitteT, 
H. Fettweis, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslapgevm·, H. Daubresse. -
Gelijlc~uitlencle conclusie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Pleiter·s, HH. An
siaux en Van Leynseele. 

l e KAMER. - 7 mei 1954 

BI!JWI.JS. - BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. 
- ARREST GESTEUND OP DE Gn!STANDIGHEID 
DAT DE EERSTE REOHTER ZICH ONBEVOElGD 
HEEl•'T VERIKLAATID. - 00NCLUSIES VAN EEN 
PARTIJ YOOR DE EERS'l'E RECHTER W AARBIJ 
EEN MIDDE!, VAN ONBEVOEGDHEID IS OPGEWOR
PEN GEWEEST. - SCHENDING VAN DE BEWIJS
KRACH'l' VAN DE CONOLUSIES. 

Schenclt cle bewijskracht van rle door een 
parti.i v66r cle eerste rechte-r genomen 
conclusies het arrest rlat ste11nt op tle 
omstancligheicl clat cle 1"ec71 ter r:dch 
ambtshalve onbevoegcl heett ve1"7claanl .. 
clan wanneer voo1·melcle concl1tsies cle 
door het beroepen vonnis aangenomene 
onbevoegclhB'icl opwie·rpen (1). 

(DE {JB.EEF, 1'. SCHOONJANS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 mei 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 131!}, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, en, voor 
zoveel als nodig, 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek en 1003 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, doordat het 
bestreden arrest beslist dat partijen v66r 
cle eerste rechter over de grond geconclu
{leerd hebben zonder de clausule van de 
akte van schenking in te roepen waarbij 
de vaststelling der onderhoudskosten van 
verweerster en haar echtgenoot aan de 

(1) Verbr., 3 november 1950 (A1·r. Ye,·b,·., 
1951, blz. 93; Bull. en PAsrc., 1951, I, 112) ; 
7 september 1953 (A7'7'. Yerb1·., 1953, biz. 820; 
Bull. en PASIC., 1953, I, 957). 

vrederechter van de woonst der schenkers 
was toevertrouwd en hieruit afleidt dat 
partijen dienen geacht te worden van die
clausule afstand te hebben gedaan, met 
het gevolg dat de eerste rechter zich ten 
onrechte onbevoegd heeft verkluard' om 
van de eis kennis te nemen, dan wanneer 
aanleggers, in de voor de rechtbank geno
men conclusies, gezegde clausule uitdruk
kelijk ingeroepen hadden en, op grond 
van deze clausule, staande hield dat 
« eisers dm·halve niet gerechtigd ZlJll 
thans Yoor de rechtbank van eerste aanleg 
te dagvaarden om een moeilijkheid waar
van zij zelf de oplossing aan de heer vre
derechter toevertrouwd hadden, te Iaten 
beslechten ''• waaruit volgt dat het bestre
den arrest de bewijskracht welke aan de 
door aanleggers genomen conclusies ver
schuldigd is geschonden heeft : 

Overwegende dat cle door verweerster 
en haar echtgenoot tegen aanleggers v66r 
de reclltbank van eerste aanleg ingestel·'e 
vordering, strekte tot betaling van onder
houdsgeld in uitvoering van een akte van 
8 november 1947, waarbij verweerster en 
haar echtgenoot aan aanleggers schenking 
van hunne goederen hadden gedaan met 
last voor dezen in het onderhoud van de 
schenkers tot hun overlijden te voorzien ; 

Overwegende dat de eerste rechter zich 
onbevoegd heeft verklaard om van deze 
vordering kennis te nemen, om reden dat, 
naar luid van de vermeldingen van be
wuste akte, «in geval de schenkers om om 
het even welke reden bij vrouw Verhey
den-De Greef niet zouden blijven inwonen, 
en het moesten verkiezen zich elders te 
vestigen, de echtgenoten Verheyden-De 
Greef verplicht zullen zijn aan de schen
kers cle kosten van onclerhoud te betalen 
die zullen vastgesteld worden door cle 
heer vrederechter der woonst van de 
schenkers aan wiens beslissing partijen 
zich van nu af en voortaan onderwerpen ll, 
en clat deze clausule cc een beding vnn 
scheiclsgerecht uitmaakt "; 

Overwegende dat tot staving van de 
beslissing waarbij het het vonnis van de 
eerste rechter vernietigt, het bestreden ar
rest uitsluitend aanvoert dat « nit de 
stukken van de procedure blijkt dat par
tijen v66r de eerste rechter over de grond 
geconcludeerd hadden zonder bewuste 
clausule in te roepen; dat zij derhalve 
clienen geacht te worden van deze clausule 
afstand te hebben geclaan en dat de eerste 
rechter ten onrechte van ambtswege, het 
rechtsmkldel van onbevoegdheid heeft op
geworpen ll; 

Overwegende nochtans dat uit de bij de 
voorzicning gevoegde stukken blijkt dat, 
in de conclusies welke zij v66r de eerste 
rechter hebben genomen, aanleggers, na 
uitdntkkelijk aan de bewoordingen van 
de besproken clausule te hebben herin

' nerd, hebben aangevoerd dat zij cc een ar-
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bitrale clausule was waarover aile par
tijen definitief hun accoord geuit had den >5, 
en dat verweerster en haar echtgenoot 
« aldu!l niet gerechtvaardigd zijn thans 
v<>or de rechtbank van eerste aanleg te 
dagvaarden om een moeilijkheid, waarvan 
zij zelf de oplossing aan de heer vrede
rechter toevertrouwd hadden, te laten be
slechten »; 

Overwegende dat dienvolgens blijkt dat 
de eerste rechter zich niet ambtshalve on
bevoegd heeft verklaard en dat het be
streden arrest het geloof heeft miskend 
dat aan aanleggers conclusies verschul
digd is en de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen geschonden heeft ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arr'est; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde be,slissing ; ver
oordeelt verweerster tot de kosten, er in 
begrepen die welke aanleggers hebben 
moeten doen om de stukken te bekomen 
welke aan de voorziening gehecht zijn en 
onder nummers 1, 2, 3 en 4 in de inven
taris werden opgenomen; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Gent. 

7 mei 1954. - 1• kamer. - VooTzitter 
en verslaggever, H. Vandermersch, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijlc
luidende conclusie, H. R. Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleiter, 
H. VanRyn. 

le KAMER. - 7 mei 1954 

BEWIJS. - BEWIJSKRACHT VAN DE AK'l'EN. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - 001'\CLT:SIES. -
JURIDISOH GEVOLG WELK ERUI'r HAD KUN
NEN AFGELEID WORDEN. - GEVOLG DOOR 
DE CONOLUDERENDE NIE'l' AFGELEID. - GEVOLG 
NIET DOOR DE REOHTER NAGEGAAN. - GEEN 
SOHENDING VAN DE BEWIJSKRAOH'l' VAN DE 
CONOLUSIES. 

Schendt niet de bewi,islcracht der voor 
hem genomen concl1tsies cle Te~ht~T. die 
de grand niet nagaat van een J'Urtd·tsch 
gevolg dat uit de conclusies had lcttnnen 
afgeleid worden, maa1· da~ de conclu
derende eruit heeft afgele·l,d. 

(NAAMLOZE VENNOO'l'SCHAP STEENBAKKIGRI,J 
VAN BURCHT, '!'. l'>fAHIEU.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 mei 1952 geweo:en door het 
Hof van beroep te Gent; 

, Overwegende dat uit de stukken der 
rechtspleglng blijkt dat de door verweer
sters ingestelde vordering strekte tot ver-

goeding van het door hen ondergaan na
deel ten gevolge van het dodelijk ongeval, 
waarvan hun echtgenoot en vader Victor 
De Wulf, op 18 januari 1945, het slacht
offer was geweest ; 

Dat de vordering van verweersters ge
grond is op de aansprakelijheid van aan
legster in haar hoedanigheid van eigena
res van een muur, welke haar werkplaat
se:ri van de openbare weg scheidt en welke 
op Victor De Wulf neergestort is; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond de vordering heeft ingewilligd na 
het gebrek aan onderhoud van de muur 
te hebben vastgesteld en na het door aan
legster in verbreking uit de overmacht 
afgeleid verweer te hebben afgewezen; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1319 en 1320 van het Burger
lijk Wetboek, dQOrdat, eerste onderdeel, 
bet bestreden arrest de overmacht afwijst 
die door eiseres was opgeworpen om te 
ontsnappen aan de verantwoordelijkheid 
die, op grond van artikel 1386 van het 
Burgerlijk Wetboek, door verweersters 
tegen haar was ingeroepen, zond~r ~:!? 
hare conclusies te antwoorden waarm zlJ 
deed gelden dat het haar, « volstrekt o~
mogelijk was geweest de nodige oprm
mings- en slopingswerken te verrichten, 
niet aileen tengevolge van het gebrek aan 
werkkrachten en omdat zij over de nodige 
tijd niet beschikte, maar ook tengevolge 
van het guur winterweer, de vrees voor 
onophoudelijk overkomende vliegbommen 
en raketbo=en alsmede voor de land
bommen en lamlmijnen' die nog zowel in 
de buurt als tussen de puinen van haren 
eigendom verspreid lagen >>, en zich ertoe 
beperkte te verklaren dat eiseres over de 
nodige tijd en over de nodige werkkrach
ten beschikte om de kwestieuze werken 
te verrichten, wat nlet volstaat om het 
ingeroepen midclel naar genoegen van 
recht te beantwoorden, vermits aldus de 
bestreden beslissing de uit de oorlogstoe
stand voortspruitende overmacht niet af
wijst, tweede onderdeel, het middel niet 
tegenkomt, door eiser afgeleid uit arti
kel 3 van titel XI van de wet van 24 au
gustus 1790 en het door het Regentsbesluit 
van 29 november 19!4 geldig verklaard 
besluit der secretarissen-generaal van 
1 augustus 1944, waarbij, in de geteisterde 
gemeenten, aangeduid in het besluit van 
de commissaris-generaal van wederop
bouw, waaronder de gemeenten Burght en 
Kruibeke zich bevonden, de gemeenten 
aile dringende werken van opruiming 
op de openbare weg en aile werken van 
aaurasering of van voorlopige versteviging 
der panden of delen van panden die ge
vaar van instorting vertoonden en langs 
de openbare weg zijn gelegen, met de gel
delijke tussenkomst van de. Staat moesten 
verrichten, en, zich ertoe bepaalt te ver-
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klaren dat hier nid dient te worden nage
gaan of, op grand van andere wetsbepa
lingen dan artikel 1386 van het Burgerlijk 
Wetback, ook derden aansprakelijk voor 
de schadelijke gevolgen van het dodelijk 
geyal zouden kunnen worden gestelcl -
wat geen weerlegging uitmaakt van het 
middel dat ingeroepen was, niet om de 
aansprakelijkheW van derden in het ge
drang te brengen, maar om te bewijzen 
dat de werken, waarvan het verzuim aan 
eiseres verweten was, niet cloor haar 
moesten verricht worden : 

Overwegende dat, wat het eerste onder
deel betreft, cle rechter over de grond, na 
te hebben vastgesteld dat de instorting 
van de muur be'invloed werd door oorlogs
feiten en door een hevige wind, die noch
tans het instorten van een normaal onder
houden gebouw niet had kunuen veroor
zaken, hierop wijst dat de muur sedert 
ruime tijd in slechte staat van onderlloud 
was en clat aanlegster niet in de omnoge
lijkheid verkeerde om hem te herstellen, 
te schoren of te doen afbreken, daar · zij 
over de nodige tijd en werkkrachten had 
beschikt en cc haar vijftien werklieden 
slechts op 5 januari 1945 cle arbeid hebben 
geschorst JJ ; 

Dat, het arrest door die vaststellingen 
aanlegsters bewering tegenspreekt dat het 
haar onmogelijk was geweest, wegens 
oorlogsgevaren, de noclige werken, te doen 
verrichten; 

Overwegende, aangaande het tweede 
onderdeel, dat nit de door aanlegster v66r 
het hof van beroep genomen co;nclus.ies 
niet blijkt dat deze de in dit onderdeel 
bedoelde wetsbepalingen had ingeroepen 
om aan te tonen dat de nodige werken, 
om in !let verzuim van onderho'nd te ver
helpen of de gevolgen ervan te vermijden, 
uitsluitend ten laste van de gemeenten 
Kruibeke en Burght Yielen, terwijl zij 
zelf niet gehouden was ze te verrichten; 

Dat gezegde conclusies, tot .staving van 
het door de recllter over de grond beant
woord en verworpen middel dat gesteund 
was op een beweerde onmogelijkheid, wel
ke met overmacllt gelijkstaat, de herstel
lings-, schorings- en slopingswerken nit te 
voeren, de ontllouding der gemeenten 
Kruibeke en Burglit eerst als argument 
doen gelden; dat zij vervolgens de in het 
middel bedoelde bepalingen betreffende de 

· verplichtingen der gemeenten Kruibeke 
en Burght inroepen, doch zonder staande 
te houden dat deze met uitsluiting van 
aanlegster voor de gevolgen van het ge-

(1). DE PAGE, b. II, n" 133 ell 1H; SAVATIER 
in PLANIOL en RIPERT, uitg. 1952, b. I, 11' 476; 
BEUDANT, b. Illbis, n' 1563; verbr., 25 mei 1888 
(B1,ll. en PAsrc., 1888, I, 241\; zie oak nota van 
SAVATIER onder Rauen, 14 februari 1923 (D. P., 
1925, 1, 88). 

.brek aan onderhoud aansprakelijk zouden 
zijn; 

Dat de rechter over de grond, in die 
voorwaarden, het geloof niet heeft ge
schonden dat aan de conclusies van aan
legster verschuldigd is door te beslissen 
dat het zonder belang was na te gaan of, 
op grond van andere bepalingen dan arti
kel1386 van het Burgerlijk Wetboek, der
den << ook JJ aansprakelijk zouden kunuen 
gesteld worclen; 

Dat geen enkel ondenleel van het mid
del kan aangenomen worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegster tot de kosten 
en, vermits de voorziening v66r 15 septem
ber 1953 werd ingesteld, tot een vergoeding 
van 150 frank jegens verweersters. 

7 mei 1954. - 1° kamer. - Voorzitte1·, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve'l'sl!lggeve'l', H. Piret. -
G-eUjklnidende conclasie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 
Ple-ite1·s, HH. Van Leynseele en Van Ryn. 

le KAMER. - 7 mei 1954 

1° VOOGDIJ. - OPGEDRAGEN VOOGDI.T. 
AANSTELI.ING VAN VERSCHEIDENE VOOGDEN. 
AANSTELI.ING VAN EEN VOOGD, DOOR TIJDE
LIJKE TOEKENNING VAN DE BEW A KING VAN DE 
MlNDEIUARIGE AAN EEN ANDER VOOGD. -
~TETTELIJKHEID. . 

2° VOOGDIJ. - BERAADSLAGING VAN DE FA
MlLIERAAD. - VERHAAL TOEGEKEND DOOR 
A RTIKEL 883 VAN RET WETBOEK VAN BUR
GE'lLIJKE RECHTSPLEGING. - AARD. 

3° VOOGDIJ. - BERAADSLAGING VAN DE FA
MILIERAAD. VERN!ETIGING DOOR DE 
R.ECH'l'BANK VAN EERSTE AANLEG, - MACH
TEN VAN DE RECHTBANK TEN GEVOLGE VAN DJE 
I'ERNIETIGING. 

1 o In geval v!ln opgedl·!lgen voogclij, mag 
cle f!lmilien£ad vm·scheidene voogclen 
!lanstellen of, indien hij slechts een 
voogcl !l!lnstelt, de bewaking v!ln de 
minderj!lrige Ujdelijlc aan een anfle·r 
persoon cl!ln de voogcl toevertl·o·u
wen (1). 

2° Het ve·rhaal bii cle ~-echtb!lnlc van eel·
ste !l!lnle,q tegen cle beslissin,q v!ln cle 
familiemad, voorzien bi.i aTtilcel 883, 
lid 2, vnn het TVetboelc v!ln b·nrrJerli,ike 
l'echtspleging, is qeen hager beroep (2). 

(2) Dit verhaal is een vordering tot nietig
verklaring (DE PAGE, b. II, n' 125; Fr. verbr., 
8 november 1893, D. P., 189,1, 1, 270); een 
hager beroep kan slechts ingesteld worden te
gen het vonnis gewezen op het verhaal (We.t. 
boek van burg. rechtspl., art. 889). 
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3° Wannee1' de 1'echtbank, bij dewelke 
een verhaal tegen een beraadslaging 
van de familieraad aanhangig werd ge
maalct deze beTaadslaging ve1·niet-igt, 
mag die rechtbank geen nieuwe beslis
sing in de plaats stellen van deze wellce 
zij teniet heett gedaan, behalre indien 
de ve1·wijz~ng naar' de familiemad als 
zonder voorwe1·p of nu,tteloos voor
lcomt (1). 

(HASS, T. JANSSENS.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 13 juli 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
van het bestreden arrest ~n van het beves
tigd vonnis blijkt dat de door aanleggers 
ingestelde vordering er toe strekte de 
tweede, derde en vierde verweerders te 
verplichten de minderjarigen Ilona en Lea 
Mermelstein aan de heer Israel Lowy toe 
te vertrouwen, in zijn hoedanigheid van 
datieve voogd; 

Dat bij deze vordering een andere is 
gevoegd ingesteld door verweerder Jans
sens en strekkende tot vernietiging van de 
beslissing van de familieraad waarbij 
Lowy als voogd aangewezen is geweest, 
om reden dat deze beslissing met de be
langen van de minderjarigen strijdig is, 
alsmede tot ontzetting van de voogd 
Lowy; 

Overwegende dat, bij bevestiging van 
het beroepen vonnis, het bestredi:m arrest 
verklaard heeft, enerzijds, dat de vorde
ring tot ontzetting van de voogd niet ont
vankelijk was om reden dat dergelijke 
maatregel enkel door de familieraad kon 
getroffen worden en, anderzijds, dat de 
gecritiseerde beraadslaging en beslissing 
van de familieraad van gener waarde 
waren als zijnde strijdig met de belangen 
van de minderjarigen; 

Dat het beslist heeft dat een nieuwe 
beraadslaging van de familieraad op ver
zoek van de procureur des konings moest 
plaats nemfW en aanleggers eis heeft 
afgewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest ener
zijds in zijn motiverend gedeelte ver
klaart dat de beslissing getroffen door de 
familieraad van 28 october 1947, waarbij 
de heer Isra-el Lowy, vierde 'eiser in ver
breking, tot voogd der beide minderjarige 
kinderen Ilona en Lea Mermelstein werd 
aangesteld kan beaamd worden mits split-

(1) Zie voetnota, ondertekend R. H., in Bull. 
en PAsrc., 1954, I, 762. 

sing van het hoederecht, en derhalve de 
vordering tot afzetting van de voogd 
Lowy zogezegd niet ontvankelijk ver
klaart, en anderzijds, in zijn beschikkend 
gedeelte, bij bevestiging van het beroepen 
vonnis, <<, zegt voor recht dat de beraad
slaging en beslissing van de familieraad, 
in zake Mermelstein, gehouden op 28 oc
tober 1947 voor de vrederechter van het 

· tweede kanton Antwerpen, met de belan
gen der minderjarigen Ilona en Lea Mer
melstein strijdig is . . . deze beslissingen 
dienvolgens waardeloos >> verklaart, door
dat het bestreden arrest waar het ener
zijds de k'westieuze besl~ssing van de fa
milieraad, waarbij de heer Lowy als 
voogd werd aangesteld mits zekere moda
liteiten goedke1trt, maar anderzijds deze 
beslissing zonder voorbehoud vernietigt, 
op tegenstrijdige, minstens duistere en 
dubbelzinnige beweegredenen berust, het
geen een schending uitmaakt der in het 
middel aangeduide wetsbepaling : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
inderdaad verklaart dat de aanstelling 
van Lowy, als voogd, kan goedgekeurd 
worden doch erbij voegt dat zij met de 
belangen van de kinderen strijdig is voor 
zoveel gezegde Lowy, wegens die aanstel
ling, met de bewaking van de minderja
rigen belast is geweest ; 

Dat, beschouwend dat de beslissing van 
de familieraad, zoals zij getroffen werd, 
cUt wil zeggen. zonder splitsing van het 
bewakingsrecht van de andere attributen 
der voogdij, met het belang van de kin
deren strijdig was, het hof van beroep 
zonder de hiervoor aangehaalde bewering 
tegen te spreken, de aan zijn toezicht on
clerworpen beslissing geheel heeft kmmen 
te niet doen om aan de nieuwe familie
raad toe te laten, hetzij een andere voogd 
aan te duiden, zo die raad het ongepast 
achtte de attributen van de voogdij te 
verdelen, hetzij de heer Lowy als voogd 
aan te stellen, doch mits de bewaking van 
de minderjarigen aan een ander persoon 
toe te vertrouwen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 442, 443 444 
445 en 450 van het Burgerlijk Wetbo~k e~ 
97 van .de Grondwet, doordat het bestre
den arrest bij bevestiging van het beroe
pen vonnis beslist dat het hoederecht 
dient afgezonderd te worden van de door 
de heer Lowy uitgeoefende voogdij, om
dat de samenvoeging ervan met de belan
gen der minderjarigen Ilona en Lea Mer
melstein strijdig is, maar zogezegd de 
vordering tot afzetting van de heer Lowy 
als voogd afwijst, dan wanneer het hoe
derecht over de minderjarigen onmisken
baar deel uitmaakt van de voogdij, en de 
Sl1litsing ervan, zoals zij door het bestre-
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den arrest zonder enige beperking uitge
sproken werd, op een uitsluiting of afzet
ting van de heer Lowy als voogd neer
komt, en trouwens alleen door een uit
sluiting of afzetting van de voogcl kan 
bereikt worden, terwijl anderzijds het 
bestreden arrest beweert de vorclering tot 
afzetting van de hcer Lowy als voogcl als 
niet ontvankelijk af te wijzen, cloorclat 
het bestreclen arrest alzo de in het midclel 
aangecluide wetsbepalingen geschonclen 
heeft : 

Overwegencle clat de voogdij in het be
lang van cle minderjarige wordt ingesteld; 

Overwegencle dat het belang van de 
minderjarige volgende maatregelen kan 
rechtvaarcligen, hetzij clat de familieraacl, 
in geval van clatieve voogclij, twee voog
clen voor de minderj arige aanstelt waar
van een bijzonder met de bewaking van 
deze laatste gelast wordt, hetzij dat, al
hoewel zij een enkele voogd aanstelt, de 
familieraacl voorlopig de bewaking van 
het kind aan een andere persoon clan de 
aangestelde voogd toevertrouwt; 

Dat de rechtbank of het hof, verzocht 
om over de tegen een beslis6ing· van de 
familieraad geoppercle kritieken uitfpraak 
te doen, inclien zij achten dat de door 
cleze raacl genomen beslissing betreffencle 
het bewakingsrecht niet met het belang 
van het kind overeenstemt, knnnen be
schikken dat het bewakingsrecht, in geval 
de aangestelcle voogd zijn hoedanigheid 
zou behouden, van de andere attributen 
van de voogclij zal gesplitst worden; 

Overwegende dat, claar de omtrent het 
bewakingsrecht getroffen maatregelen al
tijd kunnen herzien w'orden, wanneer de 
omstandigheden welke deze rechtvaardi
gen hebben opgehouclen te bestaan, het 
bestreden arrest niet uitdrukkelijk moest 
bepalen dat de voorgeschreven maatregel 
geen clefinitief karakter had; 

Dat het midclel naar recht faalt; 
Over het dercle middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 883 en 884 
van het Wetboek van bnrgerlijke rechts
vorclering, doordat het bestreden ar
rest, om reden clat de cc aanstelling (van 
de heer Lowy) als voogcl kan beaamd 
worden mits het hoeclerecht aan een 
ancler persoon worclt toevertrouwd, en de 
stelling van de eerste rechter, waar hij 
beslist dat de familieraad de belangen 
der minderj arigen geschonden heeft door 
de hoede niet van de voogdij te splitsen, 
clan ook client bijgetreden te worden ll, 
bij bevestiging van het beroe11en vonnis 
beslist en voor recht zegt cc clat de be
raaclslaging en beslissing van de familie
raacl ... , gehouclen op 28 october 19!7 ... , 
met de belangen der minderj arige kinde
ren Ilona en Lea Mermelstein strijclig 
zrJn ... , deze beslissingen clienvolgens 
waardeloos (verklaart) en beveelt clat 

ten verzoeke van de heer procureur des 
konings een nieuwe familieraad zal bij
eengeroepen worden Jl, dan wanneer, in
clien, zoals in onderhavig geval/ de be
slissing van de familieraad vernietigd 
wordt omdat de toevertrouwing van het 
hoederecht der minderjarige kinderen 
aan de voogd met het belang dezer kin
deren strijdig is, het bestreden arrest 
zelf een andere besli6sing in de plaats van 
de vernietigde had dienen te stellen, en 
zijn rechtsmacht overschreden heeft door, 
na de beslissing eenvoudig te hebben ver
nietigd, de zaak terug naar de familie
raad te verwijzen, waarvan het een 
nieuwe bijeenroeping beveelt, doordat het 
bestreden arrest, door enkel de nietigheid 
van de kwestieuze beslissing uit te spre
ken en de zaak terug naar de familie
raad te verwijzen, in plaats van zelf de 
vernietigde beslissing te hervormen, de in 
het middel aangehaalde wetsbeschikkin
gen geschonden heeft : 

Overwegende, enerzijds, dat de bij arti
kel 883, alinea 2, van het Wetb<>ek van 
burgerlijke rechtsvordering toegelaten 
vorclering geen hoger beroep uitmaakt; 

Overwegende, anderzijds, dat geen en
kele der in het middel bedoelde wetsbe
palingen aan de rechter, die een beraad
slaging van de familieraad te niet doet, 
voorschrijft een beslissing in de plaats te 
stellen van deze die door hem werd te 
niet gedaan; 

Dat, dienvolgens, na vernietiging van 
een beraaclslaging van dergelijke aard, 
de familieraacl opnieuw moet bijeengeroe
pen worden om te beraadslagen, tenzij 
dergelijke verwijzing als zonder voorwerp 
of nutteloos voorkomen zou; 

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

ning ; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

7 mei 1954. - 1" kamer. - Voorzitter, 
H. Vandermersch, raad6heer waarnemend 
voorzitter. - V<Wslaggever, H. Piret. -
Gelijlclttidenae eonolttsie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur generaal. 
PleUe1·s, HH. Van Ryn en Demeur. 

2" KAMER. - 10 mei 1954 

1° RECHTERLIJKE INRICHTING. 
RECHTER llENOEMD IN EEN ANDERE RECHT
RANK, - UITOEFENING VAN ZIJN OUDE FUNC
TIES VOOllALEER HIJ IN ZIJN NIEUWE HOEDA
l\'IGHEID DEN EED HEEI!''l' AFGELEGD. - WET
TELIJKHEID. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
S'l'RA~'ZAKEN. - ENKELE S'l'RAF UlTGESPRO-
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KEN VOOR TWEE MISDRIJI"EN. - JVliDDEL GE
STEUND OP DE VERJARING VAN DE PUBLIEKE 
VORDElUNG WAT BETREFT EEN DER MISDRIJ
VEN. - STRAF GERECHTYAARDIGD DOOR RET 
NIET VERJAARD MISDRIJF. - J\iliDDEL NIET 
ONTVANKELIJK. 

3° BEWIJS. - STRA~'ZAKEN. - GEVAL 
W AARIN DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJS
MIDDEL OPLEGT. - JliiACH'l' VAN DE RECHTER 
OM ZIJN OVERTUIGING OP ANDERE BESTAND
DELEN DAN EEN PROCES-VERBAAL 'l'E S'l'EUNEN. 

1° De in een andere rechtbank benoeJnde 
rechter oefent wettelijk zijn oude tunc
ties uit tussen die benoernin_q en zijn 
eedajlegging in zijn nieuwe hoedanig
heid (1). (Grondwet, art. 100, wet van 
18 juni 1869, art. 188 en 226 aangevuld 
door art. 1 van de wet van 23 mei 
1929.) 

2° Wanneer een enlcele straf voor twee 
rnisdrijven uitgesprolcen is geweest, is 
niet ontvankelijlc de eis tot verbi"ekinu 
van de beslissirw ove1· de zntblielce vm·
dering, die gestetmd is op de ornstandig
heid dat die VOi"dering voo1· een der rnis
drijven verjaard was, wanneer de stntf 
voor het andere niet verjaarde rnisdrijf 
gerechtvaardigd blijft (2). (Wetb. van 
strafv., art. 411 en 414.) 

3° Behoudens het geval waa1·in de wet een 
bijzonder bewijsrniddel oplegt, rnag de 
1·echter in strafzalcen zijn overtttiging 
stettnen op andere bewijsgronden dan 
een proces-verbaal waa1·1Jij het rnisdi"ijf 
wordt vastgesteld (3). 

(VAN HEES.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 23 october 1953 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recbt
bank te Jliiechelel). ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 137 van de wet dd. 
18 juni 1869 en van de wet van 20 april 
1810, doordat de rechtbank die, op 23 oc
tober 1953, het bestreden vonnis heeft uit
gesproken, niet wettelijk was samenge
steld, daar een van de rechters - de 
heer Daems - bij koninklijk besluit dd. 
13 october 1953, tot rechter in de Recht
bank van eerste aanleg te Antwerpen be
noemd was geweest : 

(1) Rechtb. Luxemburg, 22 januari 1896 
(PAsrc., 1896, IV, 3~). 

(2) Verbr., 22 mei en 3 juli 1950 (Bull. en 
PAsrc., 1950, I, 666 en 782). 

(3) Verbr., 7 december 1953 (supra, blz. 242; 
Bull. en PASIO., 1954, I, 285) en 22 maart 1954 
(Bull. en PASIC., 1954, I, 645). 

Overwegende dat bet middel nlet aan-· 
voert dat voornoemde rechter reeds zijn 
eed in hoedanigheid van rechter in de 
Rechtbank van eerste aanleg te Antwer
pen had afgelegd, wanneer de rechtbank, 
op 23 october 1953, in onderhavige zaak 
uitspraak deed; 

Overwegende dat, blijkens· bet proces
verbaal van de terechtzitting, de heer 
Daems slecht.s op 26 october 1953 de eed 
heeft afgelegd in hoedanigheid van rech
ter in de Rechtbank van eerste aanleg te 
Antwerpen; · 

Overwegende dat uit de artikelen 100 
van de Grondwet, 188 en 226 van de wet 
van 18 juni 1869, aangevuld bij artikel 1 
van de wet van 23 mei 1929, blijkt dat de 
rechter die in een andere rechtbank 
wordt benoemd, zijn ambt blijft waarne
men tot op de dag zijner eedaflegging in 
zijn nieuwe. hoedanigheid; 

Dut het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 21, 22, 23, 2-l, 
25, 26 en 28 van de wet dd. 17 april 1878, 
7 van de wet van 1 augustus 1899, doordat 
het bestreden vonnis een straf toepast 
uit hoofde van de overtreding van arti
kel 11 van bet koninklijk besluit del. 
1 februari 1934, dan wanneer de publieke 
vordering desomtrent door verjaring ver
vallen was : 

Overwegende dat eiser ven·olgd werd, 
niet aileen hoofdens vermelde overtreding 
maar ook wegens het wandedrijf voor
zien bij artikel 3 van de besluitwet dd. 
14 n(n'ember 1930, hetwelk slecbts- ver
jaart na het ver.strijken van een termijn 
van drie jaar sedert de dag waarop het 
misdrijf gepleegd werd, hetzij, ter zake, 
vanaf de 21" maand 1952, zo geen stui
tingsakte of reden van schorsing is tus
sengekomen; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, voor de twee vermengde misdrij
ven bij toepassing van artikel 65 van het 
Strafwetboek, een enkele straf heeft uit
gesproken, die door het voor vaststaand 
gehouden wanbedrijf reeds is gerecht
vaardigd en voor hetwelk de publieke vor
dering niet is verjaard; 

Dat bet middel, dan ook, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk is ; 

Over het derde middel, afgeleid liit 
de schending van de artikelen 15, 20, 
154, 189, 408 en 413 van het Wet
hoek van strafvordering, 2 en 4 van 
de wet van 1 augustus 1899, 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden von
nis beslist dat er geen verplichting be
staat : 1° de processen-verbaal binnen een 
bepaalde termijn op te stellen; 2° in zake 
verkeer, een proces-verbaal aan de over
treder te betekenen wanneer dit proces
verbaal tegelijkertijd een verkeersover-
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treding en een wanbedrijf vaststelt, en 
doordat het bestreden vonnis op dit punt 
geen afdoend antwoord op de genomen 
conclusies verstrekt : 

Overwegende dat ter antwoord op eisers 
conclusies betreffende de onregelmatigheid 
van het proces-verbaal dd. 25 maart 1952, 
het bestreden vonnis, onder meer, aan
stipt clat, ware dit proces-verbaal niet 
gelclig, << er steeds mag overgegaan wor
den tot het getuigenbewijs dat in straf
rechterlijke zaken van gemeen recht is >>; 
clat de telastlegging· blijkt << uit de gege
vens voorkomencle in liet proces-verbaal 
der rijkswacht van Brasschaat dd. 
25 maart 1952 en uit de verklaringen af
gelegd door de verbalisanten en getuige 
Denisse ter terechtzitting der politie
rechtbank van Ekeren, op 19 juni 1952 »; 

Overwegende clat een onregelmatig pro
ces-verbaal ten titel van inlichting mag in 
acht genomen worden, mits aanvulling 
door andere bewijsmiclclelen namelijk 
door cleze voorzien bij artikel 154 van het 
Wetboek van strafvorclering; 

Overwegencle clat het miclclel clerhalve 
tegen overboclige beweegreclenen van het 
bestreclen vonnis gericht is en clienvol
gens niet ontvankelijk is ; clat het in feite 
niet opgaat waar het op een gebrek aait 
antwoorcl op eisers conclusies gegroncl 
is; 

Over het viercle midclel, afgeleicl uit 
de schencling van de artikelen 97 van de 
Gronclwet en 163 van het Wetboek van 
strafvorclering, cloorclat het bestreden 
vonnis, de cloOl' eiser genomen conclusies 
niet heeft beantwoorcl waar die conclu
sies er op wezen : 1° clat maan
clen na de feiten, de verbalisanten 
verklaringen hebben afgelegcl die afwij
ken van de inhoud van het proces-verbaal 
del. 25 maart 1952 en die geenszins het 
bewijs van de ten laste gelegde feiten 
kunnen opleveren; 2° dat de verklaring 
van de getuige Denisse geen waarde heeft 
daar deze verklaring slechts vier dagen 
later werd opgenomen en claar die getuige 
de verclachte noch gezien noch herkend 
heeft :' 

Overwegende dat, waar hij in zijn von
nis aanstipt dat de telastlegging blijkt 
uit << de door de verbalisanten en getuige 
Denisse ter terechtzitting cler politie-

. rechtbank van Ekeren dd. 19 juni 1952 
afgelegde verklaringen » en dat << alle 
andere of strijdige besluiten » verworpen 
worden, de rechter over de grond impli
ciet cloch duidelijk heeft aangetoond dat 
de grieven, welke eiser tegen vermelcle 
getuigenissen liet gelden, ongegrond wa
ren; 

Dat het middel feitelijke grond:slag 
mist; ··-+ 

En overwegende clat de substantHlle of 
op straf van nietigheicl voorgeschreven 

rechtsvormen werclen nageleefcl en clat de 
beslissing overeenkonu;tig de wet is ; 

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

10 mei 1954. - 2• kamer. - Vom·zitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Ver·slaggever, 
H. 0. Louveaux. - Gelijlclttidende con
clttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 10 mei 1954 

1° HOGER BEROEP. - S'J'RAFZAKEN. 
VONNIS VAN DE CORREOTIONELE RECHTBANK 
W AARBIJ EEN ENKELE STRAF VOOR 'J'WEE 
MISDRIJVEN WORDT UlTGESPROKEN. - AR
REST WELK SLECHTS EEN MISDRIJF VOOR 
VASTSl'AAND HOUDT. - HANDHAVING VAN DE 
DOOR DE EERSTE RECHTER UITGESPROKE!> 
STHA~'. - EENPA1UGHEID NIE'J' VEREIST. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. -
ARRES'J' WELK, VOOR DE EERS'fE MAAL EEN 
VEHZWAHENDE OMSTANDIGHETD VAN RET DOOR 
DE EERS'l'E RECHTER WEERHOUDEN MISDHIJF 
VASTSTELT. - GEEN VERZWARING VAN DE 
UITGESPROKEN STRAF. EENPAHIGHEID 
NIET VEREIST. 

1° Wanneer een hager· beroep v66r het 
hot van beroep aanhang·ig wordt ge
maalct teuen een vonnis welk, wegens 
eenheid van op.zet, voor twee misdrij
ven een enkele st·rat 1tUspreekt, en het 
hot, een enkel misdrijf voor vaststaand 
ho1tdende, nietternin de door de eerste 
rechter u.itgesproken strat handhaatt, 
moet z·ijn besUssing niet met eenparige 
stemmen gewezen worden (1). (Wet van 
4 september 1891, art. 2.) 

2o lVanneer·, zonder rle dom· de eerste 
rechter uitgesprolcen str·at te vet·zwa
ren, het hot van beroep, voor rle eerste 
maal een verzwarenrle ornstandigheid 
van het floor het beroep voor het hot 
aanhangig gemaalct misrlr··ijt vaststelt, 
moet zHn besliss·ing niet met eenparige 
.~tem·rnen wor·flen gewezen (2) . (Wet van 
4 september 1891, art. 2.) 

(BUOKERIER, T. ELEWIWT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Verbr., 19 februari 1951 (At·r. Verbr., 
1951, biz. 339; Bull. en PASte., 1951, I, 406). 

(2) Zie verbr., 3 augustus 1917 (Bull. en 
PAsrc., 1917, I, 326, en nota 3); 12 februari 1935 
(ibid., 1935, I, 154). 
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arrest, op 3 november 1953 gewezen door i 
het Hof van beroep te Gent; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de bur
gerlijke vordering : I. In zover de voorziening "gericht is 

tegen de beslissing gewezen over de pu
blieke vordering : 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 2 van de wet van 
4 septem!Jer 1891, doordat, eerste onder
dee!, het bestreden arrest tot beteugeling 
van de nog aileen als vaststaand gehou
den betichting G - aanlegger outlast 
zijnde van de vervolgingen wegens be
tichting D - de door de eerste rechter 
uitgesproken straf wegens de betichtingen 
G en D gehandhaafd en bevestigd heeft, 
en, in die mate, de wegens betichting G 
opgelegde straf verzwaard heeft, zonder 
vast te stellen dat deze veroordeling met 
eenparigheid van stemmen werd uitge
sproken, en doordat, tweede onderdeel, 
het arrest de toestand van aanlegger nog 
verzwaard heeft, eveneens zonder de een
parigheid van stemmen vast te stellen, 
door een verzwarende omstandigheid van 
het onder betichting G voorzien misdrijf, 
op te nemen en als vaststaand te weer
houden welke v66r de eerste rechter niet 
in acht werd genomen : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat, wanneer het hof van 
beroep uitspraak doet over een hoger be
roep tegen, een vonnis dat wegens een
heid van opzet, een enkele straf uit 
hoofde van twee misdrijven · heeft uitge
sproken, moet zijn beslissing niet met 
eenparige stemmen gewezen worden, in
dien het slechts een van beide misdrijven 
voor vaststaand houdt en niettemin de 
door de eerste rechter uitgesproken straf 
handhaaft; · 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
naar recht faalt; '' 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat, wanneer het hof van 
beroep voor de eerste maal een verzwa
rende omstandigheid van het bij dit hof 
tengevolge van een hoger beroep aanhan
gig gemaakt misdrijf vaststelt en voor 
vaststaand houdt, het geen veroordeling 
uitspreekt wegens een misdrijf dat aan
leiding tot vrijspraak had gegeven; 

Overwegende dat in feite geen zwaar
dere straf door het hof van beroep werd 
uitgesproken wegens. het alzo verzwaard 
misdrijf dan deze welke wegens het mis
drijf zelf door de eerste rechter werd op
gelegd; 

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

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

Overwegende dat aanlegger tot staving 
van zijn voorziening geen bijzonder mid
del inroept; 

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

10 mei 1954. --'--- 2" kamer. - Voo1·zitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
H. van Beirs. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 10 mei 1954 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- J\IIILITIE. - BESLISSING VAN DE HOGE MI
LI'l'IERAAD. BESLISSING HERROEPEN 
KRACHTENS EEN NIEUWE WETTELI.TKE BEPA
LING. - VOORZIENING ZONDER VOORWERP. 

2° MILITIE. - Urrs1'EL. - S'l'UDIEBELANG. 
CURSUS PER BRIEFWISSELING. GEEN 
GROND TOT UI'l'STEL. 

1° Is zonder voo1·we1·p gewonlen de voor
ziening ingesteld tegen een beslissing 
van de hoge militieraad, welke die raad 
later lcrachtens artilcel 2 van de wet 
van 14 december 1953 he1·roepen 
heett (1). 

. 2° H eett geen recht tot uitstel, voorzien 
ten voo1·dele 'Van degene welke een stlt
diebelang inroept, de dienstplichtige die 
zich ertoe beperlct een mws1rs per brief
wisseling te volgen (2). (Wet van 
15 juni 1951, art. 10, par. 2, 7°, gewij
zigd door art. 1 van de wet van 22 juli 
1952.) 

(VAN VIJVE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden be
slissingen, op 23 december 1953 en 26 fe
bruari 1954 gewezen door de hoge militie

,raad; 
Overwegende dat de zaken ingeschreven 

onder nummers M. 1526 en M. 1590 ver
knocht zijn; 

I. Wat de voorziening tegen de beslis
sing van 23 december 1953 betreft : 

Over de twee middelen samen, afgeleid 

(1) Verbr., 22 maart 1954 (supm, biz. 496; 
Bt~ll. en PAsrc., 1954, I, 635). 

(2) Zie verbr., 20 april 1953 (A1T. Ye1·br., 
1953, biz. 563; Bull. en PAsrc., 1953, I, 635). 

,-----.------
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nit de schending Yan de artikelen 97 van 
de Grondwet, 10, parugraaf 2, 5° en 7o, en 
33, paragraaf 1, Yan de wet Yan 15 juni. 
1951, doordat de !Jestreden !Jeslissing geen 
uitspraak gedaan heeft over de aanvraag 
om uitstel welke op een studie!Jelang ge
gTond was: 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing de vraag om uitstel die op de aan
wezigheid van een !Jroeder onder de wa
penen (art. 10, par. 2, 5") gegrond was 
heeft afgewezen en g·een uitspraak heeft 
gedaan over een op een studiebelang ge
gronde vraag om uitstel omdat het hoger 
!Jeroep dienaangaande niet regelmatig 
was ingecliend geweest; 

Overwegende dat geen middel tegen de 
bestreden beslissing wordt ingeroepen in 
zover zij cle vraag om uitstel gegrond op 
de aanweziglleid van een broeder onder 
de wapenen afwijst; dat de voorziening 
dienvolgens, wat clit deel van de beslissing 
betreft, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat eiser, gebruik makend 
van het hem bij artikel 2 van de wet dd. 
1-! december 1953 toegekend recht opnieuw 
hoger !Jeroep instelde bij de hoge mili tie
raad die, aldus, op 26 februari 195! over 
de grond van de vraag om uitstel we
gens studiebelang uitspraak deed; clat bii 
toepassing van voormelde wet, het deel 
van de bestreden !Jeslissing door de voor
ziening ingetrokken werd, tlerwijze dat 
de voorziening zonder voorwerp geworden 
is; 

II. Wat de voorziening tegen de beslis
sing del. 26 februari 1954 betreft : 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schencling van artikel 10, paragraaf 2, 
7°, van de wet van 15 juni 1951, doordat 
de .bestreden beslissing oordeelt dat het 
volgen van cursussen per briefwisseling, 
het bij voormeld artikel voorziene studie
belang niet uitmaakt omdat het volgen 
van dergelijke cursussen de aanwezigheid 
van de student niet vergt, dan wanneer 
de wet deze aanwezigheid niet vereist 
opdat er studiebelang zou bestaan : 

0Yerwegende dat artikel 10, para
graaf 2, 7", van de wet dd. 15 juni 1951 
het geval beoogt van de dienstplichtige, 
clie in een daartoe ingericht gesticht cur
sussen volgt welke een tak van het onder
wijs uitmaken en die er belang bij heeft 
dat de door hem aangevangen studiecy
clus van het onderwijs niet zou onder
broken worden; 

Overwegende dat de cursussen per brief
wisseling, doordat zij de aanwezigheid 
van de student in het onderwijsge
sticht niet vergen, niet noodzakelijk door 
de militiedienst onderbroken worden, 
derwijze dat de hoge militieraad wettelijk 
heeft kunnen oordelen dat het volgen vim 
zulkclanige cursussen geen reden om nit-

stel van de militiedienst wegens studie
belang uitmaakt; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Om die redenen, voegt de zaken inge

schreven onder nummers M. 1526 en 
1\L 1590 samen ; verwerpt de voorzienin
gen. 

10 mei 1954. - 2° kamer. - Voorzittm·, 
H. Wouters, voorzitter. -Verslaggever, 
H. C. Louyeaux. - GeUjlcluidende con
cl·usie, H. Roger ,Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - ll mei 1954 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP TEGEN DE RESLISSING VAN DE DIREC
'l'EUR. - TERMI.JN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE DIREC
l'EUR. - NEDERLEGGING VAN NIEUWE STL:K
KEN DOOR DE VERZOEKER. - TERMIJN. 

1° Het verzoeksch'l"itt tegen de oeslissing 
van de directmw o·ver de reclamatie van 
een belast-ingpliclltige tegen het bed1·ag 
van zi.in aanslag, moet binnen de ter
mi,in van 1:eertig dagen, te rekenen van 
de kennisgeving van de beslissing aan 
belanghebbende, ter griffie van het hot 
van beroep worden nedergelegd · (1). 
(Wet van 6 september 1895, art. 8.) 

2° Ove·reenkomsti[J artikel 9 van de wet 
van 6 september 1895, moeten de nieuwe 
stukken, waarvan de belastingplichtige, 
die v66r het hot 1Jan beroep tegen de 
beslissing van de directeur beroep in
stelt, gebntik wU maken, door hem bin
nen de maand na aj!oop van de termijn 
van bemep ter griffie van het hof van 
be1·oep worden nedergelegd (2). (Wet 
van 6 september 1895, art. 9, lid 2.) 

(HUYBRECHTS, 1'. BELGISCHE STAAT, 
MINfSTER VAN FINANCIEN.) 

ARRES'I'. 

HET HOF; - Gelet op het be.streden 
anest, op· 21 maart 1951 gewezen door het 
Hof van bel.·oep te Luik; 

Over het enig middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen ' 19 
van de wet van 16 october 1945 tot 

(1) Raadpl. verbr., 19 december 1950 en 
29 mei 1951 (A1·r. Verb1·., 1951, biz. 215 en 570; 
Bull. en PASIC., 1951, I, 261 en 661). 

(2) Zie verbr., 10 juli 1951 (Arr. Verbr., 1951, 
biz. 679; Bull. en PAsrc., 1951, I, 782). 
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invoering van een extrabelasting op de 
in oorlogstljd behaalde exceptionele in
komsten, winsten en baten, 67 der sa
mengeschakelde wetten betreffende ·de in
komstenbelastingen, 9 van de wet van 
6 september 1895 betreffende de fiscale 
a:inslagen inzake rechtstreekse belastin
gen en, in zover het nodig is, schending 
van de artikelen 2, paragraaf 3, en: 3, 
paragraaf 2, in het bijzonder lid 1, 
van vermelde wet van 16 october 1945, 
evenals van de artikelen 1317, 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk wetboek 
(schending van het aan de neerleggings
akte der stukken, opgeniaakt door de grif
fier van het Hof van beroep te Luik, op 
7 januari 1950, en aan de conclusies ver
schuldigd geloof), doordat het bestreden 
arrest, ter antwoord op de conclusies van 
aanlegger waarin deze zich, tot staving 
van zijn beweringen, op bescheiden be
roept, beslist heeft dat, vermits de be
langhebbende « de bepalingen van arti
kel 9 van de wet van 6 september 1895 
niet nageleefd heeft en de stukken niet 
ter griiffie neergelegd heeft, er geen reke
ning mede kan gehouden worden ll, dan 
wanneer aanlegger bedoelde stukken ter 
grilfie van het Hof van beroep te Luik 
binnen de wettelijke termijn, overeen
komstig bovenvermeld artikel 9 neerge
legd had, zoals blijkt nit de vermeldingen 
van de door de griffier opgestelde authen
tieke akte : 

Overwegende dat in zijn conclusies v66r 
het hof van beroep, aanlegger, op grond 
van twee be.scheiden afgeleverd door de 
« Bank van Brussel ll, beweerde dat, ge
let op de aard van de verrichtingen waar
van twee sommen van 11.682 fr. 45 en van 
8.784 fr. 30 voortkwamen, deze bedragen 
van zijn vermogensaccressen moesten af
getrokken worden; 

Dat, om deze beweringen te beantwoor
den, het bestreden arrest beslist dat met 
deze stukken geen rekening mag gehouden 
worden. daar aanlegger ze << niet ter grif
fie neergelegd heeft ll, en «de bepalingen 
van artikel 9 van de wet van 6 september 
1895 niet nageleefd heeft ll ; 

Overwegende dat uit een regelmatig bij 
de stukken van de procedure v66r het 
hof gevoegd uittreksel uit de minuten van 
de griffie van het hof van beroep blijkt 
dat een inventaris van de door Louis 
Huybrechts neergelegde stukken, op 7 ja
nuari 1950 ter griffie van het hof van be
roep werd ontvangen; dat deze inventa
ris, onder de nummers 7 en 11, de stuk
ken ·1vermeldt waarvan de conclusies in 
verband met de sommen van 11.682 fr. 45 
en 3.784 fr. 30 gewag maken; 

Overwegende bovendien dat het bestre
den arrest vaststelt dat de door de Direc
teur der directe belastingen getroffen be
slissing, waartegen het beroep vo6r het 
Hof van beroep te Luik werd ingesteld, 

aan aanlegger betekend werd op 29 octo· 
ber 1949, waaruit volgt dat de termijn van 
beroep op 8 december 1919 verstre~en was 
en dat de maand gedurende dewelke, lui
dens artikel 9 van de wet van 6 september 
1895, aanlegger gehouden was de nieuwe 
stukken waarvan hij gebruik wilde ·rna
ken ter griffie van het hof van beroep 
neer te leggen, op maandag 9 januari 1950 
verstreek; 

Overwegende derhalve dat, door te 
ontkennen dat aanlegger bedoelde stuk
ken ter griftie neergelegd had en de 
voorschriften van artikel 9 van de wet 
van 6 september 1895 nageleefd had, het 
bestreden arre.st het aan de door de grif
fie regelmatig gedane melding verscb,ul
digd geloof miskend heeft en de in het 
middel vermelde wettelijke bepalingen ge
schonden heeft ; 

Overwegende voor het overige dat aan
legger beweert dat, wat de afrekening be
treft van het liggende geld op 1 janua'"i 
1940, het bestreden arrest de door hem in
geroepen bewijsmiddelen op dezelfde 
wijze van de hand heeft gewezen; 

Overwegende dat te dien opzichte, aan
legger gebruik had gemaakt van een ge
tuigschrift; dat het hof er op acht heeft 
geslagen maar het feitelijlr beoordeel<l 
heeft als zijnde niet van aard om op te 
wegen tegen andere elementen waarop· het 
wijst; waaruit volgt dat dit deel van het 
middel feitelijke grondslag mist; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest doch enkel in zover het het 
beroep ongegrond heeft verklaard wat de 
beweringen van aanlegger ten aanzien 
van de sommen van 11.682 fr. 45 en 
8.784 fr. 30 betreft, en aanlegger tot a! 
de kosten veroordeeld heeft, verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
aanlegger tot twee derde der kosten 
en verweerder tot een derde der kosten; 
verwijst de alzo beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Gent. 

11 mei 1954. - 2• kamer. - Voo1·zitter. 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. van Beirs. 
- Gelijlcluidende conclusie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

2• KAMER. - II mei I954 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. - BESLISSING \'AN DE DIREC-
1'EUR DER BELASTINGEN. - DIENT MET REDE
NEN OMKLEED TE WORDEN. 
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2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
VERBETERING VAN EEN ONJUIST BEVONDEN 
AANGIF'l'E. - EENVOUDIGE OVERWEGING VAN 
DE BELASTINGPLICH'l'IGE IN ANTWOORD OP HET 
VERBETERINGSBERICHT. O·tERWEGilW 
"WAARBIJ GEEN EEPAALDE GRIE~~ GEOPPERD 
WORDT, DIE DOOR DE DillECTEUR ZOU MOE
TEN BEANTWOORD WORDEN. 

1 o De cloor de clirectem· de1· be lasting en 
over de 1·eclamatie van de belasting
pUcht-ige tegen het bedrag van zijn 'aan
slag getroffen beslissing r/.ient met rede
nen te worden omlcleed (1). (Samenge
schakelde wetten, art. 65.) 

::_o Wnnnee1· de belnst-ingpliohtige op een 
be1·ioht, wnarbij de administrntie een 
on,i'it.ist bevonclen nnngifte verbetert, 
nntwoonU doo·r een ovenoeging wna1·bij 
geen bepnnlde gr·ief geopperd wordt, 
is de direote1tr de-r belnstingen niet ge
ho1tden die overweging in zijn beslis
sing te benntwom·den. 

(RUYMEN, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANClEN.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
::nTest, op 22 mei 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 65 van de samengeschakelde 
wetten op de inkomstenbelastingen, door
dat het bestreden arrest verklaart dat de 
beslissing van de directeur aan de ver
eisten van het voornoemd artikel 65 vol- · 
doet indien zij met redenen omkleed is en 
dat geen tekst beschikt dat een beslis
sing, waarbij niet alle en elkeen der door 
bezwaarindiener ingeroepen middelen 
worden weergelegd, door verval zou ge
troffen zijn, dan wanneer vermeld arti
kel 65 uitdrukkelijk bepaalt dat de be
stuurder der belastingen bij met redenen 
omklede beslissing uitspraak doet; dat 
niet onderscheiden kan worden of de di
recteur op geen enkel middel geant
woord heeft ofwel op enkele alleen en op 
andere niet en dan wanneer deze wets
bepaling de openbare orde aanllelangt en 
harrr overtreding dan ook met nietigheid 
lleteugeld wordt : 

Overweg·ende dat eiser in zi:in conclu
sLs aanvoerde dat de reclamatie naar het 
antwoord op het bericht van wijziging 
n~rwees; dat daarin aangestipt werd, 
" dat het al erg genoeg is, dat wij onze 
goc:de camions hebben moeten afgeven )), 

(1) Verbr., 27 april 1954 (supm, biz. 551; 
B"ll. en PASIC., 1954, I, 723). 

dat eehter de directeur op dit nochtans 
uitdrukkelijk aangeraakt punt in zijn be
slissing niet heeft geantwoord en deze be
slissing dus nietig is; 

Overwegende dat het middel, in zover 
het de sehending van artikel 97 van de 
Grondwet inroept, in feite niet opgaat, 
cloordat uit de termen Yan het middel 
blijkt dat het bestreden arrest de conclu
sies van eiser beantwoord heeft; 

Tn .zover het middel de sehending van 
artikel 65 der samengeschakelde wetten 
inroept : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
bl'Slist dat geen nietigheill volc;t nit het 
fl'it dat de llirecteur over 112 opPis'n:; nm 
de auto-camions geen uitspraak gellaan 
he2ft, om de reden dat, waar betrokkene 
op een verbeteringsbericht antwoordt : 
<< Het is al bedroevend genoeg dat wij 
onze goede camions hebben moeten afge
ven )), hij hiercloor g-een bepaalde grief te
gen de gevestigde aanslagen oppert; 

Overwegende dat deze beweegreden vol
staat tot rechtvaardiging nn het dispo
sitief desaangaande; 

vVaaruit volgt dat het middel, tegen een 
oYerboclige beweegreden gericht is en bij 
g-ebrek aan belang niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 2, paragraaf 3, 
o, alinea 2, in ji.ne, van de wet· van 
16 october 1945 doordat het hestreden ar
rest verklaart dat « het door nota
ris Vreven afgeleverd attest nopens 
een door verzoeker aan hem toever
trouwcle lastgeving om een geldbelegging 
Y[lll 250.000 a 300.000 frank hetzij in hy
potheek, hetzij in aankoop van onroerende 
goederen te bewerkstelligen, niet afdoende 
ter zake is; dat gezegde notaris niet be
vestigt da t hem deze sommen door be
trokkene op dat tijdstip ter hand werden 
gesteld l), dan wanneer voormelde wetsbe
paling het bewijs toelaat door alle om het 
even welke bewijsmidcl.elen, in recht en in 
feite, en onder meer door getuigen, waar
schijnlijkheden, vermoedens, algemene be
kencllleid in de ruimste betekenis van deze 
woorden, alsmede door alle middelen 
welke de redelijke overtuiging van het 
beheer ku1men vormen, en dan wanneer 
bet attest, het bezit van een gelijkaardige 
som op 1 januari 1940 waarschijnlijk 
maakt en het hof van beroep aldus een 
bewijsmiddel heeft afg-ewezen clat uit
drukkelijk door de wet aan eiser wordt 
toegeken<l : 

Over bet eerste onderdeel : 
Overwegende dat het arrest de reden 

aangeeft waarom het attest, ten overstaan 
Yan de vooroorlogse aangiften van eiser, 
ter zake niet afdoend is; dat voornoemtl 
attest dus niet verworpen werd omdat 
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bet niet als bewijsmiddel door de wet 
wordt toegelaten; 

Dat bet eerste onderdeel van bet mid
del, op een verkeerde verklaring van bet 
bestreden arrest berust en derbalve, in 
feite niet opgaat; 

Over bet tweede onderdeel : 
Overwegende dat de waarde van de be

wijsmiddelen voorzien bij artikel 2, para
graaf 3, van de wet van 16 october 1945, 
op souvereine wijze, door de recbter over 
de grond beoordeeld wordt; 

Dat bet middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser t<;>t de kosten. 

11 mei 1954. - 26 kamer. - Voor·zitter, 
H. de Olippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve·rslauuever, H. Louveaux. 
- Gelijlcltl'idende conclttsie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. 
Pleitet·s, HH. Sneyers (van de Balie te 
Hasselt) en Van Leynseele. 

l e KAMER. - 14 mei 1954 

1o HUUR.- LANDPACH'l'. - LOPENDE PACHT 
OP HET OGENBLIK VAN HET INWERKINGTRE
DEN VAN DE WET VAN 26 ,JULI 1952. -
PACH'J'PRIJS BEDONGEN MET VERWI,JZING NAAR 
DE PRIJS VAN LANDBOUWPRODUCTEN. - .AK
KOORD OVER DE OMZE'l"l'ING IN GELDSPECIEN 
OPGELEGD DOOR AR'l'IKEL 2 VAN DE WET. -
.AKKOORD WELKE AAN DE WET NIET VER
UOCHT VOORAF 'J'E GAAN. 

2° HUUR. - LANDPACHT. WE'J' VAN 
26 JULI 1952, ARTIKEL 6. - VOORWERP 
VAN DIE BEPALING. 

1° Wanneer een tandpa.cht, volgens de
welke de pach,tprijs met verwijzing 
naar de prijs van landbottwproducten 
bedongen is, lopende was op het ogen
blik waarop de wet van 26 juli 1952, tot 
beperking van de pachtpr··ijs, in werking 
trad, vermocht een akkoord der par
tijen over het bedmg der omzetting 
in geldspecUJn, opgelegd door artikel 2 
van gezegde wet, aan deze wet niet 
voorafgaan. 

2° At·tilcel 6 van de wet van 26 jttli 1952, 
tot beperking van de pachtprijzen, waar 
het bepaalt dat, wanneer de pachter de 

(1) Zie verslagen der Commissies van land
bouw van de Kamer van volksvertegenwoordi
gers (Parl. Besch., Kamer, zitting 1951-1952, 
n' 196, blz.,9) en van de Senaat (Pad. Besch., 

herziening aanvraagt van de prtJs van 
een lopende pacht, waarvan het bedt·ag 
op meer dan twee en een half maal de 
normale pachtprijs van 1939 werd ge
bracht, de pacht niet nietig is maat· dat 
de pachtp·rijs «·tot op het hager vastgc
steld bedrau wordt tentggebracht ll 
heejt niet tot voorwet·p van de voorat
gaande wetsbepalingen af te wijken; 
zijn enig voorwerp is de verpachter 
niet toe te laten aan de pachter, eiser 
tot herzienin.Q van de lopende pacht, de 
nietigheid van de httur op te werpen, 
om t·eden dat de bedongen pt·ijs deze, 
welke door de wet toegelaten is, te 
boven gaat (1). 

(LARPINOIS, T, HAMBYE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 juli 1953 in boger beroep g~·
we--.~:en door de Rechtbank van eerste aan· 
leg te Bergen ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
scbending van de artikelen ·1, 2, 3, 5. 6 
en 9 van de wet van 26 juli 1952 tot hc
J)erking van de pachtprijzen en tot in
trekking van de ministeriele beslniten 
van 30 mei 1915 en 30 november 1946 en 
van artikel 97 van de Belgische Grand
wet, doordat bet bestreden vonnis aan
legger veroordeeld heeft om aan verweer
ders als saldo van pachtprijs voor bet 
jaar 1952, de som van 2.385 frank te be
talen, zijnde het verschil tussen de door 
.aanlegger vrijwillig gekweten pachtprijs 
en de pachtprijs door de rechter bere
kend op twee maal en een half de in 1939 
voor dezelfde gehuurde gronden werke
lijk uitbetaalde pachtprijs, en in dier 
voege beslist heeft onder bet voorwend
sel, dat ter zake niet dienend is en on
macbtig is om de beslissing te rechtvaar
digen, dat de in het lopende pachtcontract 
bedongen pachtprijs op de tegenwaarde 
van 6.000 kilogram tarwe zou gebracbt 
worden, berekend tegen de actuele ta rwe
prijs, op een bedrag dat boger is dan twee 
en e(\n half maal de pachtprijs van 1939, 
dan wanneer aanlegger in verbreking 
nochtans geen akkoord had gegeven om 
de litigieuze pachtprijs tot meer dan twee
maal de pachtprijs van 1939 te verhogen : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
beslist dat aanlegger ertoe gehouden is, 
voor het jaar 1952, aan verweerders een 
pachtprijs te betalen gelijk aan tweemaal 

Senaat, zitting 1951-1952, n' 389). Raadpl. oak : 
« La loi du 26 juillet 1952 limitant le taux des 
fermages », door GouRDET en RA:r.SCELOT (Jou•·n. 
trib., 1953. blz 13fi). 
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en een ha:lf ·de normale pachtprijs van 
1939, dat het, zowel om eigen redenen als 
om die van de eerste l'echter waarnaar 
l!et verwijst, deze beslissing steunt hierop 
llat nit artikel 6 van de wet van 26 juli 
1952 dient te worden afgeleid dat de wet
gever het geval waarin de pachter, v66r 
de inwerkingtreding van de wet, « vrije
lijk een pacht heeft aanvaard waarvan 
het bedrag 250 t. h. bereikt of hoger is, 
gelijkgesteld heeft met dat waarin par
tijen akkoord gaan om het bedrag van de 
pachtprijs op dat van 1939, vermenigvul
digd door 2,5, te bepalen >>, overeenkom
stig artikel 1, alinea 2, van voormelde 
wet; 

Overwegende echter, enerzijds, dat, vol
gens de vaststellingen van de rechter over 
de grond, de tussen partijen in 1941 geslo
ten pacht de pachtprijs volgens de tarwe
koersen bepaalde; dat, mitsdien, naar luid 
Yan artikel 2 van de wet van 26 juli 1952, 
deze paclltprijs cc verplicht in specii!n 
diencle te worden omgezet » ; 
\ Dat een uitdrukkelijk of stilzwijgend 
akkoord van partijen over het bedrag van 
de omzetting niet aan deze, noch dien
Yolgens aan de datum van inwerkingtre
ding van de wet van 26 juli 1952 kan 
voorafgaan; 

Overwegende, anderzijds, dat nit de 
';oorbereidende werkzaamheden van arti
kel 6 van de wet, waarnaar de rechter 
over de grond verwijst, blijkt dat deze 
bepaling tot voorwerp heeft niet van voor
inelcle bepalingen af te wijken, doch enkel 
:1 an de verpachter niet toe te laten a an 
cle pachter, die de herziening van ePn 
lopende pacht aanvraagt, de nietigheid 
Yan cle pacht op te werpeit op grond hier
van dat de bedongen pachtprijs hoger is 
clan de bij de wet veroorloo:l'cle pachtprijs ; 

Overwegende dat uit die beschouwingen 
volgt dat bet bestreden vonnis de in lwt 
middel bedoelde wetsbepalingen geschon
den heeft; 

On die redenen, 'erbreekt het bestreden 
YDnnis; beveelt dat melding van onderha
vig arrest zal gemaakt worden op de kant 
nm de vernietigde beslissing; veroordeelt 
Yerweerders tot de kosten, met inbegrip 
van die van de tot staving van de voorzie
ning overgelegde uitgiften en uittreksels; 
n~twijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Charleroi, zetelende in 
hoger beroep. 

l4 mei 1954. - 1e kamer. - TToorzUte1·, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ver-
8/.aggever, H. Daubre.sse. -'--- Gelij7cl1ti
clende conchtsie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Delacroix en Demeur. 

le KAMER.- 14 mei 1954 

EOHTSOHEIDING. - VERVAL VAN DE YOR
DERING '.rO'l' ECHTSCHEIDING. - VERZOENINO 
DER ECHTGENO'.rEN. - BEGRIP. 

De verzoening de1· echtgenoten, wellce. 
lttidens artilcel 272 van het Bwrgerlijk 
Wetboek, het veTval van de eis tot echt
scheiding meclebTengt, is geen eenzi:i
dige daad va.n de beledigde echtgenoot; 
zij bestaa.t in een wilsovereenstemming 
van parti}en, waa1·bij de beledi{Jde echt
genoot vergiffenis schenkt en de sch1tl
(/.ige echtgenoot deze annvaardt en de 
wil Jcenbna1· manlct niet meer in zijn 
VOI"ige dwaUngen te venmllen (1). 

(HERLA, 'f. VOOS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 juli 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 236, 237, 240, 
241, 272, 273 en 274 van het Burgerlijk 
Wetboek, 97 van de Grondwet, 61 en 72 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
pleging, doordat het bestreden arrest de 
bij verzoek van 10 october 1950 ingestelde 
vordering tot echtscheicling ten voordele 
van verweerder in verbreking inwilligt, 
door te verklaren « dat noch de exceptie 
van verzoening noch het daarmede ver
bonden aanbod van bewijs in aanmerking 
behoefden te worden genomen, daar de 
laatste en ergste feiten in juli 1951, dus 
na de beweerde verzoening, plaats had
den », welke verzoening het arrest ver
klaart niet genoegzaam uit de gekende 
feiten te blijken maar waaromtrent het 
ook vaststelt dat het bewijs ervan aan
geboden was, de tweede toenadering 
van de echtgenoten «in april-mei 1951 >l 
tot standgekomen zijnde, dan wanneer de 
verzoening de eis tot echtscheiding doet 
vervallen die niet ontvankelijk moet ver
klaard worden indien de verzoening be
wezen is, zoals aanlegster aanbood het 
bewijs ervan te leveren, zodat de verweer
der enkel een nieuwe eis uit hoofde van 
een « na de verzoening » o:qtstane rechts
grond mag instellen, derwijze dat nieuwe 
feiten, zelfs ergere die in juli 1951 ge
bem·den, een vordering niet konden doen 

---~·--------------

(1) Raadpl. DE PAGE, b. I, n'" 899 en 902; 
PLANIOL en RIPERT, b. II, n' 53<1; BEUDANT, 

b. III, n' 789; LABBE, nota onder burg. recbtb 
Caen, 25 juli 1882· en 14 maart 1883 (8irey, 
1885, 2, 319); Fr. verbr., 17 juli 1906 (Dull. 
ph· .. 1907, 1, 100). 
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herleven en ontvankelijk Yerklaren, wel
ke in 1950 ingesteld bij een in april-mei 
1951 ontstane verzoening « vervallen >> 
was geworden : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat de door aanlegster opgewor
pen exceptie van verzoening en het door 
deze aangeboden bewijs dienen afgew€'zen, 
om reden dat « het voortzetten, in 1951, 
van aanlegster beledigende betrekkin
gen >>, ondanks d.e beweenle verzoening 
bewezen is; 

Overwegende dat de bij artikel 272 van 
het Burgerlijk Wetboek voorziene verzoe
ning geen eenzijdige daad is van de be
ledigde echtgenoot; dat zij in een wils
overeenstemming van beide echtgenoten 
bestaat, waarbij de beledigcle vergiffenis 
schenkt en de schuldige deze aanvaardt 
en blijk geeft van zijn wil in zijn vorige 
dwalingen niet meer te hervallen; 

Overwegende dat, door vast te stellen 
dat het voortzetten der beledigencle be
trekkingen van aanlegster, ondanks de 
door haar beweerde verzoening bewezen 
is het arrest impliciet vaststelt dat aan
legster nooit de wil gehad heeft zich te 
verbeteren en, dienvolgens; dat een der 
bestanddel~n van de verzoening ont
breekt· 
Over~egende dat, door op grond van die 

vaststelling de exceptie van verzoening 
af te wijzen en het aanbod van be
wijs ter zake niet dienencl te verklaren, 
het arrest geen enkele der in het middel 
bedoelcle wetsbepalingen heeft geschon
dell' 

o.:U die redenen, verwerpt de voorzie
ning en veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

14 mei 1954. - 1" kamer. - Voorzitte1· 
en versl.aggeve·r, H. Louveaux, eerste 
voorzitter. - Gelijkluiden.rle conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleitm·s, HH. della 
Faille d'Huysse en Simont. 

l" KAMER. - 14 mei 1954 

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN. 
- VERGOEDING VERSCHULDIGD AAN BEDIEN
DEN WEGENS ONREGELMATIGE VERBREKING VAN 
RET CONTRACT. - FAILLISSEMENT VAN DE 
WERKGEVER. - VOORRECHT NIET AFHANKE
LIJK VAN DE VOORWAARDE DA'l' DE CONTBACT
BREUK GESCIDEDDE 'l'IJDENS DE ZES MAANDEN, 
WELKE AAN HE'l' FAILLISSEMEl\''l'. VOOHAFGil\'
GEN. 

Het voorrecht tot waarborg van de ve1·
goeding wellce vm·schuldigd is . aan de 
bedienden, wegens onregelmattge con
tractbreuk dom· de werkgeve1· die na
dm·hand failliet is ge,qaan is niet afhan-

VERBR., 1954. - 38 

lcelijk -uan de voo1·waa·rde dat de con
tractb1·euk plaats greep ged~wende de 
zes maanden, wellce aan het faillisse
ment voomfgingen (1). (Wet. van 16 de
cember 1851, art. 19, 4°; wet >an 7 au
gustus 1922, art. 31.) 

(CA'l'TIER, '1'. STYNEN.) 

ARREST. 

HE'J' HOF; - Gelet op het bestreden 
nnnis, op 14 februari 1953 door de Recht
ba·nk van koophandel te Brussel gewezen; 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
Yan het bestreden vonnis blijkt dat ver
weerder, in dienst van de vennootschap 
Europa, die in huidig .geding door de cu
rator van haar faillissement, M. G. Cat
tier, vertegenwoordigd is, op 15 februari 
1951 zonder vooropzeg werd afgedankt; 
dat niet betwist wordt dat nit dien hoof
de aan verweerder een vergoeding ver
schuldigd is welke met drie maanden 
wedde hetzij 24.000 frank, overeenkomt; 

Dat 'de vennootschap Europa op 2 mei 
1952 in failliet werd verklaard; 

Overwegende dat verweerder tot het 
bevoorrecht pas.sief van het faillissement 
beweerde toegelaten te worden voor het 
geheel bedrag van de hem verschuldigde 
ve:·goeding en dat het vonnis deze aan
spraak inwilligde ; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 545, para
graaf 2, 5!6, 561 van de wet van 
18 april 1851 over de faillissementen, 
7, 8, 9, 19, 4°, van de wet van 16 de
cember 1851 over de voorrechten en 
hypotheken, van de wet van 25 april 18£6, 
van de artikelen 30 en 31 van de wet van 
7 augustus 1922 op de bediendenarbeids
overeenkomst, van de wet van 2 mei 1929, 
van de besluitwet van 3 januari 1946, van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis beslist dat de vergoeding 
wegens verbreking van een bediendencon
tract, in geval van faillissement van de 
werkgever, bevoorrecht is, welke ook de 
tijdruimte weze waarin de verbreking 
heeft plaats gehad, zelfs indien deze tiid
ruimte evenals de met de vergoeding 
waarvan sprake overeenstemmende ter
mijn van vooropzeg, veel !anger dan zes 
maanden aan de verklaring van het fail
lissement is voorafgegaan, dan wanneer 
dE~ aan de klerken en hedienden ver
schuldigde lonen in geval van faillisse
ment slechts bevoorrecht zijn voor de 
zes maanden die aan de verklaring van 
faillissement zijn voorafgegaan, en clan 
wannee,r het aan bewuste klerken en -be
dienden toegekend voorrecht, voor nit 

(1) Zie conclusie van het openbaar ministerie 
(Bull. en PASIC., 1954, .I, 786). 
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hoofde van onregelmntige contractbreuk 
verschuldigde vergoedingen, afhankelijk 
wordt gemaakt van dezelfde voorwaarde 
van beperking, daar de economie van de 
wet van 7 augustus 1922 een volledige ge
lijkstelling voorziet van de schuldvorde
ring wegens vergoeding uit hoofde van 
contractbreuk met de schuldvorclering 
wegens wedden : 

Overwegende dat artikel 545 van de wet 
van 18 april 1851 over de faillissementen 
de aan de klerken verschuldigde lonen 
voor de zes maanden welke aan de fail
lietverklaring zijn voorafgegaan in het 
bevoorrechte passief opnam; 

Dat artikel 19 van de wet van 1() decem
ber 1851 op de voorrechten en hypotheken 
dezelfde regel heeft overgenomen, door 
aan te stippen, enerzijds, (artikel 19, 4°) 
dat het loon van de bedienden voor zes 
maanden bevoorrecht was en, anderzijds, 
dat << de in de drie vorige paragrafen aan
gewezen tijdruimten (wnarvan artikel 19, 
4°) gewag maakt, die zijn welke aan de 
dood, de ontneming van het bezit of de 
inbeslagneming van de goederen zijn 
voorafgegaan )) ; 

Dat de wet van 25 april 1896 de aan de 
bediende verschuldigde kortingen of com
missielonen met het loon of de wedden 
gelijkstelde; 

Overwegende dat in die bepalingen geen 
sprake was van een voorrecht tot waar
borg van de betaling van de aan de afge
dankte bediende verschuldigde vergoe
ding; 

Overwegende dat de wet van 7 augus
tus 1922, bij artikel 31, ten voordele van 
de bedienden, een nieuw voorrecht heeft 
ingesteld tot waarborg van de betaling 
van de vergoeding welke hun wegens on
regelmatige contractbreuk zou verschul
digd zijn en aan dit voorrecht dezelfde 
rang heeft toegewezen als aan het voor
recht dat in artikel 19, 4°, van de hypo
theekwet de weclden, kortingen en com
missielonen bescherm t; 

Dat, indien de wetgever beslist heeft 
dat het bedrag van het voorrecht, met 
betrekking tot de klerk, ten tijde van de 
contractbreuk de som van 72.000 frank 
niet mocht te boven gaan, zowel wat de 
vergoeding als wat de wedden, kortingen 
of commissielonen, of het samenvatten 
van die verscheidene elementen betrof, 
hij, zoals hij voor de wedden, kortingen 
of commissielonen deed, de tijdruimte 
waarvoor de schuldvordering van vergoe
ding bevoorrecht was niet tot zes maan-
den heeft beperkt; · 

Dat, noch uit de voorbereidende werk
zaamheclen der wet van 7 augustus 1922, 
noch uit haar tekst blijkt dat de schuld
vordering wegens vergoedingen slechts 
met een voorrecht gepaard gaat indien 
het feit hetwelk deze schuldvordering met 
zich heeft gebracht, te weten cle ·afdan-

king van de bediende, gebeurd is binnen 
zes maanden die aan het faillissement 
zijn voorafgegaan; 

Dat de reden waarom het voorrecht 
wegens de wedclen, kortingen of commis
sielonen tot zes maanden is beperkt, te 
weten dat de betaling_ van de bezoldigin
gen gewoonlijk na korte tijd geschiedt, 
niet geldt wat de schuldvordering we
gens afdankingsvergoeding betreft; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger q. q. tot de 
kosten en, daar de voorziening v66r de 
15 .september 1!J53 betekend werd, tot een 
vergoeding van 150 fr. jegens verweerder. 

14 mei 1954. - 1e kamer. - Voo1·zittm·, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ve·r
slaggever, H. Fettweis. - Gel-ijkl!ticlende 
conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Ple·iter, 
H. della Faille d'Huysse. 

l" KAMER. -- 14 mei 1954 

VERKOOP.- VERKOOP VAN EEN ONROE:\END· 
GOED. - BEDING DAT, BIJ GEMIS AAN BETA
LING VAN DE PRIJS BINNEN DE BEPAALDE TER
MIJN DE VERKOOP AMBTSHALVE ZAL WORDEN 
VERBROKEN. - PRIJS DOOR DE AANKOPERS 
AANGEBODEN MAAR DOOR DE VERKOPER NIET 
AANVAARD. - RECHTER WEIGERENDE DE VER
KOOP ONTBONDEN TE VERKLAREN. - GEEN 
SCHENDING VAN ARTIKEL 1()56 VAN RET BUR
GERLIJK WETBOEK. 

Wanneer een om·om·encl goecl ·is verkocht 
geweest met beclin.Q flat, b·ij yemis aan 
betaling van de pri}s binnen de bepaal
cle tennijn, de ve1·1wop ambtshalve zal 
ontbonden wo1·den, schendt n·iet arti
kel 1656 van het Burgerlijlc Wetboek 
het arrest dat, op grand van de vast
stelling flat de p1·ijs binnen de be
paalcle termijn aan de verlcoper aan
geboclen is geweest, maar flat deze laat
ste die p1·ijs niet heejt aanvaarcl, wei
gert de verlcoop ontbonclen te verlcla
ren (1). 

(LEJEUNE, T. KOOP.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 juli 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Overwegende dat uit de aan het hof 
voorgelegde stukken blijkt dat de door 
aanlegger ingestelcle vorclering ertoe 
strekte de verkoop van een te Verviers, 

(1) Raadpl. PLANIOL en RlPERT, b. X, n'" 159 
en 165; D:E PAGE, b. IV, n' 225. 
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Rainesstraat, gelegen onroerend goed ont
bonden te horen verklaren; dat aanlegger 
als gesubrogeerd in de rechten van de 
verkopers consorten Pauly is opgetreden; 
dat hij zich op een uitdrukkelijk ontbin
dende voorwaarde beroept, krachtens 
welke de niet-betaling van een som van 
165.000 frank, desgevallend vermeerderd, 
bij toepassing van een beding van vrij
waring tegen de schommelingen van de 
munt en van de prijzen, de ontbinding 
van de verkoop met zich brengt; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
zonder thans op de eis recht te doen, een 
deskundige heeft aangesteld met op

. dracht, rekening gehouden met voormelde 
clausule, de .verschuldigde som vast te 
stellen; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1651, 1655, 
1656, 1134 en 1319 van het Burgerlijk Wet
boek en van het geloof dat verschuldigd 
is aan de door notaris Boland op 8 en 
10 april 1953 opgestelde akte van open
bare aanbesteding, en aan de door de
zelfde notaris op 26 mei 1953 gestelde 
akte tot vaststelling van tle lening en van 
de betaling met indeplaatsstelling, van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat llet 
bestreden arrest, na in rechte beslist te 
hebben dat, krachtens bedoelde akte van 
26 mei 1943, aanlegger ten aanzien van 
verweerders in de rechten van de ver
koper van het litigieus onroerend goed 
was getreden alsook in de hem door de 
wet toegestane ontbindende vordering bij 
niet-betaling der verschuldigde sommen 
door verweerders, kopers van het onroe
rend goed, welke uitdrukkelijk door de 
twee akten van 8-10 april en 26 mei 19±3 
was voorzien, en in feite vastgesteld 
te hebben dat aanlegger verweerders 
heeft doen aanmanen om, op de over
eengekomen vervaldag, een som van 
453.750 frank te betalen, ,welke, boven 
het door hem op het ogenblik van de ver
koop geleend bedrag van 165.000 frank, 
een revalorisatiecoefficient vertegenwoor
digt, zoals in het contract bedongen WE'rd, 
- en dat verweerders, hoewel akkoord 
gaande ten minste de som van 165.000 fr. 
verschuldigcl te zijn, - in gebreke zijn 
gebleven cleze te betalen of ervan het wer
kelijk aanbod te doen, beslist heeft dat 
dit gebrek aan lJetaling de door aanlegger 
ingestelde aanvraag tot ontbinding van de 
verkoop niet rechtvaardigde, om reden 
dat, zolang het geheel bedrag van de terug 
te betalen som met inbegrip van de reva
lorisatiecoefficient, niet door het akkoord 
der partijen of bij een rechtsbeslissing 
vastgesteld was, het onmogelijk was het 
gebrek aan uitvoering van verweerder;;; 
vast te stellen; eerste onderdeel, dan wan
neer artikel 1656 beschikt dat, inclien be
dongen werd dat, bij gebreke van betaling 

van de PrlJS omnen de overeengekomen 
tijd, de verkoop van reclltswege ontbon
den is, de rechter geen uitstel kan ver
lcnen, op voorwaanle dat de schuldenanr 
door een aanmaning in gebreke is gesteld 
geweest, dan wanneer deze bepaling a -{o1·
tiori haar toepassing moet krijgen -i•an
neer, zoals in onderhavig geval, de schul
denaar na aanmaning in gebreke blijft 
het deel van de prijs te betalen waarvan 
hij de schuld erkent en waarover geen 
enkele betwisting bestaat, dan wm1neer 
door uitstel te verlenen niet aileen voor de 
betaling van de gehele vrijs doch voor 
ltet als verschuldigd erkend cleel van de 
prijs, het arrest bovendien geweigerd 
heeft uitwerking toe te kennen aan de 
overeenkomsten van de partijen betref
fende· het uitoefenen van de vordering 
tot ontbinding; tweede onderdeel, dan 
wanneer, waar het zijn beslissing recht
vaardigt door het feit dat verweerders 
gronden hadden om betaling van de totale 
som van 453.750 fr. te weigeren, het ar
rest hun weigering de erkende som van 
165.000 frank te betalen niet heeft ge
rechtvaardigd en aanleggers conclusies 
niet heeft beantwoord welke ov het gebrek 
<<van elke terugbetaling gesteund wa
ren ll; dat de bestreden beslissing dus 
nict wettelijk met redenen is omkleed, 
dan wanneer, ten slotte, er tegenstrij
digheid bestaat tussen de vaststelling 
van het arrest dat een door verweer
clers aan aanlegger als verschuldigd er
kende som. van 165.000 frank door hen 
niet betaald is geweest en de bewering dat 
het gebrek aan uitvoering der verplichtin
gen van dezelfde verweerders niet kon 
vastgesteld worden, dat deze tegenstrij
digheid in de moti vering van het arrest 
met een gebrek aan bij artikel 97 van de 
Grondwet vereiste redenen gelijkstaat; 

Overwegende dat, wat het eerste onder
dee! van het middel aangaat, het bestre
den arrest vaststelt dat, op de vervaldag, 
de ontleners, hier verweerders, antwoor
dend aan de lener, hier aanlegger, die 
zijn inschuld vorderde, betaling van 
165.000 frank aanboden; dat aanlegger bij 
exploot van 10 maart 1951, verweerders 
aangemaand heeft hem 453.750 frank te
rug te betalen en een aanbod ontving hem 
de som van 165.000 frank terug te be
talen; 

Dat nit de aanhalingen van het arrest 
blijkt, enerzijds, dat dit aanbod van be
tnling ener som van 165.000 frank niet 
annvaard werd en, anderzijds, dat het 
bedrag van de door verweerders te be
talen som, voor zoveel gezeg·de som 
165.000 frank zou overschrijden, totnog
toe niet vastgesteld is; 

Overwegende dat, in de door hem be
paalde omstandigheden, de rechter over 
de grond heeft knnnen weigeren tbans 
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de verkoop ontbonden te verklaren, daar 
het aan verweerders verweten gebrek van 
betaling niet aan dezen te wijten is, doch 
aan de weigering van aanlegger de som 
te ontvangen welke zeker verschuldigd 
scheen te zijn en welke hem aangeboden 
was, en dat hij mitsdien artikel 1656 van 
het Burgerlijk Wetboek niet geschonden 
heeft; 

Overwegende dat nit het bestreden ar
rest niet blijkt dat de rechter over de 
groncl uitstellen aan verweerders zou 
verleend hebben om zich te bevrijden, 
noch een ontbincling zou uitgesteld heb
ben welke hij had moeten vaststellen; 
dat het arrest er zich toe beperkt te 
beslissen dat in de tegenwoordige stand 
van de zaak niet bewezen is dat de voor 
de ontbinding vereiste voorwaarden ver
wezenlijkt werden; 

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

Overwegende dat, met betrekking ·tot 
het tweede onderdeel van het middel, de 
rechter over de grond, vaststelh)nd dat 
verweerders aan aanlegger de som van 
165.000 frank hadden aangeboden, niet be· 
hoefde, om zijn dispositief te motiYeren, 
te doen blijken van een beweerde weige
ring door hen gezegde som te betal~n; 
dat llij daardoor impliciet aanleggers con
clusies beantwoord heeft; 

Overwegende dat het arrest dat ver
klaart dat de door verweerders zeker 
verschuldigde som van 165.000 frank door , 
hen aangeboden is geweest, zich niet heeft 
tegengesproken door daaraan toe te voe
gen dat het gebrek aan uitvoering der 
verplichtingen van verweerders niet « be
hoorlijk is vastgesteld ll ; 

Dat nit de vermeldingen van het ar
rest zonder dubbelzinnigheid blijkt dat de 
rechter over de grond daardoor heeft wil
len zeggen dat het gebeurlijk door ver
weerders· op grond van het beding van 
vrijwaring hoven de som van 165.000 fr. 
verschuldigd bedrag, nog te bepalen bleef, 
en dat s.lechts na deze vaststelling nit
spraak over de eis tot ontbinding van de 
verkoop zou kunnen gedaan wor:den; 

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten en, aangezien de voorziening v66r 
15 september 1953 betekend is geweest, 
tot een vergoeding van 150 frank jegens 
verweerders. 

14 mei 1954. -- 1• kamer. - Voorzitter, 
H. Louveanx, eerste voorzitter.- Verslag
geve1', H. Piret. - Gelijkluidende oonclu
sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, prD
cureur-generaal. - Pleiters, HH. Struye 
en della Faille d'Huysse. 

2c KAMER. - 17 mei 1954 

RECHTBANKEN. STRAFZAKEN. 
MACHTEN VAN DE RECH'l'SPREKENDE RECHTS
MACH'J'. - AANVULLING VAN DE OMSCHRIJ
VING VAN DE BETICH'l'ING EN \'ERVALLENVER· 
KLARTNG VAN DE PUBLIEKE VORDERING DOOR 
DE EERS'l'E RECH'l'ER. - VEROORDELING VAN 
DE YERDACHTE DOOR DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP. - BESLISSING WELKE NIET INSLUIT 
DAT DE RECH'l'ER IN HOGER BEROEP DE DOOR 
DE EERS'l'E RECHTER AANGEilRACH'l'E AAN\'UL
LING VAN DE BETICHTING NIET HEEFT 0\'ERGE
NOMEN. 

In st-ratzaken, wanneer de eerste rechter 
in de akte wellce de zaak vom· hem aan
hangig maalct de omsclwevene betich
ting heeft aangevuld, sluit de omstan
digheid dat de 1·echter ·in hoge1· bemep 
de beslissing wellce de publielce 1!01"de
ring verjaard verlclaarde hen!o1·mt en 
de verdachte ve1·oordeelt, geenszins in 
dat de rechter in hager bemep de aan de 
omschrevene beticht-ing aangebmchte 
aanvulling niet heeft aangenomen, voo·r
al wanneer de beslissing van de 1'ech
ter in hoge1· beroep de wettelijke bepa
ling bedoelt welke de .door de eerste 
rechter bijgevoegde omstandigheid ver
meldt. 

(BALLEZ E:\' CONSOR'l'E:\', 
'1'. DUPONT EN CONSOR'l'EN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 maart 1954 door het militair 
gerechtshof gewezen; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 21 van het Wetboek van straf
rechtspleging voor het leger en 7 van de 
besluitwet van 19 september 1945 tot 
vaststelling van het statuut van de gewa
pende weerstand, doordat het bestreden 
arrest niet zoals bij de Grondwet vereist 
wordt met redenen is omkleed, aan
gezien het zonder meer vaststelt dat 
aanleggers erkende gewapende verzets
lieden waren, dan wanneer het bestreden 
arrest uitgaande van een uitzonderings
gerecht de nodige vaststellingen had die
nen te bevatten welke het Hof van ver
breking tn de mogelijkheid konden stel
len, desnoods ambtshalve, na te gaan of 
het militair gerecht ten opzichte van aan
leggers bevoegd was en of in het bij
zonder deze, gewapende verzetslieden 
zijnde, ten tijde van de hnn ten laste ge
legde feiten in actieve dienst waren : 

Overwegende dat de door het middel 
tegen het arrest aangevoerde grief is dat 
het niet heeft vastgesteld dat aanleggers, 
erkende gewapende verzetslieden, het hun 
ten laste gelegde feit hebben gepleegd 
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toen zij «in actieve dienst )) waren (arti
kel 7 van de besluitwet van 19 september 
1945 tot vaststelling van het statuut van 
de gewapende weerstand); 

Overwegende dat de eerste rechter zijn 
bevoegdheid gerechtvaardigd heeft door 
vast te stellen, overeenkomstig een ter 
zake gewezen arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, « dat op het ogen
blik van het volvoeren van het aan de 
beklaagden ten laste gelegd strafbaar 
feit, deze nog in actieve dienst waren in 
de rangen van de verzetsgroepering het 
Belgisch Leger der Partizanen )) ; 

Overwegende dat uit geen enkel aan het 
hof voorgelegd stuk blijkt dat deze vast
stelling van de eerste rechter door aanleg
gers v66r het militair gerechtshof is be
twist geweest; dat dit hof ze heeft over
genomen door in zijn dispositief de arti
kelen 3 en 7 van de besluitwet van 19 sep
tember 1945 in te roe pen; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de sub.stantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvm·men werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

II. •ren aanzien van de burgerlijke vor
deringen : 

Overwegende dat aanleggers geen bij
zonder middel inroepen; 

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

17 mei 1954. - 2e kamer. - VoorzUter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. De Bersaques. - Gelijlcluideride con
clu.sie, H. DeiJelcbin, advocaat-generaal. 
- Pleite1's, HH. Ansiaux en Colmant 
( deze laatste van de Balie van Bergen). 

2e KAMER. - 17 mei 1954 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - MIDDELEN VREEMD AAN DE 
BEVOEGDHEID EN WELKE UITSLUITEND RET 
VOORBEREIDEND ONDERZOEK BETREFFEN. -
NIET AAN DE RECHTER OVER DE GROND ONDER
WORPEN. - MIDDEL NIET ONTVANKELIJK. 

2° HERHALING. - MELDING IN DE DAG
VAARDING.- NIET VEREIST. 

1 o Zijn niet ontvankelijk de middelen, 
vreemd aan de bevoegdheid, wellce en
kel het voorbereidend onderzoek bet-ret
ten en aan de rechter over de grand 
niet werden onderworpen (1). 

(1) Verbr., 30 november 1953 (Bull. en PAsrc., 
195i, I, 263, en nota 1); 15 maart 195i (ibid., 
195-t, I, 616). 

2° De omstandigheid van de wetteUjke 
hcrhaling moct niet noodzakelijk in de 
dagvaarding wo1·dcn vcrmeld (2)·. 

(BANDORFF, T. DIERIOKX.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 maart 1954 gewezen door bet 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de scbending van de rechten der verde
diging, doordat in de lOOlJ van het voor
bereidend onderzoek een brief l.Jij het 
dossier is gevoegd geweest welke op 
26 juli 1952 aan aanlegger door zijn vroe
gere raadsman werd geschreven, wat 
strijdig is met de beroepsregelen der ad
vocaten : en over het tweede middel, af
geleid hieruit dat een vroeger raadsman 
van aanlegger op 21 juli 1952 door de ge
rechtelijke politic te Doornik is gehoord 
geweest, wat het beroepsgeheim in gevaar 
brengt: 

Overwegende dat de beweerde onwette
lijkheden, welke in de loop van bet voor
bereidend onderzoek zouden zijn bega!ln 
geweest, niet aan de rechter over de grond 
werden onderworpen en gesteund zijn op 
feitelijke elementen welke in het bestre
den arrest geen steun vinuen; 

Dat de middelen mitsdien niet kunnen 
worden aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 253 van het Straf
wetboek, doordat de aan de burgerlijke 
partij toegekende schadevergoeding de 
waarde vertegenwoordigt van 200.000 fr. 
die· door deze vrijwHlig was gestort ge
weest ten einde een ambtenaar om te ko
pen: 

Overwegende dat, in strijd met bet in 
bet middel gestelde, bet bestreden arrest 
bij ·· verwijzing naar een beoordeling van 
de eerste recbter souverein verklaart dat 
het, op grond van de feiten der zaak, niet 

. mogelijk is staande te houden dat de bur-
gerlijke partij de som van 200.000 frank 
gestort heeft ten einde een ambtenaar om 
te kopen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde miuuel, afgeleid bier
nit dat het bestreden arrest, onder meer 
bij toepassing van artikelen 25 en 26 van 
de wet van 9 april 1930, rekening gehou
den heeft met de staat van herhaling 
waarin aanlegger zich zou hebben bevon
den, dan wanneer noch de dagvaarding 
om v66r de correctionele rechtbank te 

· verschijnen, noch die om v66r het hof 

(2) Verbr., 28 december -1908 (Bull. en PAsrc., 
1909, I, 63); .18 april 1910 (ibid., ,1910, I, 189). 
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van beroep te verschijnen melding maak
ten van een staat van herhaling : 

Overwegende dat herhaling geen be
standdeel uitmaakt van de telastlegging 
cUe het voorwerp van de publieke vorde
ring is; dat zij noch op het begrip, noch 
op de modaliteiten van de inbreuk in
werkt en met deze niet een is; dat zij 
slechts een persoonlijke omstandigheid is, 
eigen aan de dader van de inbreuk en 
welke, gegrond op de strekking tot wets
overtreding van de beklaagde, de .rechter 
in de mogelijkheid stelt, binnen de bij 
de wet omschreven perken, strenger bij 
de bestraffing op te treden of ten opzichte 
van de veroordeelde veiligheidsmaatrege
len te treffen welke bijzonder bestemd 
zijn om de maatschappij te beschermen; 

Dat mitsdien de omstandigheid van her
haling niet in de dagvaarding behoefde 
te worden vermeld ; 

Dat het mid del naar recht faalt; 
Over het vijfde m~ddel. afgeleid hier

uit dat op de twee terechtzittingen van 
de Correctionele Rechtbank te Bergen van 
22 en 30 december 1953, substituut Poupart 
als openbaar ministerie gezeteld heeft, 
dan wanneer, volgens het vonnis van de' 
Correctionele Rechtbank te Bergen van 
30 december 195g, aangehaald in het bete
kencl afschrift van het bestreden vonnis, 
substituut RDuck zou gezeteld hebben : 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
der rechtspleging blijkt dat substituut 
Poupart op de zittingen van 22 en go de
cember 195g van de Correctionele Recht
bank te Bergen als openbaar ministerie 
zou gezeteld hebben; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Overwegencle, voor het overige, wat de 
publieke vordering betreft, dat de sub
stantii~le of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en dat de beslissing wettelijk is; 
dat, wat de vordering cler burgerlijke 

'partij betreft, aanlegger geen ander mid
del cloet gelden ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroorcleelt aanlegger tot de kos
te:p.. 

17 mei 1954. - 26 kamer. - TToorzittm·, 
H. ·wouters, voorzitter. - TTe·rslaggever, 
H. Giroul. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Depelchin, aclvocaat-generaal. 

2" KAMER. - 17 mei 1954 

1° VEJRKEJER. - KONINKLIJK BESLUIT VAN 
1 FEBRUARI 19g4, - 0PENBARE WEG WELKE 
VERDER DAN EEN AANSLUITING LOOPT. - BE
GRIP. 

' 

2° VERKEJER. - KONINKLIJK BESLUIT VAN 
1 FEBRUARI 19g4, - 0PE~BARE WEG WELKE 
VERDEI\ DAN EEN AANSLUITING LOOP'!'. - BE
SLISSING WELKE Ul'l' DEZE ENKELE OMSTAN
DIGHEID A~'LEID'l' DAT EEN ANDERE OPENBARE 
WEG NIET VERDER DAN·DE EE~STE WEG LOOP'!'. 
- 0NWET'l'ELIJKHEID. 

go VEJRBREKING. - OMVANG. - S'L'RAF
ZAKEN. - BESLISSING WAARBIJ EEN VER
DACHTE VEROORDEELD EN EEN MEDEVER
DACHTE VRIJGESPROKEN WORD'f. - VER
OORDELING VAN DE VERDACHTE OP VOR
DERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. -
0NBEVOEGDHEID OM KENNIS TE NEMEN VAN 
DE VORDERING VAN· DE VERDACHTE, BURGER
LIJKE PARTIJ TEGEN DE VRITGESPHOKEN ME
DEVERDACHTE. - VOORZIENING VAN DE VER
DACHTE TEGEN ALLE BESCHIKKINGEN VAN HE'f 
VONNIS. - BESLISSING OVER DE BURGER
LIJKE VORJ)ERING GESTEUND OP DEZELFDE RE
DENEN DAN :DE BESLISSING VAN VEROORDELING 
OVER DE PUBLIEKE VORDERING. - UITWER
KING VAN HET DISPOSITIEF VAN HET VONNIS 
BETREFFENDE DE BURGERLIJKE VORDERING. 

4° VERWIJZING NA VERBREKING.
STRAFZAKEN. - EEN ENKELE STRAF UITGE
SPROKEN UI'l' HOOFDE VAN TWEE MISDRIJ
VEN. - VERBREKING VAN DE BESLISSING 
OVER DE PUBLIEKE VORDERING. - VERJA
RING VAN DE PUBLIEKE VORDERING WEGENS 
EEN DIER MISDRIJVEN. - VERWIJZING BE
PERKT TOT RET ANDER MISDRIJF. 

1° TToor de toepassing der bepalingen van 
het lconinlclijk besluit van 1 febntar·i 
1934 op de verkeerspolitie wordt een 
ctan gene zi:ide van een aansl1tiUng ge
legen openbare weg beschmtwd als ver
der lopende dan de aan deze zijde van 
gezegde aansMtiting gelegen openbare 
weg, wannee1· hij voornamel-ijlc als no?·
male ~titweg voor het verkeer op laatst
bedoelde weg moet dienen (1). 

:zo Schendt artikel 51, 2°, van het konink
lijlc bes~·uit vnn 1 febnta1·i 1934 het von
nis dnt uit cle enkele vaststening dat 
een openbnre •weg niet verder dan de 
(l,ansluitin.q loopt de gevolgtreklcing (l,j
/.eidt ant een ancler openbm·e weg niet 
vorcler clctn de eente loopt. 

go Wanneer de rechte1· over cle groncl een 
beklaagcle ve1·oordeelcl en een meclebe
h;znagcle -u1·ijgesproken heeft en teven8 
cle bekla(l,gfle veroorcleeld heeft om scha
fle-uergoecling te betnlen nan cle rneclebe
lcl.nagcle die zich bu1·gerlijke pn1·tij heeft 
(l,(l,ngesteld en z·ich wegens cle vr·ij
sprnalc V(l,n de meclebeklct(l,(}Cle onbe
voegcl heeft ve·rklaa1·d orn kennis te ne
men -uan de clo01· cle beklnngcle nls bur
gerlijke pnrtij tegen cle medebelcl(l,ctgcle 

(1) Verbr., 18 januari 1954 (Bull. en PAsrc., 
1954, I, 433). 
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·ingestelde burge·rlijlce vordet·ing, brengt 
de verbrelcing van de stmfrechterUjke 
veroordeling van de beklaagdfi op dezes 
regelmatige en niet beperkte voorzie
ning de verbrek·intJ mede van de beslis
sing van veroot·deling gewezen over de 
bttrgerlijke vordering tegen de belclaag
de evenals de vet·bt·eking van de beslis
sing gewezen over dezes vordering wel
lce op dezelfde redenen als de beslissing 
van vemordeling van de beklaagde ge
gmnd is (1). 

4° 1Vanneer een verbt·olcen beslissing een 
cnlcele straf ttit hoofde van twee mis
dT·ijven had ·nitgesproken en dat een van 
die misdrijven op fle datum van rle be
slissing verjaard was, wordt de verbre
king zonder venoijzing van de pttblielce 
·vordering betreffende dat misdrijf ttit
gesproken (2). 

(CLERIN, T, WERENNE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 november 1953 in hoger beroep 
gewezen door de Oorreetionele Heeht
bank te Na'men; 

I. Voor zoveel de voorziening tegen de 
over de publieke vordering gewezen beslls
sing gericht is : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 418 van het Straf
wetboek (telastlegging A), 51 en 5! van 
het koninklijk besluit van 1 februari 
1934 (telastlegging D), doordat het be
streden vonnis, bij overneming van de 
gronden van de eerste rechter, aanlegger 
Olerin veroordeeld heeft uit hoofde van, 
gebruiker van een secundaire weg zijnde, · 
nagelaten te hebben de doorgang voor 
verweerder Werenne vrij te laten, oor
delende dat de door Olerin gevolgde, van 
de brug van de tunnel komende weg niet 
verder dan ztjn aansluiting in de Donade
straat loopt, om reden dat laatstgenoemde 
straat in geen enkele andere weg verder 
loopt, zodanig dat er wederkerig dient te 
worden aangenomen dat de van de brug 
van de tunnel komende weg niet verder 
in de Dodanestraat loopt, zodat het be
streden vonnis alsdus het begrip miskent 
van de openbare weg die al d.an niet ver
der dan een aansluiting loopt, 'vermits de 
rechtbank nagelaten heeft te onderzoeken 
of de Dodanestraat al dan niet als nor
male uitgang dient voor het verkeer dat 
nit de weg van de brug van de tunnel 
komt, naardien het feit dat de Dodane
straat niet verder in een andere weg loopt 

(1) Verbr., 8 december 1952 (An·, T'erb1·., 
1953, biz. 199; Bull. en PAsrc., 1953, I, 225, en 
nota 2, biz. 226). 

niet afdoende is, vermits het mogelijk is 
dat het nit die straat komende verkeer 
zijn normale uitgang in de straat van de 
tunnelbrug niet heeft zonder dat daarom 
het omgekeerde waar zij : 

Overwegende dat, na vastgesteld te heb
ben dat de Dodanestraat voorbij de aan
sluiting in geen andere weg verder loopt, 
de rechter over de grond daaruit afieidt 
dat wederkerig de van de brug van de 
tunnel komencle weg niet verder in de Do
clanestraat loopt; 

Overwegencle dat, waar in de wettekst 
niet omschreven worclt wat onder « het 
vercler lopen clan de aansluiting van een 
openbare weg Jl te verstaan is, aan die 
uitclrukking haar normale zin behoort te 
worden gegeven, namelijk dut, opclat een 
aan gene zijde van een aansluiting gele
gen openbare weg een verder lopende weg 
zij ten opzichte van een andere aan cleze 
zijcle ervan gelegen weg, hij voorname
lijk als normale uitgang voor het verkeer 
op laatstbedoelde weg dienen moet; 

Overwegende dat de rechter nagelaten 
heeft te onclerzoeken of, bij toepassing 
van dit principe, de Dodanestraat niet 
de voornaamste en normale uitgang voor 
het van de brug van de tunnel komende 
verkeer uitmaakt en of zij gevolglijk ten 
opzichte daarvan niet de verder lopende 
weg is; 

Overwegende clat het vonnis, door uit 
de enkele vaststelling dat de Doclane
straat niet verder clan de aansluiting 
loopt, de gevolgtrekking af te leiden dat 
de rue du Pont du tunnel niet verder 
dan de Dodanestraat loopt, artikel 51, .2°, 
van het koninklijk besluit van 1 februari 
1934, gewijzigd bij artikel 3 van het be
sluit van 16 october 1947, geschonclen 
heeft, welke wetsbepaling de grondslag 
uitmaakt van de tegen aanlegger voorge
brachte telastlegging; 

Overwegende dat nit de rechtsplegings
stukken blijkt dat het gecontraventiona
liseerde wanbeclrijf van onvrijwillige toe
brenging van slagen en verwondingen, 
hetwelk, het voorwerp uitmakende van 
telastlegging A, tegen aanlegger worclt 
voorgebracht, op 20 augm;tus 1952 zou 
zijn gepleegd geweest; dat de uit clat 
misdrijf ontsproten publieke vorclering 
dus op 6 november 1953 verjaard was, op 
welke datum de bestreden beslis_sing deze 
telastlegging bewezen heeft verklaard ; 

Overwegende dat aanlegger bij het von
nis bovenclien is veroordeeld geweest we
gens overtrecling van artikel 7 van de 
Wegcode (telastlegging B); dat in dit op
zicht de bestreden beslissing is gewezen 
geweest over een rechtspleging waarin de 

(2) Zie verbr., 16 maart 1953 (An·. T'e·rb1·., 
1953, biz. 476; Bull. en PAsrc., 1953, I, 538). 
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substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

II. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing gewezen over de 
vordering van de burgerlijke partij We
renne tegen aanlegger en over diens bur
gerlijke vordering tegen vVerenne : 

Overwegende dat de verbreking van de 
over de publieke vordering gewezen be
slissing de verbreking met zich brengt 
van de beslissingen welke over de vorde
ringen der burgerlijke partijen werden 
gewezen en gesteund zijn op de redenen 
van de veroordeling van aanlegger nit 
hoofde der telastlegging D; 

Om die recleneri, verbreekt het bestreden 
vonnis, behalve voor zoveel het uit
spraak heeft geclaan over de ten laste 
van Werenne ingestelde publieke vorde
ring en over de tegen aanlegger uit hoofde 
van cle telastlegging B ingestelde publieke 
vordering; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; veroordeelt verweerder W erenne 
tot de kosten; verwijst de zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Dinant, zete
lende in hoger beroep, opclat door deze 
over de tegen aanlegger voorgebrachte 
telastleggii1g D alsmede over de burger
lijke vorderingen uitspraak worde ge
daan. 

17 mei 1954. - 2" kamer. ___,... Voorzittm·, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. C. Louveaux. - Gelijklltidende. oon
ol'!tsie, H. Depelchin, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 17 mei 1954 

1° DOUANEN EN ACCIJNZEN. - BrJ
ZONDERE AANGIFTE VOOR DE S'l'A'l'IS'l'IEK. -
WE•r VAN 31 DECEMBER 19!7, ARTillEL 5. -
VERKEER IN BELGJE li-IE'l' EEN DOOR EEN 
DEB DE WEDERREOH'l'ELIJX INGEVOERD RIJ
'l'UIG. - AANGIFTE VOOR DE STA;l'IS'l'IEK NIE'l' 
VEREIST. 

2° VERBREKING. - 0MI'ANG. - STRAF
ZAKEN. - ARREST WAARni,J DE VERDACHTE 
UIT HOO~'DE VAN TWEE MISDRIJVEN TOT TWEE 
S'l'RAFFEN VEROORDEELD WERD. - VERBRE
KING MET BETREKKING TO'l' EEN DEZER MlS
DRIJVEN. - VERRREKING WELKE ZICH NIET 
TO'f RET ANDER MISDRIJF UITSTREKT. 

(1) Zie verbr., 1 december 1952 (An·. T'e,-b,·., 
1953, biz. 184.; Bull. en PAsrc., 1953, I, 20j., en 
nota 2). 

3° VERWIJZING NA VERBREKING. -
S'l'RAFZAKEN. - DISPOSI'riEF VERBROKEN 
OMDA'r HE'l' FElT GEEN S'l'RAFBAAR MISDRIJF 
UI'l'MAAK'l'. - VERBllEKING ZONDER VERWIJ
ZING. 

1 o De bijzonde1·e aangifte voor de statis
tielc, voorzien bij artilcel 5 van de wet 
van 31 december 1947 betretfende de 
dmtanen en aooijnzen is niet vereist in 
geval van loute1· veTlceer in Belgie van 
een lcoopwaaT, nopens clewellce het vast
staat dat zij aan de bi.i invoer, uitvoe1· 
of veTvoe1· voo1·gesohreven aangifte ont
trolGlcen werd (1). (Wet van 6 april1843, 
art. 25.) 

2° Wannee1· een aTrest, wellce een ver
dachte uit hoofde van twee misdrijven 
tot twee stTatfen veroo1·deelt, met be
trelclcing tot een clezer misdr-ijven Ve1'
broken wordt, b1·engt die ve·rbrelcinrJ de 
verbreking niet mede van het clisposi
tief betretfende het ander misdrijf. 

3° Wannee1· in stratzalcen het hot een 
dispos'itief van veroo1·cleUng veTbreelct 
omdat het weerhouden feU geen strut
baa,· misd,·ijf lean ltitmnlcen wordt d·ie 
ve1·brelc·ing zonde1· verwi)ziny lt'itgespro
lcen (2). 

(ELSEN, '1'. ADMINIS'l'RATIE 
VAN DOUANEN EN ACCI.JNZEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 maart 1954 gewezen door 
!let Hof van beroep te Luik. 

Over het middel van ambtswege, afge
leid nit de scllending van artikel 5 van 
de wet van 31 december 1947 betreffende 
de douanen en accijnzen, doorclat het be
streden arrest een veroordeling uitspreekt 
wegens inln·euk op de voorschriften ter 
zake van de statistiek : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
ten laste van aanlegger enkel als bewezen 
in aanmerking neemt de subsidiaire in
brenk van in Belgie met een door onbe
kenden wederrechtelijk ingevoerde auto
mobiel op de openbare weg gereclen te 
hebben; 

Overwegende dat artikel 5 van de wet 
van 31 december 1947 enkel voor de sta
tistiek een bijzondere aangifte oplegt in
geval van in- of uitvoer van goederen; 
dat dienvolgens het arrest, doordat !let de 
hoofdtelastlegging van wederrechtelijke 
invoer niet als bewezen weerllouden had, 
niet vermocht te veroordelen wegens niet 
naleving van de voorschriften ter zall:e 

(2) Verbr., 26 april 1954 (supra, biz. 549; 
Bttll. en PAsrc., 1954, I, 718, en nota). 
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van statistiek; waaruit volgt dat het de 
in het middel aangeduide wetsbepaling 
geschonden heeft; 

Overwegende, voor het overige, dat de 
substanW'\le of op straf van niet!gheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arre_st voor zoveel het aanlegger tot 
een boete van 500 frank of een subsidiaire 
gevangenzitting van vijftien dagen ver
oordeelt wegens het niet naleven van de 
voorschriften ter zake van statistiek; be
veelt dat melding van onderhavig arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; zegt 
dat er geen aanleiding is tot verwijzing; 
legt de kosten verweerder ten laste. 

17 mei 1954. - 2" kamer. - Voorz·itter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. C. Louveaux. - Gelijkltt'idende concltt
sie, H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 17 mei 1954 

(TWEE ARHESTEN.) 

1° WAREN EN GOEDEREN (MIS
BRUIK IN HANDEL VAN). LEUR
HANDEL. - KOOP OF TE KOOP AANBIEDEN 
AAN DE VERBRUIKER VAN W AHEN EN GOEDE
BEN. - LEURHANDEL ZELFS INDIEN DE VER
KOPER OF DE DADER YAN HET TE KOOP AAN
BIEDEN NIET IN HE'l' BEZIT IS VAN DE KOOP
WAREN. 

2° WAREN EN GOEDEREN (MIS
BRUIK IN HANDEL VAN). ~ LEUR
HANDELAAR.- TE KOOP AANBIEDEN VAN DEUR. 
TOT DEUR AAN DE VERBRUIKER VAN GOE
DEREN OF WAREN VOOR REKENING VAN EEN 
DEOI-DE. - DADER VAN HET 'l'E KOOP AANRIE
DEN BEVOEGD OM DE VERBRUIKER 'l'E VER
ZOEKEN EEN ONMIDDELLIJKE VERBINTENIS TOT 
AANKOOP AAN TE GAAN.- LEURHANDEL ZEU'S 
INDIEN DE DADER DE MACHT NIET HEEF'l' OM DE 
VERKOOP TE SLUITEN. 

3° WAREN EN GOEDEREN (MIS
BRUIK IN HANDEL VAN). - LEUR
HANDELAAR. - AANBIEDING TOT AANKOOP, 
VAN DEUR TOT DEUR, VAN GOEDEREN EN WAREN 
DOOR TUSSENKOMS'f VAN EEN DERDE. - TUS
SENPERSOON BEVOEGD OM DE ONMIDDELLIJKE 
VERBINTENIS TOT AANKOOP VAN DE KOPER TE 
\ E RZOEKEN. - LEUR HANDEL ZELFS INDIEN DE 
TUSSENPERSOON DE MACHT NIET HEEFT DE 
KOOP 'l'E SL"CITEN. 

1 o Dt·ijft een lettrhandel, naar de zin van 
die woorden in de a·rtikelen 1 en 2 toan 
het lcon·inkli:ilc beslu:it n'' 82 van 28 no
ve·mber 1939, hij die, van dew· tot deur, 

goederen of waTen aan de verbruiker 
verkoopt of te /coop. aanbiedt, .zelfs in
dien hij op het ogenblUc det· verkopen 
of aanbiedingen tot /coop in het bezit 
niet is van die goedet·en of waren (1). 
(Eerste arrest.) 

2° Drijft een letwhandel, naar de zin van 
die woorden in de aTtikelen 1 en 2 van 
het koninklijk beshr.it n~" 82 van 28 no
vember 1939, hij die, van dew· tot 
detw, goederen of waren voo1· t·eJcening 
van een derde verkoopt of te koop aan
biedt, indien hij bevoegd is om de on
middellijlce verbintenis van de verbrui
ker te verzoelcen, zelfs indien hij niet 
bevoegd ·is om de verkoop te slttiten. 
(Eerste en tweede arrest.) 

3° Drijft een leu.rhandel, naar de zin van 
d·ie woorden in de ·artilcelen 1 en 2 van 
het koninlclijlc besluit van 28 november 
1939, hij die van detw tot dettr, door 
tussenkomst van een det·de, aan de ver
bruilce·r goedet·en of waren te /coop biedt, 
indien die tussenpersoon bevoegd is om 
de onmiddellijlce ve·rb·intenis van de 
vet·bntilcer te verzoeken, zelfs indien 
de tussenpet·soon niet bevoegd is om de 
vet·koop te sl·witen. (Eerste arrest.) 

Eet·ste zaak. 

(PROCUREUR-GENERAAL 'fE LUIK, 
T. LAMPROYE EN PEETERS.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 december 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het enig middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 1, 2-1° 
en 10-1° van het koninklijk besluit nr 82 
van 28 november 1939 houdende regle
mentering van de leurhandel, geno
men ter uitvoering van de wet van 
1 mei 1939, doordat het bestreden ar
rest, 1 o de wijziging miskend heeft welke 
bij koninklijk beslnit van 28 november 
1939 aan de vroeger vigerende wettek
sten, onder meer aan artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 13 januari 1935 
aangebracht werd, doordat het bestreden 
arrest het begrip van leurhandel beperkt 
heeft door te eisen dat de leurhandelaar 
zijn koopwaar met zich vervoert, en door 
nit dit begrip elke zelfs niet onmiddellijk 
verwezenlijkte opeenvolging van verkopen 
of van eenvoudige aanbiedingen tot koop, 
welke van deur tot deur plaats hebben, 
nit te sluiten; 2° aan de bewoording, van 
de bepaling van de leurhandel, zoals zij 
uit artikel 2 van koninklijk besluit van 

(1) Verbr., 23 april 1951 (Arr. Ferbr., 1951, 
biz. 490; Bull. en PASIC., 1951, I, 580). 
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28 november 1939 blijkt, een andere dan 
hun normale zin heeft gegeven, door een 
onderscheid te maken dat de wet niet toe
laat tussen de te koop aanbieding van 
koopwaar en het aanbod een verkoopover
eenkomst te sluiten : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
ofschoon aannemend dat de litigieuze 
koophandel van deur tot deur bij de ver- , 
brnikende particulieren werd uitgeoefend, 
de be.slissing van vrijspraak hierop steunt 
dat het ter zake geen bij koninklijk be
sluit nr 82 van 28 november 1939 geregle
menteerde feiten gold, om de reclenen, 
enerzijds, dat de in dit koninklijk besluit 
bedoelde leurhandel noodzakelijk insluit 
dat de handelaar zijn koopwaar met 
zich vervoert, en, anderzijds, dat eerste 
verweerder zich ertoe beperkte monsters 
te tonen en aan de bezochte klanten voor 
te stellen een overeenkomst met zijn 'aan
steller, tweede verweerder, aan te gaan, 
hetgeen niet een aanbieding· van aan
koop van goederen uitmaakt, doch een
voudig het aanbod een verkoopovereen
komst te sluiten; 

Overwegende dat artikel 2, 1 o, van het 
koninklijk besluit nr 82 van 28 november 
1939 bepaalt dat tot toepassing van dat 
besluit als leurhandel wordt beschouwd 
het te koop aanbieden van deur tot deur, 
aan de verbruiker van alle waren of goe
deren en, in 't algemeen, van om het even 
welke voorwerpen; 

0Yerwegende clat uit die tekst niet. 
blijkt dat de wetgever als een element van 
leurhandel de omstandigheid be.schouwd 
heeft dat degene die, van deur tot dem·, 
aan de verbruiker waren, goederen of, in 
't algemeen, om het even welke voor
werpen verkoopt of te koop aanbiedt, op 
het ogenblik van de verkoop of van de 
aanbieding tot koop, in het bezit weze 
van die waren, goederen of voorwerpen; 

Dat de aanbieding tot koop, verwezen
lijkt aan de hand van een monster of van 
een catalogus dus onder toepassing van 
die wetsbepaling valt; 

Dat het arrest, door het tegendeel te 
beslissen, de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen geschonden heeft; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 1 van het koninklijk besluit van 
28 november 1939, het uitoefenen van leur
handel op het grondgebied van het ko
ninkrijk, hetzij voor eigen rekening hetzij 
voor rekening van derden, aan de vooraf
gaande toelating van de Minister van eco
nomische zaken en middenstand onder
worpen is; 

Overwegende dat uit het gebruik van 
het woord << tussenkomst ll hetwelk het 
begrip van lastgeving niet insluit, en 
van de uitdrukking « voor rekening van ll, 
welke niet betekent <<in naam van ll, 
blijkt dat door die bepaling niet vereist 

wordt dat de agent van de derde-hande. 
laar de macht heeft ontvangen namens 
laatstgenoemde overeenkomsten te slui
ten; 

Dat eruit volgt dat artikel 2, 1 o, van 
voormeld besluit, hetwelk van toepassing 
is op het drijven van de in artikel 1 om
schreven handel, evenmin vereist dat de 
tussenpersoon van de derde de macht ont
vangen heeft een verkoop te sluiten; 

Dat, aangezien het aanbod door een 
tussenpersoon aldus onder voorbehoud 
van het later te geven akkoord van de 
dercle-handelaar kan worden gedaan, het 
vol.staat, opdat zulk aanbod het karakter 
van een aanbieding tot koop, naar de zin 
van voormeld artikel 2, 1°, zou hebben, 
dat de tussenpersoon bevoegdheid heeft 
om de verbruiker te verzoeken een onmid
dellijke verbintenis tot aankoop van de 
waar aan te gaan; 

Overwegende dat, door te oordelen dat 
een in die omstandigheden door een van 
denr tot deur gaande tussenpersoon 
gedane aanbieding geen bij het koninklijk 
besluit van 28 november 1939 geregle
menteerde aanbieding tot aankoop ts, het 
bestreden arrest de ingeroepen wetsbepa
lingen geschonden heeft; 

Waaruit volgt dat het middel gegrond 
is; 

Om die redenen, verbreekt het bestrec 
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 Hof van beroep 
te BrusseL 

17 mei 1954. - 2• kamer. - Yoo·rzi.tte·r, 
H. "Wouters·, voorzitter. - Yerslctgpever, 
H. Gil·oul. - Gelijklu.idende conclnsie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

Tweede zaalc. 

(CRILLAERTS.) 

ARREST. 

HET HOF, Gelet op het bestreden ar
rest, op 15 december 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

I. Over de voorzien~ngen van Crillaerts, 
De Graef en de Gueldre, beklaagden : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek betreffende het aan 
de akten verschuldigd geloof (ten deze 
de namens aanleggers in verbreking 
v66r het hof van beroep genomen con
clusies), alsmede van de artikelen 1, 
2, 3, 4 en 10 van koninklijk besluit 
nr 82 van 28 november 1939 houdende re-
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glementering van de leurhandel, doordat 
het bestreden arrest, om de eerste drie 
aanleggers uit hoofde van het drijven 
van leurhandel zonder voorafgaande toe
lating van de Minister van eeonomisehe 
zaken en middenstand te veroordelen, en
kel hierop steunt dat voormelde aanleg
gers als « bemiddelaars ll van de vennoot
seha'p <<Magee n, vierde aanlegster, be
doelde leurhandel, hetzij in hun eigen 
naam, hetzij door tussenkomst van der
den, hetzij voor rekening van derden heb~ 
ben uitgeoefend, door van deur tot deur 
eleetrisehe huishoudelijke toestellen of 
gastoestellen teverkopen of door ze te koop 
aan te bieden, op de plaatsen en data 
als in de telastlegging vermeld, dan wan
neer, aan de ene zijde, aanleggers, onder 
aanvoering bij eonelusies van hun hoeda
nigheid van eenvoudige « aangestelden ll 
van de vennootsehap «Magee ll, ten stel
ligste ontkenden om het even hoe die han
del, hetzij voor hun eigen rekening, het
zij voor rekening van derden gedreven 
te hebben, en dan wanneer, anderzijds, er 
enkel « leurhandel ll, kan plaats hebben, 
naar de zin van de artikelen 1 en 2 van 
voormeld koninklijk besluit van 28 no
vember 1939, indien de goederen of pro
dueten welke- het voorwerp van die bij
zondere handel zijn, in de bij artikel 2 
van evengemeld koninklijk besluit om
sehreven omstandigheden verkoeht wor
den of te koop worden aangeboden, wat 
onderstelt - onder meer wanneer het 
een cc van deur tot deur ll gesehiedende 
verkoop of aanbieding tot aahkoop geldt, 
- dat de persoon die zieh aldus aan de 
huisdeuren aanbiedt om gebeurlijk be
stellingen te bekomen de jurtdisehe maeht 
heeft de koopwaar te vervreemden, hetzij 
persoonlijk als verkoper, hetzij althans 
als eommissionaris welke op grond van 
die hoedanigheid bevoegd is om in zijn 
persoonlijke naam de operatie af te han
delen voor rekening van een gebeurlijke 
aansteller wiens 'identiteit niet kenbaar 
wordt gemaakt, hetgeen -noodzakelijk toe
passing van voormelde wetsbepalingen 
uit,sluit in het geval waarin de ter zake 
besproken operatie eenvoudig bestaat 
in het zoeken van bestellingen voor reke
ning van die handelaar, vanwege de aan
gestelde van een gevestigde handelaar, 
wiens identiteit overigens bekend is, naar
clien de verkoop of de aanbieding tot aan
koop van de waren in dat geval dient te 
worden besehouw<l als zieh niet ter woon
plaats van de gebeurlijke koper voor
doende, maar ter plaats waar vorenbe
doelde handelaar zelf zijn inriehting 
heeft, doordat dienvolgcns het arrest, in 
de mate waarin het ter reehtvaardiging 
van de ten laste van de eerste drie aan
leggrs uitgesproken veroorcleling, zieh er 
alzo toe beperkt op hun hoedanigheid van 
« bemiddelaars-n van de vennootsehap 

«Magee ll te wijzen zonder de juiste aard 
van de tussenkomst van voormelde aan
leggers, noeh de juridisehe rol welke zij 
gebeurlijk in de totstandbrenging van de 
litigieuze verkopen te vervullen hadden, 
nader te bepalen, niet op passende wijze 
de door aanleggers bij eonelusies voorge
!Jraehte stelling !Jeantwoordt, en, in elk 
geval, wegens het althans dub!Jelzinnig 
karakter van zijn motivering, het hof van 
verbreking in de onmogelijkheid stelt na 
te gaan of ter zake de op het stuk van 
leurhandel vigerende verordeningen juist 
werden toegepast : 

Overwegende dat het !Jestreden arrest, 
ter antwoord op de eonelusies waarbij 
aanleggers staande hielden dat, vermits 
zij aangestelden van de vennootsehap Ma
gee zijn en noeh voor hun rekening, noeh 
voor rekening van die derde handel drij
ven, zij niet kunnen sehuldig verklaard 
worden van in!Jreuk op koninklijk besluit 
n" 82 van 28 november 1939 hondende re
glementering van de leurhandel, verklaart 
dat « vanaf het koninklijk besluit van 
13 januari 1935, de regering elk met het 
oog op de verkoop gedaan verzoek dat van 
deur tot deur plaats heeft als leurhandel 
heeft besehouwd, om het even of dat ver
zoek door de handelaar zelf wordt gedaan 
of door een voor zijn rekening handelende 
derde (vertegenwoordiger, aequisiteur of 
aangestelde) ; dat het koninklijk besluit 
van 28 november 1939 nader bepaald heeft 
dat een opeenvolging van zelfs niet on
middellijk verwezenlijkte verkopen of van 
eenvoudige aanbiedingen tot aankoop 
welke van deur tot deur gesehieden Jl vol
stond; 

Overwegende dat het arrest, ofsehoon 
erkennend dat aanleggers de hoedanig
heid van !Jemiddelaars-aangestelden van 
de vennootsehap Magee hebben, aldus zon
der dubbelzinnigheid verklaard heeft dat, 
naar de zin van artikel 1 van koninklijk 
besluit van 28 november 1939, deze tus
senpersonen zijn die "oor rekening van 
een handel drijvende derde optreden; 

Dat het dienvolgens de in het eerste on
derdeel van het middel bedoelde eonclu
sieS" beantwoord heeft; 

Overwegende dat, in strijd met het in 
llet tweede onderdeel van het middel ge
stelde, aanleggers in hun v66r de reehter 
in hoger beroep genomen eonclusie_s niet 
staande gehouden hebben dat, opdat er 
een verkoop of aanbie<ling tot aankoop 
!Jestaan zou, de persoon die zieh van deur 
tot deur aan):liedt de jnridisehe maeht 
moet hebl:en ide koopwaar te vervreem
den; 

vVaaruit volgt dat l:eide onclerdelen van 
het mid del feitelijke gron<lslag missen; 

01-er het tweede mi<l<lel, afgelei<l uit 
de sehemling van <le artikelen 1, 2, 3, 
4 en 10 van koninklijk !Jesluit nr 82 
van 28 november 1939 houdende regie-
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mentering van de leurhandel, alsmede 
van artikel 7 van het decreet van 
2-17 maart 1791, tot afkondiging van 
de vrijheid van de handel, doordat het 
bestreden arrest de eerste drie aanleg
gers uit hoofde van het drijven van leur
handel zonder voorafgaande toelating van 
de Minister van economische zaken en 
middenstand veroordeeld heeft, om reden 
dat, waar zij als « llemiddelaars " van de 
vennootschap « Magee )), vierde aanleg
ster, de litigieuze koopwaar van deur 
tot deur verkocht of te koop aangeboden 
hadden, zij dienden te worden aangezien 
als, naar de zin van artikel 1 van voor
meld koniklijk besluit van 28 november 
1939, vorenbecloelde koophandel gedre
ven hebbend « voor rekening van een der
cle JJ (ten cleze de vennootschap voor
noemd); clan wanneer, aan de ene zijcle, 
niet als het uitoefenen van een voor reke
ning van een clercle gedreven leurhanclel, 
naar de zin van bovenaangeduicl artikel, 
is te beschouwen, het zoeken van bestel- ' 
lingen clat gedaan wordt, door bemoeiing 
van vakkundige vertegenwoordigers be
ldeed met de hoedanigheid van eenvoudige 
aangestelden, door een gevestigde han
delsfirma, welke haar winkels en bijhui
zen heeft en onder het voortdurende toe
zicht van de openbare overheid een 
vaste en regelmatige handel drijft, 
en dan wanneer, aan de andere zijde, 
het feit van deur tot deur Yoorwer
pen of koopwaar te verkopen of te koop 
aan te bieden - wanneer zulks niet door 
de verkoper zelf wordt geclaan, dit is door 
clegene die de koopwaar gelclig vermag te 
vervreemden - enkel << leurhanclel JJ kan 
geheten worden inclien hij wordt gedre
ven door een persoon welke bevoegclheid 
heeft om de operatie in eigen naam af te 
handelen voor rekening van een gebeur
lijke aansteller wiens identiteit niet be
kencl worclt gemaakt, wat noodzakelijk 
de toepassing van voormelde wetsbepalin
gen uitsluit in het geval waarin, zoals 
ten cleze de derde « voor wiens reke
ning JJ d~ operatie geacht wordt te zijn 
afgehancleld geweest, een gevestigcle han
delaar is, wiens identiteit volkomen be
kend is : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 1 van koninklijk besluit nr 82 van 
28 november 1939, het uitoefenen van 
leurhandel op het grondgebied van het 
koninkrijk, hetzij voor eigen rekening, 
hetzij door tussenkomst van derden, het
zij voor rekening van derden, aan de 
voorafgaande toelating van de Minister 
van eco:iwmische zaken en midclenstancl 
onderworpen is; ' 

Overwegende clat cleze tekst, aan de 
ene zijcle, in hoofcle van de handelaar, 
de handel bedoelt welke zo rechtstreeks 
voor zijn persoonlijke rekening als on
rechtstreeks door tussenkomst van cler-

den geclreven wordt en, aan de andere 
zijde, in hoofde van die derden, tussen
personen, de handel welke voor rekening 
van een derde-handelaar gedreven wordt; 

Dat het onrechtstreekse uitoefenen van 
de leurhandel « door tussenkomst van der
den JJ, zoals nit de algemeenheid van de 
woorden van bovengemeld artikel en de 
gebruikelijke zin er van blijkt, de han
del begrijpt welke door tussenkomst van 
een om het even welke agent geclreven 
wordt; 

Overwegende clat claaruit client te wor
den afgeleicl, aan de ene zijcle, clat de 
« voor rekening van derden JJ - en niet 
«in naam. van clerclen JJ gedreven leurhan
clel de door tussenpersonen gedreven han
del is, om het even welke dezer hoeclanig
heicl ook zij, en, aan de andere zijde, dat, 
aangezien zij geen lasthebbers van de 
handelaar behoeven' te zijn, het van wei
nig belang is dat zij al dan niet de 
macht hebben in zijn namn overeenkom
sten te sluiten; 

Overwegende dat artikel 2 van voor
meld besluit, in de daarin omschreven om
standigheden, de verkoop of het te koop 
aanbieden aan de verbruiker van alle 
waren of goederen, en, in 't algemeen, 
van om het even welke voorwerpen als 
leurhandel beschouwt; 

Dat bewust artikel 2, in verbancl ge
bracht met artikel 1 zoaLs het hier .te vo
ren werd geinterpreteercl, onder meer on
der aanbieding tot aankoop de door om 
het even welke tussenpersoon gedane 
aanbieding verstaat; 

Dat het tot toepassing van die artikelen 
volstaat dat de tussenpersoon bevoegd
heid heeft om, zelfs onder voorbehoud van 
een nadien te geven akkoord van de 
derde-handelaar, een aanbieding tot aan
koop te doen, wanneer hij de verbruiker 
om een onmidclellijke verbintenis tot aan
koop van de waar verzoekt; 

Waaruit volgt dat beide onderdelen van 
het mid del naar recht falen; 

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

II. Over de voorziening van de naam
loze vennootschap Magee, burgerlijk ver
antwoordelijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken cler 
rechtspleging niet blijkt dat aartlegster 
overeenkomstig artikel 418 van het Wet
boek van strafvorclering haar voorziening 
betekend heeft aan de partij waartegen 
zij gericht is; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 
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17 mei 1954. - 2° kamer. - Voorz'itter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Belpaire. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Plei
te1·, H. Simont. 

2" KAMER. - 18 mei 1954 

~ INKOMSTENBELASTINGER 
·WIJZIGING DOOR DE. ADMINISTRATIE VAN EEN 
ONJUIST BEVONDEN AANGIFTE. - RAADPLE
GING VAN DE FISCALE COMMISSIE. - NIET 
VERPLICHTE RAADPLE3ING. - HET INITIATIEF 
VAN DE RAADPLEGING BEHOORT AAN DE ADl\1I
NIS1'RA'l'IE ALLEEN. 

2° ,INKOMSTENBELASTINGEN. -
WIJZIGING DOOR DE ADMINISTRA'l'IE VAN EEN 
ONJUIS'f BEVONDEN AANGIFTE. - BEWIJSLAST 
BLIJVENDE RUSTEN OP DE ADMINI"TRA'l'IE DIE 
DE WI.TZIGING DOET, ZELFS INDIEN ZIJ HET 
GESCHIL NIET AAN DE FISCALE COMMISSIE 
VOORLEGT. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. -
AANGIFTE IN DE BELAS'l'INGEN. - AANGIFTE 
DOOR DE REOH'l'SPERSONEN OP TE MAKEN. -
AANGIF'l'E HEIJBENDE KRACH'!' VAN BEWIJS, BE
HOUDENS TEGENBEWIJS. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. -
AANGIF'l'E IN DE BELAS'l'INGEN. - VERMOEDEN 
VAN OPRECHTHEID DIE OP GROND VAN FEI'l'E
LIJKE VERMOEDENS MAG WORDEN OMGEWOR
PEN. 

1° Raadpleging van de uit kracht van 
artilcel 55, pa1·agraat 3, der samenge
schakelde wetten ingestelde commissie 
is niet verplichtend, in geval de belas
tingpliahUge verlclaa1·t niet alclcoord te 
gaan met het ci:ifer, clat de adm·in·istra
tie voonwrnens is in de plaats van flat 
der aangifte in de inlcomstenbelastin
gen te stellen. Alleen de aclministratie 
vermag d·ie 1·aaclpleging teweeg te b1·en
gen (1). 

2° Bij gebrelc aan voorlegging doo1· de ad
ministmtie aan de jiscale aornmissie 
van het niet alclcoord gaan van de be
lastingpliahtige nopens het aijje1· flat de 
aclminist1·aUe voornemens is in de plaats 
van dat de1· aangifte in de inlcomsten
belasUngen te stellen, lean de arlminis
traUe niet ervan worden vrijgesteld de 
door haa1· ve1Tiahte verbetering te 
1·echtvaardigen en lean zij mitsrlien niet 

(1) Zie verbr·., 2 maart 1954 (Bull. en PASJC., 
1954, I, 569). 

(2) Raadpl. verbr., 25 januari 1949 (A,.,·. 
Verbr., 1949, biz. 67; Bull. en PASIC., 1949, I, 
75); verbr., 10 april 1951 (Arr. Verb!'., 1951, 
biz. 451; Bull. en PAsrc., 1951, I, 532, met de 
cunclusies van het openbaar ministerie) ; verbr., 

bevrijd worden van de bewijslast, wel
lce op haar rust, wanneer zij de wer lce
li:ilce aa1·d van tot staving van de aan
gifte in de overgelegde boelchourlings
stulclcen vermelrle operaties wil bewij
zen. (Samengeschakelde wetten, art. 55, 
paragraaf 2.) 

3° De overeenlcomstig a1·tilcel 54 van de 
samengeschalcelde wetten door een 
rechtspe1·soon opgemaalcte en ingeclien
rle aangijte in de inlcomstenbelastingen 
heett lcmcht van bewijs belwudens le
ve1·ing van het tegenbetvijs, hetwellc 
client te worden bijgebracht door midclel 
van alle clo01· het gemeen 1·echt toe.rJe
laten bewijsmidclelen, de eecl uitgezon
derrl, onverminderd de in artikel 55 be
floelde telcenen of inflicUfn (2) (3). 

4° In de mate waarin eenvouclige bewe
ringen ten g1·onclslag liggen van de aan
gifte in de inlcomstenbelastingen en van 
rle tot staving ervan ove1·gelegde docu
menten, mag het daa1·aan gehechte ver
moeden van op1·echtheid door de admi
nistra.tie op _qrond van feitelijke ver
moedens omgeworpen wonlen. 

(COX, VERE~"FENAAR VAN DE NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAI' (( S. I. F. E. I. ll, '1'. BELGISCHE 
STAA'r, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 55 der samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, doordat de administra
tie ten onrechte geweigerd heeft het ge
schil, ontstaan nit het niet akkoord gaan 
van aanlegger met het cijfer hetwelk de 
administratie zich voornam in de plaats 
van het cijfer der aangifte te stellen, 
aan de in paragraaf 3 van voormeld arti
kel 55 omschreven commissie voor te 
leggen, zulks klaarblijkelijk ten einde de 
bewijslast te ontwijken en hem op aan
legger over te dragen : 

Overwegende dat de raadpleging van de 
uit kracht van artikel 55, paragraaf 3, 
der samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen ingestelde com
missie niet verplichtend is in het bij die 
bepaling omschreven geval waarin de 

26 juni 1951 (A•·•·. Ferbr., 1951, biz. 638; Bull. 
en PAsrc., 1951, I, 735). 

(3) Door in het arrest de in artikel 55 be
doelde tekenen of indicien afzonderlijk te ver
melden, wijst het Hof op de bijzondere aard 
van het door de tekenen of indici-en opgeleverd 
vermoeden, ten overstaan van de feitelijke ver
moeden•. 
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schatplichtige niet akkoord verklaart te 
gaan met het cijfer dat de administratie 
zich voorneemt in de plaats van dat der 
aangifte te stellen, en dat de administra
tie die raadpleging alleen vermag te doen 
plaats hebben; 

Dat het niet voorleggen, door de admi
nistratie, van het geschilpunt aan even
gemelcle commiEsie, haar er niet van kan 
vrijstellen de door haar verrichte verbe
tering te rechtvaarcligen en haar mitsdien 
niet kan bevrijclen van de bewijslast 
welke op haar rust, wanneer zij de wer
kelijke aard van de tot staving van de 
aangifte in cle overgelegde boekhoudings
stukken vermelde operaties bewi}zen wil; 

Dat het middel mitsclien naar recht 
fault; 

Over het tweecle midclel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 53, 5± en 55 van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, doordat het onderzoek 
van de administratie noodzakelijk onvol
ledig is wegens het feit inzonderheid dat 
de administratie zich ertoe beperkt heeft 
de zeer beknopte aangiften van de lenet·s 
Nelson, De Gryse en Leleux in te winnen, 
en doordat althans, de aangiften van De 
Gryse en anderen voorbehoud vergen en 
strekken tot het ontduiken van de rech
ten op de nalatenschap van wijlen Gaston 
De Gryse die geheel de cloor de adminis
tratie betwiste operatie heeft bewerkstel
ligd : 

Overwegende dat het beoordelen van 
het verband met het geschil van de op de 
tlebatten voorgebrachte bewi.iselementen 
van feitelijke aard is en buiten 's hofs 
toezichtsbevoegdheid ligt; 

Dat het middel derhalve niet kan wor
den aangenomen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 53, 54 en 55 van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, doordat de door de ad
ministratie voorgebrachte elementen noch 
de bewijskracht van de door de vereffe
naar der vennootschap S~fei overgelegde 
boekhoudingsstukken, noch de fiscale aan
giften betreffende de inkomstenbelastin
gen hebben kunnen ontzenuwen : 

Overwegende dat de aangifte, welke 
overeenkomstig artikel 5± van de samen
geschakeide wetten betreffende de inkom
stenbelastingen door een rechtspersoon 
opgemaakt en ingediend wordt, kracht 
van bewijs heeft, behoudens levering van 
het tegenbewiis, hetwelk client te worden 
!Jijgellracht door milldel Yaa aile cloo~: het 
gemeen recht toegelatt'.n bewi.ismiddelen, 
uitgezonderd de eed, on Yera1inc!erd de in 
artikel 55 omschreyen tckem:n of indi
cien; 

Dat inzonderheid in c1e mate waarin 

eenvoudige beweringen ten grondslag lig
gen van de aangifte en a:an de tot staving 
daarvan overgelegde docmnenten, zoals 
ten deze uit de vaststellingen van het ar
rest blijkt, het daaraan gehecht vermoe
den van oprechtheid door de administra
tie op grond Yan feitelijke vermoeden:;, 
mag worden omgeworpen; 

Overwegende dat het middel, voor zo
veel het het arrest verwijt de bewijs
kracht te hebben miskend welke artikel 55 
der samengeschakelde wetten aan de aan
gifte toekent, naar recht faalt; 

Overwegende dat, voor zoveel het de 
waarde van vermoeden betwist die de 
rechter over de grond aan de door de 
administratie voorgebrachte elementen 
toekent, het middel, naardien het opkomt 
tegen een beoordeling van feitelijke aard, 
die bijgevolg souverein is, niet kan wor
den aangenomen ; 

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

18 mei t954. ~ 2e kamer. - TToo'I'.'Zitte1·, 
H. Giron!, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - TTerslaggever, H. van Beirs. -
Gelijkl·widende conclttsie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Cordua:llt (van de Balie van be
roep te Brussel) en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 18 mei 1954 

to VOORZIENING IN VERBREKING. 
- ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. 
- 01'ERLEGGING \'A"' HE'!' vE'!ZOEKSCHRIFT 
'l'ER GRIFFIE VAN HET HOF VA"' BEROEP. -
AUTHENTIEKE OPE:\BARING VAN HET YOORNE
MEN ZICH TE VOORZIEX. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. 
- 0VERLEGGING \'AN HET VERZOE'KSCHRIFT 
TER GRIFFIE. - 0 ;EHLE1GING WELKE DOOR 
DE PARTIJ ZELF Ole DOOR HAAR BIJZONDERE 
GEVOLUACHTIGDE DIEN'l' 'l'E WORDEN GEDAAN. 

go VOORZIENING IN VERBREKING. 
- ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. 
- VERZOEKSCHRIFT TOT VEilBREKING ONDER 
AANGE'l'EKENDE OUSLAG TO'l' DE GRIFFIE VAN 
HET HOF VAN BEROEP GE'UCH'l'. - VOORZIE
NING NIE'l' ONTI'ANKELIJK, 

to Door de ove1'legg'inq ter fJT'iffie van het 
hot van bemep van het verzoelcsclwitt 
tot verbrelcing ·ve'l'openbaart aanlegger 
op authenUelce wijze zijn voo1·nemen 
zich tegen ee,n floor het hot ounn beroep 
te1· znlce van d'irecte belnsUngen gewe
zen a.r·rest te voo·r.z,ien (t). (Wet van 
6 september t895, art. 1±.) 

(1) Verbr., 29 september en 24 november 
1953 (Bull. en PAsrc., 1954, I, 62 en 231). 
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2o De overle,rming van het ve1·zoeTcschrift 
tot verbTelcing van het aT-rest van een 
hot van be1·oep, dient in zalcen van 
rechtstreelcse belastingen doo1· de partij 
zelf of do01· lzaar bijzonde1·e gevol
machtigde te worden ve1Ticht (1). (Wet 
van 6 september 1895, art. 14.) 

3o De overlegging van het verzoekschrift 
tot ve1·b1·elcing van een an·est van een 
hot van beroep in zalcen van recht
streelcse belastingen die onder de vorm 
va.n het opstnren van het rekwest on
de1· aangetelcende omslag tot de g-riffie 
van het hot van beroep wordt gedaan, 
voldoet niet aan de vereisten van arti
lcel L1 van de wet van 6 septembe1· 1895. 

(ZOMERS, T. BELGISCHE S'l'AA'l', 
MINISTER VAN FINAi'<CIEN.) 

ARRES'l'. 

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

Over de ambtshalve tegen de voorzie
ning opgeworpen grond van niet-ontvanke
lijkheid : 

Overwegende dat het door de overleg
ging is ter griffie, van het tot het Hof van 
verbreking gericht verzoekschrift tot ver
breking dat de aanlegger op authentieke 
wijze zijn voornemen veropenbaart zich 
tegen een door het hof van beroep ter 
zake van directe belastingen gewezen ar
rest te voorzien; 

Overwegende dat deze overlegging door 
de partij zelf of door haar bijzondere 
gevolgmachtige client te worden gedaan; 

Overwegende dat in onderhavig geval 
het verzoekschrift tot verbreking onder 
aangetekende omslag tot de griffie van het 
hof van beroep is gericht geweest; dat 
die overlegging niet aan de vereisten van 
artikel 14 van de wet van 6 september 
1895 voldoet; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

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

18 mei 1954. - 2<' kamer. ~ VooTzitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Ve1·slagg.evver, H. Belpaire. - G-e
lijlclttidende conolttsie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
tm·, H. Van Leynseele. 

(1) Verbr., 22 december 1953 (supra, blz. 297; 
Bull. en PASIC., 1954, I, 360). 

2" KAMER. - 18 mei lJ54. 

VONNISSEN EN .ARRESTEN. - ZAKEN 
VA'I RECHTSTREEKSE BELAS'l'INGEN. - HOREN 
VAN HE'l' OPENBAAR MINIS'l'ERIE VOOl{ HET 
HOF VAN BEROEP IN ZAKEN VAN RECH'l'STREEKSE 
BELAS'l'INGEN. - .ARRES'J' WAARIN VERMELD 
WORDT DAT HET OPENBAAR MINIS'l'ERIE GE
HOORD WERD. -.ARREST WAARBIJ OVER DE 
GROND VAN HE'J' GESCHIL EN OVER DE REGEL
MATIGHEID VAN DE AANSLAG VAN AMB'l'SWEGE 
UI'l'SPRAAK WORD'l' GEDAAN. - ARREST IN 
ZICH SLUITEND DA'l' DE CONCLUSIE VAN HET 
OPENBAAR MINIS'l'ERIE ALLE BE'l'WIS'l'E PUN'l'EN 
HEEF'J' BEHANDELD WAAROVER UITSPRAAIC 
WERD GEDAAN. 

Wanneer, in zalcen van rechtstreelcse be
lastingen, het arrest venneldt dat de 
conclnsie van het openbaaT ministe1·ie 
gehoo1·d werd, en wannee1· door het hot 
van beroep zowel over de g1·ond van het 
geschil als over de regelmat-igheid van 
de· aanslag van ambtswege ttitspraak 
woTdt gedaan, dient hient.it te worden 
afgeleid dat de conclu.sie van het open
baar rninisterie alle betwiste ptmten 
heett behandeld wellce door het arrest 
beslecht werden. 

(PAPY, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 november 1952 gewezen door 
!let Hof van beroep te Luik ; 

Over !let eerste middel, afgeleid uit de 
scllending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1319 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden arrest on
der meer vaststelt dat tot staving van de 
eis « generllande bewijskraclltig element 
is voorgebracht geweest ll, dan wanneer 
verzoeker in het dispositief van zijn con
clusies formeel akte ervan vroeg dat hij 
zich voorbehield over de grand te plei
ten, en het hof verzocht, in voorkomend 
geval, dag en uur te willen bepalen om 
te dien einde te pleiten : 

0Yerwegende clat aanlegger in zijn ver
zoekschrift tot het hof van beroep zijn 
beroep uitdrukkelijk steunde << op de mid
clelen ingeroepen in zijn ·tot cle heer di
recteur gerichte reclamatie en op alle an
dere desnoods v66r het llof aan te voeren 
middelen ll; 

Overwegende dat aanlegger niet betwist 
dat clie middelen op de grand van het ge
scllil betrekking hadden; 

Overwegende dat het hof van beroep 
dus met recht kon achten dat cle zaak 
in staat was om een definitieve oplossing 
te yerkrijgen; 
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Overwegende dat het arrest, door alQ.us 
over de grond te beslissen, na iedere strij
clige conclusie als niet gegrond te heb
ben afgewezen, de door aanlegger ver
zochte verschuiving van de zaak verwor
pen heeft; 

Dat het hof van beroep er niet toe ge
houden was dergelijke verschuiving toe 
te staan naardien alle micldelen welke 
aanlegger aan de directeur der belastin
gen voorgelegd had om de litigieuze aan
slag te betwisten bij clit hof aanhangig 
waren gemaakt; 

Dat het middel mitsclien niet gegrond 
is· 

Over het tweede miclclel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 83, 142 
en 470 van het Wetboek van lmrgerlijke 
rechtspleging, doordat het bestreden ar
rest vaststelt dat het advies van de advo
caat-generaal is gehoord geweest, dan 
wanneer volgens de gegevens van het dos
sier het orgaan van het openbaar minis
terie enkel zijn aclvies nopens de aan
slag van ambtswege heeft gegeven, en 
had dienen verzoch t te worden zijn acl
vies nopens de grond te geven vooraleer 
het hof over geheel de betwisting uit
spraak lweft gedaan : 

Overwegende clat het bestreden arrest 
vaststelt clat het aclvies van aclvocaat
generaal Ridder de Longree is gehoorcl 
geweest; 

Dat vermits bij de beslissing zowel over 
de grand van het geschil als over de regel
matigheic1 van de aanslag van ambtswege 
uitspraak werd g<~claan, nit clie vaststel
ling· client te worden afgeleid clat de con
clusie van het openbaar ministerie alle 
betwiste punten heeft behandelcl welke 
door het bestreden arrest wercleil be
slecht; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

18 mei 1954. - 2e kamer. - Foonz-ltter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - l'erslaggevm·, H. De Bersaques. -
Gelijlcl·tt·idende concl1tsie, H. Ganshof van 
cler Meersch, advocaat-generaal. - Pld
te·r, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 18 mei 1954 

BEWIJS. - ZAKEN VAN RECR'l'S'l'REEKSE BE
LAS'l'INGEN. - ]\'IIDDEL WAA1WIJ DE DEWIJS
KRACRT VAN EEN GESCRRIFT W03DT INGEROE
PEN. - I\tJ:IDDEL DA'l' HE'J' GESCHRIF'l' NIET 
AANDUIDT WAARVAN DE BEWJ,JSKRACHT ZOU 
MISKEND Zl-TN, - J\1IDDEL NlE'l' ON'l'ITANKE

LIJK. 

Is niet ontvanlcelijlc het middel waarbij 
ae· schending van de wrUlcelen 1319 en 
volgende van het Burge·rli:ilc Wetboelc 
wordt ingeroepen, dat nochtans de ge
sch1'iften niet aand1tidt wellce1· bewijs
lcracht het a1·rest .zou mislcend hebben. 

(BELGISCHE STAA'l', :MINIS'l'ERIE YAN FINANCIEN, 
'1'. LAGNEAD.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 juli 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig midclel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 en 
112 van de Grondwet, 1319, 1322 en 
1350 tot 1353 van het Burgerlijk Wet
boek, 55, paragraaf 1, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakelcl bij koninklijk besluit van 
12 september 1936 en, voor zoveel als nodig 
bij de besluiten van 3 juni 1941 en 31 juli 
1943 en bij besluit van de Regent van 
15 januari 1948, en van artikelen 2, pa
ragrafen 1. en 3, en 16 en 19 van de wet 
van 16 october 19!5 tot invoering van 
een extrabelasting op de in oorlogstijd 
behaalde exceptionele inkomsten, winsten 
en baten, doordat het bestreclen arrest, 
na vastgestelcl te hebben dat, om het 
bewijs bij te brengen welke op dame 
Lagneau rust Yan haar hoedanigheid 
van voor de extrabelasting in aanmerking 
komencle belastingplichtige, de Belgische 
Staat hetzij krachtens artikel 16 van de 
wet v'an 16 october 19!5, hetzij krachtens 
artikel 19 van dezelfcle wet, alle door 
het gemeen recht aangenomen wijzen van 
bewijsvoering en dienvolgens feitelijke 
vermoeclens vennag aan te wenden, ver
klaart dat in clit g·eval de Belgische Staat 
het bewijs ervan niet bijbrengt dat voor
noemde 'dame Lagneau gedurende het 
belastbaar tijclperk inkomsten, winsten 
of baten zou hebben behaald welke, 
vallend binnen de bij artikel 2, para
graaf 1, van de wet van 16 october 1945 
bepaa1de grenzen, wegens onder meer hun 
aanzienlijkheid of hun aard, een excep
tioneel karakter zouden vertonen, welke 
omstandigheid de hoedanigheid van voor 
de extrabelasting in aanmerking komende 
belastingplichtige met zich brengt, clan 
wanneer nit de elementen van het dos
sier blijkt dat de administratie het op 
haar rustend bewijs geleverd heeft : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat verweerster de hoedanigheid 
van voor de extrabelasting in aanmerking 
komencle belastingplichtige niet had, om
clat de administratie het bewijs ervan niet 
bijbrengt dat verweerster, geduren~e het 
belastbaar tijdperk inkomsten, wmsten 
of baten zou hebben behaald welke, val-
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lende binnen de bij artjkel 2, paragraaf 1, 
van de wet van 16 october 1945 bepaalde 
grenzen, wegens hun aanzienlijkheid, 
hun aard of van enigerlei omstandigheid, 
een exceptioneel karakter vertonen; 

Overwegende dat het middel, om tegen 
deze beslissing op te komen, zich ertoe 
beperkt te doen gelden dat uit de ele
menten van het dossier blijkt dat de ad
ministratie het op haar rustend bewijs 
geleverd heeft; clat, ofschoon het naar 
recht de schending van de artikelen 1319 
en volgencle van het Burgerlijk Wetboek 
inroept, welke op het schriftelijk bewijs 
betrekking hebben, het middel in feite de 
geschriften niet aancluiclt welker bewijs
kracht het bestreden arrest zou miskencl 
hebben; 

Dat bijgevolg de in het midclel becloelde 
elementen van het dossier, welke aan het 
hof van beroep werclen voorgelegcl om, 
overeenkomstig artikelen 16 en 19 van cle 
wet van 16 october 1945, van verweersters 
hoeclanigheicl van voor de extrabelasting 
in aanmerking komencle belastingplichtige 
te doen blijken, door de rechter over de 
grond souverein in feite zijn beoordeeld 
geweest; dat die beoordeling buiten de 
toezichtsbevoegdheid van het hof ligt; 

Dat het mid del niet ontvankelijk is; 
Om clie redenen, verwerpt de voorzie

nil~g ;, veroorcleelt aanlegger tot cle kosten. 

18 mei 1954. - 2e kamer. ~ F oorzitte1· 
en verslag,qever, H. Giroul, raaclsheer 
waarnemend voorzitter. - GeUjkluiclencle 
conclusie, H. Ganshof van der 1\IIeersch, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Van 
Leynseele. 

2e KAMER. - 18 mei 1954 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP V66R HET HOF VAN BEROEP. - BE
VOEGDHEID VAN HET HOF VAN BEROEP OM ZELF, 

DE BELASTINGSCHULD VAN DE BELASTINGPLICH
'l'IGE TE BEOORDELEN, ZONDER GEBONDEN TE 
ZIJN DOOR DE FEITELI.JKE OF JURIDISCHE 
BESCHOUWINGEN WAAROP DE AANSLAG EN DE 
BESLISSlNG VAN DE DIREC1'EUR GESTEUND 

ZIJN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BUITENGEWONE 'l'ERMI.JN TO'l' NAVORDERING 
VAN DE BELASTING. - 0NVRIJWILLIG ONVOLLE
DIGE OF ONJUISTE AANGIFTE. - TERMIJN VAN 

DRIE JAAR. 

(1) Zie verbr., 29 maart 1949 (A1~·. Verb1·., 
1949, blz. 221; Bull. en PAsrc., 1949, I, 253) ; 
7 febrnari 1950 (A1·r. T'erbr., 1950, blz. 371; 
null. en PAsrc., 1950, I, 394). 

VERBR., 1954. - 39 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELAS'l'BARE GRONDSLAG. 
VERMOEDEN VAN OMDELING VAN DE INKOM
S'lEN VAN DE GEHELE OORLOGSTIJD OVER ELK 
DER DIENS'.rJAREN VAN DAT TIJDPER.K. -
WETTELI.JKHEID. 

1° Wegens het lcaralcter van openbaTe 
orcle de·r belast'bng beoordeelt het hot 
·uan bemep zelf, in feUe en naa1· 1·echt 
1Jinnen de g1·enzen van het aan het hot 
voo1·gelegcle geschil, de belastingschnld 
van de belctstingplichtige, zonder ge
bonden te zijn door de feUelijlce of 
jw·idische beschowwingen waamp de 
annslag en de besUssiJng vcm de di1·ec
teur gesteund zijn (1). 

2° Kmchtens Ud 1, in fine, van artilcel 7-'t 
de·r snmengeschalcelde wetten, mag bij 
onvrijw'ilUg onvolledige of onjuiste aan
gifte het navoTdeTen vnn de belnst-ing 
gecl1t:rende een tennijn van cl1·ie jawr ge
schieden (2). 

3° Actn,qezien de belasting op cle 1Jed1"'ijfs
in7comsten op de ve1·moeaeUjlce inlcom
sten mag worden geheven, mag de acl
rninish·aUe, na het bed·rag van cle niet 
aangegeven inlcornsten vooT het geheel 
van een. ononcleTbrolcen Ujdperl.; zoa~s cle 
oor~ogstijd bepaald te hebben., wettelijk 
cle omdeUng eTvan over elk de1· dienst
jan~n van clat tijclperlc vennoeaen (3). 

(QUIN'l'ELIER, '1'. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FIN ANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 7 juli 1953 gewezen door llet 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleicl uit 
cle schending van de artikelen 97 van 
de Belgische Grondwet, 61, 3°, 77, 
78 en 141 van het Wetboek van bur
gerlijke rechtspleging, 1101, 1134, 1315, 
1317, 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
vVetboek, 6 tot 12 van de wet van 6 sep
tember 1895, doordat het bestreclen arrest, 
na verklaarcl te hetben dat er een onder
scheid client te worden gemaakt naar ge
lang de betwiste aanslagen naar de me
ning van de administratie in verband 
zijn met de activa welke de belasting
plichtige op 9 october 1944 bezat of met 
het accres van die activa geclurende het 
tijdperk 1940-1944, en na vastgestelcl te 
hebben clat in onclerhavig geval de v66r 
cle aanslag aan de juffrouwen Quintelier 
gezonclen berichten van wijziging het niet 

(2) Zie verbr., 22 september 1953 (supm, 
blz. 26; Bull. en PASIC., 1954., I, 30). 

(3) Zie verbr., 2 maart 1954 (supra, blz. 447; 
Bull. en PAsrc., 1954, I, 569). 
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mogelijk maken - volgens het arrest -
te bepalen of « de aanslag op het teken of 
de aanwijzing afgeleid uit de vergelijking 
der acti Ya, veeleer dan op het teken of de 
aanwiizing afgeleid uit de acHva op 9 oc
tober 19±·! gesteund is », de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen en het aan de 
alden verschuldigd geloof geschonden 
heeft door te verklaren dat de beroepen 
beslissingen alleen de activa in 1944 als 
teken of aanwijzing van gegoeclheicl in 
aanmerking zouden genomen hebben, clan 
wanneer : ct) de ter zake bestaande be
slissingen er enkel op wijzen dat de aan
slagen in de gewone belastingen niet op 
grond van het voorschrift van de wet van 
16 october 1945 zijn gevestigd geweest; 
7J) die beslissingen verklaren da t de bepa
lingen van artikel 55, paragraaf 1, lid 4, 
der samengeschakelde wetten, waanan zi j 
zoncler meer de tekst overnemen (blacl
zijde 3, post A), zijn toegepast geweest; 
c) cli_e beslissingen uitdrukkelijk er op 
wijzen - overeenkomstig trouwens de be
stendig door de administratie aangewencle 
theorie clie totnogtoe nimmer de onder
scheiclingen lweft gemaakt welke het be
streclen arrest haar toeschrijft - dat er 
geen sprake zljn kan van schencling van 
het principe van de j aarlijkheicl cler be
lasting, wanneer de administratie « de 
niet aangegeven inkomsten van het oorlogs
tijclperk op grondslag van het vermogens
accres van de belastingplichtige bepaalt 
en die inkomsten over elk der oorlogsja
ren omslaat ll (bladzijde 4); fl) die be
slissingen voor het overige uitdrukkelijk 
verwijzen naar de berekening van ver
mogensaccressen welke door de controleur 
opgemaakt wercl in de berichten van wij
ziging welke aan de betwiste aanslagen 
zijn voorafgegaan en waarvan de draag
wijdte aldus duidelijk bepaald wordt : 

Overwegencle dat, hoewel het middel, 
als rechtsgrond de scl;lending van talrijke 
wetsbepalingen inroept, het feitelijk enkel 
hierop steunt dat het bestreden arrest de 
beslissingen van de directeur der belas
tingen verkeercl zou geinterpreteerd heb
ben door te verklaren dat die beslissingen 
aileen de activa van 1944 als tekenen of 
inclicien van gegoeclheid in aanmerking 
zouden genomen hebben, clan wanneer uit 
clie beslissingen zelf blijkt dat de direc
teur der belastingen in dit opzicht de ver
mogensaccressen van de belastingplichtige 
tijdens de oorlogsjaren in aanmerking 
heeft genomen ; 

Overwegencle dat de interpretatie welke 
het bestreden arrest van de gronden van 
de beslissingen van de clirecteur der be
lastingen heeft kunnen versfrekken zon-
der belang is ; ' 

Dat immers, wegens het karakter van 
openbare orcle der belasting, het hof van 
beroep zelf in feite en naar recht, binnen 

de grenzen van het aan het hof voorge
legd geschil, de belastingsclmld van de 
belastingplichtige beoorueelt, zonder ge
bonden te zijn door de feitelijke of 
rechtskundige beschouwingen waarop de 
aanslag en de beslissing van de directeur 
gesteuncl zijn ; 

Dat het midclel derhalve niet ontvanke
lijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending nm de artikelen 110 111 
en 112 van de Belgische Grondwet 
1315 tot 1369 van het Burgerlijk Wet: 
boek, 55, 56 en 62 van de samen
geschakelde wetten tetreffende de inkom
stenbelastingen (hesluit van de Regent 
van 15 januari 19!8, genomen ter uit
voering van de wet nm 20 augustus 
1947), 74 der sa1nengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, 25 26 
'27 en 32 van de samengeschakelde we'tte~ 
lletreffende de inkomstenbelastingen, 39 
en 42 van de samengeschakelde wetten he
treffende de inkomstenhelastingen (aan
vullende personele belasting) , 2 en 
6 van de samengeschakelcle wetten 
lletreffende de na tionale crisis bela sting 
(wet van 17 juni 1938 en 20 augus
tus 1947, besluit van de Regent van 
16 januari 1948), doordat het bestre
den arrest, ofschoon uitdrukkelijk erken
nend dat het bewijs van de onjuistheid 
van de aangiften in de gewone belastin
gen, die regelmatig door de ju:ffrouwen 
Quintelier -de dames Grauwels en Geens 
zijn immers na de oorlog gehuwd - inge
gediend werden voor elk der ten geschil 
behandelde dienstjaren 1941 tot 1945 op de 
administratie rust : a) de bewijslast ten 
naclele van de belastingplichtige omkeert 
door de activa van de juffrouwen Quinte
lier op 9 october 194± - en niet enkel hun 
gebeurlijke vermogensaccressen nit het 
tijdperk 1940-19±4 - te bestempelen als 
een aanwijzing van een hogere graad van 
gegoeclheid clan nit de aangegeven in
komsten blijkt; 7J) claaruit afieiclt dat de 
aanvullende aanslagen in de bedrijfsbelas
ting, de nationale crisisbelasting en de 
aanvullende personele belasting, welke in 
1949 bij navordering van rechten over de 
clienstj aren 1941 tot 1945 ten laste van de 
juffrouwen Quintelier ten kohiere werclen 
gebracht, niet te laat werden ingekohiercl, 
ofschoon zij buiten de normale termijnen 
ten kohiere werclen gebracht, omdat de 
administratie het bewijs ervan zou hebben 
bijgebracht dat hun werkelijk bedrijfs
inkomen, voor elk cler dienstjaren, boger 
zou geweest zijn clan in de aangifte werd 
aangeduicl (artikel 74 van de samenge
schakelcle wetten betreffencle de inkom
stenbelastingen) ; c) staande houclt dat 
het onverschillig is dat de ingeroepen·aan
wijzing van gegoeclheid niet bet inkomen 
van elk der jaren waarvoor aanvullencle 
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nanslagen ZlJll ingekobierd geweest be
pualt, - wat bet feitelijk erkent, - en 
dat bet volstaat « dat bet zoals in onder
bavig geval op een welbepaald tijdperk 
betrekking beeft », << aangezien bet over
brengen van de aanwijzing op verschei
dene dienstjaren in elk geval geheel tot 
voordeel van de belastingplichtige 
strekt >>; dan wanneer : a) noch de tekst, 
noch de voorbereidende werkzaamhe
den van artikel 55 van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, zoals het gewijzigd is 
geweest bij de wet van 28 juli 1938, 
tot verzekering van de juiste heffing van 
belastingen, bet mogelijk maken te ver
klaren dat de wetgever alle, om het even 
welke, activa van een burger, of hij 
handelaar is of niet,- op enig bepaald 
tijdstip als een wettelijk vermoeden 
van het verwezenlijken van bedrijfs
inkomsten tijuens een dienstjaar of 
tijdens een geheel dienstjaren zou heb
ben willen beschouwen, en dan wanneer 
aldus de last van het bewijs ten nadele 
van de belastingplichtige zou omgekeerd 
hebben welke, zoals de in het middel 
aangeduide wetteksten het uitdrukkelijk 
verklaren, op de administratie rust; 
b) een Yaststaande rechtspraak erkent 
dat de buitengewone termijnen van arti
k'el 7 4 der samengescbakelde wetten enkel 
toepasselijk zijn voor zoveel de adminis
tratie het bewijs ervan bijbrengt dat de 
belastingplicbtige << nagelaten heeft zijn 
aangifte in te dienen met de bedoeling de 
belasting te ontduiken, of vrijwillig een 
onvolledige of onjuiste aangtfte heeft over
gelegd », of nog dat er een aan de belas
tingplichtige te wijten << geb:t:ek aan of on
toereikendheid van aanslag >> bestaat (ar
tikel 74 van de samengescbakelde wetten, 
welke tekst in 1919 op de tijd van de in
kohiering van de litigieuze aanslagen van 
kracht was', en dan wanneer het bestre
den arrest dit bewijs in onderhavig geval 
enkel voor geleverd heeft kunnen houden 
ingevolge van een verkeerde interpretatie 
van artikel 55 der sameng·eschakelde wet
ten op de inkomstenbelastingen en van een 
schending van de andere in het middel 
aangeduide wetsbepalingen; c) er niet 
kan betwist worden en het be
streden arrest overigens uitdrukkelijk 
erkent - dat, vermits de bedrijfsbelas
ting welke de in het 1 o en 3° van 
artikel 25 der samengeschakelde wetten 
omschreven inkomsten treft, en gevolg
lijk ook de nationale crisisbelasting en 
de aanvullende personele belasting, dienen 
te worden gebeven << op de vastgestelde 
of vermoedelijke inkomsten, h,etzij van 
bet vorig jaar, indien bet schatplichtigen 
geldt die een boekbouding per burgerlijk 
jaar voeren, hetzij van het jaarlijks tij
dens het lopend jaar afgesloten boekjaar, 

indien het andere scbatplichtigen geldt >> 
(artikel 32 van de samengescbakelde wet
ten), bet op de administratie rust te 
bewijzen dat de bedrijfsinkomsten welke 
zij voor een bepaald dienstjaar aan de 
belasting wil onderwerpen, wel gedurende 
dat dienstjaar zijn verwezenlijkt geweest, 
en dat zij van dat bewijs niet kan worden 
outlast onder voorwendsel dat bet zou 
volstaan dat de in acht genomen aanwij
zing van gegoedbeid - aangenomen dat 
zij bewezen en dienend zij - voor een 
<< welbepaald tijdperk >> geldt het"een 
trouwens zo naar recht als in feite onjuist 
is - of dat << het aanrekenen op ver
scheidene dienstjaren, van het inkomen, 
'dat beweerdelijk nit de aanwijzing blijkt, 
gebeel tot voordeel van de belastingplich
tig·e zou strekken », wat in tal van geval
len ook onjuist is : 

Eerste onderdeel : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
in strijd met het in het middel gestelde, 
beslist dat, voor het vestigen van de nan
slag bij toepassing van artikel 55 der sa
mengeschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen de bewijslast op de 
administratie rust;' dat het arrest, door 
a an te nemen da t de op 9 october 19±4 
vastgestelde activa tekenen of indicien 
van hogere bedrijfsinkomsten dan de aan
gegeven inkomsten uitmaken, niet beslist 
dat die activa bedrijfsinkomsten zijn, 
doch enkel dat die activa de waarde van 
een door de administratie ingeroepen fei
telijk vermoeden hebben, welks dienend 
karakter en draagwijdte door de belas
tingplichtige kan bestreden worden, en 
door de rechter over de grond souverein 
feitelijk beoordeeld wordt; 

Dat het arrest door deze beslissing 
welke met de in voormeld artikel 55 vast
gelegde principes strookt, de bewijslast 
niet ten nadele van de belastingplichtige 
omgekeerd heeft; , 

Dat dit onderdeel van het middel 
op een onjuiste interpretatie van het be
streden arrest gegrond is en dm·halve, 
feitelijke grondslag mist; 

Tweede onderdeel : 
Overwegende dat kracbtens lid 1, in 

fine van artikel 7 4 van de bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948 samen
geschakelcle wetten, bet navorderen van 
de belasting bij onvrijwillig onvolledige 
of onjuiste aangifte gedurende een ter
mijn van drie j aar mag geschieden; 

Dat derhalve het bestreden arrest, door, 
bij toepassing van artikel 55 van bovenge
melde samengescbakelde .wetten, de ontoe
reikendbeid van de aangiften in de be
lastingen vast te stellen, wettelijk de toe
passing van voormeld artikel 74 heeJt 
kunnen aannemen ; 
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Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt; 

Derde onderdeel : 
Overwegende dat, aangezien de belas

tingen op de bedrijfsinkomsten op de ver
moedelijke inkomsten mogen worden ge
heven, de administratie, na het beclrag 
der niet aangegeven inkomsten voor het 
geheel van een ononclerbroken tijdperk, 
namelijk het oorlogstijdperk, llepaalcl fe 
hebben, wettelijk de vercleling ervan 
oYer de verscheidene dienstjaren van dat 
t(dperk vermocht te vermoeclen; 

Dat het bestreclen arrest, door de aldus 
door de administra tie verrichte verdeling 
aan te nemen, niet enkel beslist heeft dat 
d2ze overeenkomstig de wet was, cloch 
tevens clat zij in feite gerechtvaardigcl 
'vas; 

Dat clit ondercleel van het midclel niet 
kan worden aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroorcleelt aanlegsters tot cle kos
ten. 

18 mei 1954. - 2" kamer. - TT oorzitte?· 
en ve,rslaggever, H. Giroul; raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gclijkl~tidende 
concltt,sie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. ~ P~eite?·s, HH. de 
Longueville (van de Balie van beroep te 
Drussel) en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 13 mei 1954 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EJXTRABELASTING OP DE EXCEPTIONELE EA
TEN. - 'l1EGELDEMAKING TIJDENS HET EELAS'l'
BAAR TIJDPERK VAN EEN ONROEREND GOED 
WAARVAN DE WAARDE IN DE LAATSTE INVEN
'l'ARIS VOOR 10 MEl 1940 LAGER DAN DE WER
KELIJKE WAARDE WAS. - BELASTING VER
SCHULDIGD OP HE1' YERSCHIL TUSSEN DE OM
ZETTINGSWAARDE EN DE WERKELIJKE WAAHDE. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
EJXTRABELAS'l'ING OP DE EXCEPTIONELE EA
TEN. - TOEPASSING VAN AH'l'IKEL 5, p,~RA
GHAAF 4, VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945 
OP DE IN EEN NITVERHEIDS-, HANDELS- OF 
LANDEOUWONDEHNEMING BELEGDE LICHAME
LIJKE EN ONLICHAMELIJKE BES'l'ANDDELEN DIE 
TIJDENS HET EELASTEAAR 'l'IJDPERK IN DE BIJ 
DE. WET EEPAALDE OMS'l'ANDIGHEDEN IN GELDEN 
WERDEN OMGEZE'l'. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
ElXTRABELASTING OP DE EXCEPTIONELE EA
TEN. - FISCALE MEERWAARDEN IN DE RE
KENINGEN YAN EEN OOHLOGSDIENST,JAAH IN 
HE'l' LICllT GEKO~IEN, DOCH VOOR 1940 DOOR 
DE BELASTINGPLICHTIGE VERWORVEN. 
JY!EERWAARDEN WELKE IN DE EXTRABELASTING 
BELASTBAAR ZIJN OVEREENKO~ISTIG ARTI-

KEL 27, PARAGHAFEN 1 EN 2bis, VAN DE SA
MENGESOHAKELDE WE1'1'EN, BEHOUDENS IN DE 
BIJ DE WET OMSCHRE\"EN GEVALLEN. 

1° Krachtens a?·tilcel 5, pa1·agraat .t,, van 
de wet van 16 october 191,5, wannee·r eon 
onroerencl good, waa'rvan cle waa?·rle in 
cle laatste invcnta?-is v661· 10 mci 191,0 
lager was clan ae wm·kelijlce wuarae 
tijdens hot belastbcta1· tijrlpe?·k tegela~ 
gcmactkt word, is de emtrabelasf'ing op 
het verschil htssen de omzettingswaarae 
en ae we'rkeUjke wau?·rle verschttldigrl. 

2° Artilccl 2 van ae wet van 30 mci 1949 
muakt artikel 5, pa1·ag1·aat 4, van ae wet 
pan 16 octobe1· 1945 is toepasseUjk op cle 
Uchumelijlce en onlichamelijlce bcstana
clelen, met tt-itzoncle?·ing van cle in eon 
nijverheias-, hanclels- of lanclbouwon
clerneming belegcle g1·onastojJen, pTocltt.c
ten en goeclc1·en, cl'ie tijclens hot belast
bacw tijclperk in ae b'i:i cle wet bepaulcle 
omstcmcUgheclen in gelcl weraen omge
zet. 

3° De fiscale meerwaunlen cUe slechts in 
cle 1"ckeningen van eon oo1·logsclienst
jacM· aan het Ucht zijn _qelcomen, ctl wa
ren z'ij 1·eecls v66r 1940 cloo?· ae belasUng
plichUge verwoTvcn, Z'ijn in cle emt'ra
belastin_q belastbaa1· overeenlcomsNg a1'
tilcel 27, pa'mgntfcn 1 en 2bis vun cle 
samengeschc~lcelcle watton, behomlens in 
cle bij cle wet van 16 october 1945 ttit
clntlclceli.ilc omschreven gevullen en in
zoncle?·heicl in flo in a?·tUcel 5, 1Jctnt
graaf .t,, 1e en 2" Ucl mnsch1·even geval
len. 

(BEI.GISCHE S'l'AA1', MINIS'l'ERIE VAN FINANCIEN, 
'f. SOYEUR.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 november 1951 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
cling van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 1, paragraaf 1, en 2, para
graaf 1, litt: a, van de wet van 16 oc
tober 1945 tot inYoering van een extra
belasting op de in oorlogstijd behaalde 
exceptionele inkomsten, winsten en ba
ten-, 25, paragraaf 1, en 27, paragraaf 1, 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, welke 
uit kracht van de bepaling van artikel 19 
van de wet van 16 october 1945 op de 
extrabelasting toepasselijk zijn, door
dat het bestreden arrest, na vastge
steld te hebben dat de extrabelasting en
kel is k1:1nnen gevestigd worden dank zij 
een te lage raming in de inventaris, wel
ke raming voor het clienstjaar 1942 verbe
terd werd, en dat de llelastingwetten het 
heffen van de belasting alleen op de wer-
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kelijk verwezenlijkte inkomsten toela
ten, verklaart, voot· het overige verwij
zende naar de memorie van toelichting 
van de wet van 16 october 1945, dat.de in 
onderhavig geval aangednide winsten het 
karakter niet knnnen hebben van de in
zonderheid in artikel 1 van' bovengemelde 
wet omschreven « behaalde inkomsten, 
winsten en baten ll, en doordat bijgevolg 
het beroep gegrond is, dan wanneer de 
bepalingen van littera a van paragraaf 1 
van artikel 2 van dezelfde wet bepalen 
dat de inkomsten, winsten en baten die, 
naar luid van artikel 1, paragraaf 1, van 
de wet van 16 october 1945 aan de extra
belasting onderhevig zijn, onder meer de 
winsten zijn, aangeduicl in artikel 25, 
paragraaf 1, 1 o, van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, en dan wanneer, volgens artikel 27, 
paragraaf 1, van evengemelde samenge
schakelde wetten, hetwelk de belastbare 
winsten van de handelsbedrijven betreft 
en bij artikel 19 van de wet van 16 octo
ber 1945 op de extrabelasting toepasselijk 
werd gemaakt, alle vermeerderingen van 
om het even welke in dit bedrijf vastge
legde activa, met inbegrip van de nit 
meerwaarden voortvloeiende vermeerde
ringen, belastbaar zijn, wanneer die meer
waarden verwezenlijkt of in de rekenin
gen van de belastingschnldige nitgedrukt 
zijn; dan wanneer het bestreden arrest 
mitsdien zijn beschikkend gedeelte niet 
genoegzaam met redenen heeft omkleed : 

Overwegende dat het hof van beroep 
beslist heeft dat de meerwaarde welke 
dank zij een verbetering van de tot het 
dienstjaar 1942 betrekkelijke inventaris 
vastgesteld werd, niet onder de extrabelas
ting valt, om reden dat clie meerwaarde, 
ofschoon in 1942 << vastgesteld 11, evenwel 
niet valt te beschonwen als << behaald ll 
gednrende het belastbaar tijdperk, naar 
de zin van de wet van 16 october 1945; dat 
immers nit de parlementaire voorberei
ding van die wet blijkt dat door deze wet 
enkel bedoeld wordt de winsten te tref
fen, welke dank zij de nit de bezetting 
voortvloeiende moeilijke economische om
standigheden behaald werden; 

OverwegeRde dat. waar artikel 1, para
graaf 1, van de wet van 16 october 1945 
bepaalt dat de extrabelasting op de gedn
rende het belastbaar tijdperk behaalde 
exceptionele inkomsten, winsten en ba
ten geheven wordt, daaruit niet is af te 
leiden dat in de geest van de opstellers 
der wet, iedere meerwaarde bniten de be
lasting valt wanneer zij v66r 1940 reeds 
het eigendom van de belastingplichtige is 
geworden; dat inderclaad artikel 5, para
graaf 4, van de wet, hetwelk betrekking 
heeft op het bijzonder geval van de tegel
clemaking van een onroerencl goecl gedn
rende het belastbaar tijdperk waarvan 

de waarcle, in de laatste inventaris v66r 
10 mei 1940, lager was clan de werkelijke 
waarcle, bepaalt dat de extrabelasting 
verschnlcligd is op het exceclent van de 
verkoopwaarcle op de werkelijke waarcle 
op 10 mei 1940; 

Overwegende clat die paragraaf van 
artikel 5 aangevuld werd bij artikel 2 van 
de wet van 30 mei 1949, hetwelk de voren
aangehaalde bepaling op de lichamelijke 
en onlichamelijke bestancldelen toepasse
lijk maakt, met uitzonclering van de 
gronclstoffen, proclucten en goederen, be
legd in een nijverheids-, handels- of land
llouwonclerneming, die tijdens het belast
baar tijdperk in de bij de wet bepaalde 
omstandigheden werden te gelcle gemaakt; 

Overwegende dat, vermits de bepalin
gen van de samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, welke 
op de bedrijfsbelasting betrekking heb
ben, nit kracht van artikel 19 van de wet 
van 16 october 1945, voor zoveel er van 
niet wordt afgeweken, op de extrabelas
ting toepasselijk zijn, daaruit voortvloeit 
dat cle fiscale meerwaarden in de extra
belasting belastbaar zijn, overeenkomstig 
artikel 27, paragrafen 1 en 2bis, van de 
samengeschakelde wetten, behoudens in 
de bij de wet van 16 october 1945 uitdruk
kelijk omschreven gevallen en inzonder
heid in de bij artikel 5, paragraaf 4, ali
nea's 1 en 2, omschreven gevallen; 

Overwegencle dat de rechter over de 
grond, door te beslissen dat de uit de te 
lag·e raming van de inventaris blij
kende meerwaarcle, welke raming uit 
de rekeningen over het dienstjaar 1942 
was gebleken, van de extrabelasting vrij
gesteld was om de enige reden dat zfj 
reeds v66r 1940 het eigendom van de be
lastingplichtige was, en zonder nader te 
bepalen of, in onderhavig geval, de bij 
artikel 5, paragraaf 4, alinea's 1 en 2, 
vereiste omstancligheden verenigd :waren, 
zijn beslissing niet genoegzaam naar 
recht met redenen heeft omkleed en het 
in het middel aangecluide artikel 97 van 
de G rondwet geschonden heeft; 

Dat het midclel mitsdien gegrond is ; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

clen arrest; lJeveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oorcleelt verweerster tot de op' het geding 
tot verbreking gevallen kosten; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

18 mei 1954. - 2" kamer. - Voorzitte1·, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - VeTslnagever, H. Belpaire. -
GeUjklwidende concl7tsie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
te1', H. Van Leynseele. 
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1" KAMER. - 20 mei 1954 

10 HANDELSHUUR. - BES'fEMMING VAN 
EEN ONROEREND GOED TOT HE'f DRIJVEN VAN 
EEN KLEINHANDEL. - BEGRIP, 

20 HANDELSHUUR. - WET VAN 30 APRIL 
1951. - VEREISTE VOORWAARDEN OPDA'.r EEN 
HUURDER ZICH JEGENS DE VERHUURDER OP 
DE REPALINGEN VAN DIE WET ZOU MOGEN BE
ROEPEN. 

1 o De bestemming vwn een mwoerend goed 
tot het drijven van een lcleinhandel, 
voorzien bij a1·tikel 1 van de wet van 
30 april 1951 op de handelslHmrovereen
komsten, is geen theo1·etisohe bestem
ming, maar een w6rlcelijlce ten opz·ichte 
van de ve1·hwttrder doo'/' de h·tmrder ve1·
wezenlijkte bestemm·ing (1). 

2o De hu.twde!· van een onroerend goed 
mag zich, enkel ten opz·ichte van de ver
htttt!·de·r, op de bepaUngen van de tvet 
van 30 april 1951 be'l'oepen, indien hij 
eigenaa·r is van een handelsfonds, wellce 
in het om·oerend goed wordt u.itgebaat, 
of indien hij dat fonds in httttr heeft 
ontvangen (2) . 

(DANZIN, 'f. BALON.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 januari 1953 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te N amen; 

Over het eerste middel, afgeleid eerste 
onderdeel uit de schending van de ar
tikelen 1, 13, 1J, 16 en 21 (4° en 5°) 
van de wet van 30 april 1951 op de 
handelshuurovereenkomsten, doordat het 
bestreden vonnis, om aan verweerder 
Balon het recht op hernieuwing van het 
huurcontract toe te kennen, zich er
toe beperkt erop te wijzen dat het liti
gieuze hunrcontract op een tot handel be
stemd onroerend goed betrekking heeft, 
en als niet ter zake dienend het feit af
wijst dat de handel niet door de hnnrder 
wordt gedreven, en overigens niet vast
stelt dat het handelsfonds aan laatstge
noemde zou toebehoren of dat hij het in 
hnur heeft gekregen, dan wanneer de wet 
van 30 april 1951 enkel de hnnrder be
schermt cUe eigenaar of titnlaris is van 
het in het gehnnrde onroerend goed geves
tigde handelsfonds; tweede onderdeel, nit 
de schencUng van dezelfde wetsbepalingen 

(1) en (2) Verbr., 30 april 1953, twee arresten 
(A1'1'~ Ye1'b1·., 1953, blz. 593 en 59<1<; Bull. en 
PASIC., 1953, I, 669 en 670, en de nota's onder 
die arresten). 

Verge!. het wetsontwerp de wet van 30 april 

en bovendien van de artikelen 1317 tot 1322 
van het Bnrgerlijk Wetboek en van arti
kel 97 van de Grondwet, doordat de recht
bank te Namen, bij welke conclnsies aan
hangig waren waarbij aanlegger in ver
breking, om de eis tot hernienwing van 
het hnnrcontract te doen afwijzen, deed 
gelclen dat verweercler Balon geen eige
naar was van het in het onroerend goed 
door zijn onclerhnurder nitgebaat han
delsfoncls, en dat de wet aileen degene 
beschermt cUe een recht van eigendom, 
of althans van hnnr op het handelsfonds 
heeft, zich in het beroepen vonn~s erbij 
bepaalt te zeggen dat artikel 13 van de 
wet niet vereist dat de aangednide han
del door de hnmder persoonlijk wordt 
gedreven, doordat deze motivering het 
punt onzeker laat of de rechtbank de me
ning is toegedaan dat het recht op her
nienwing mag worden ingeroepen door 
diegene die noch eigenaar, noch hnurder 
van het handelsfonds is, doordat, bijge
volg, het Yonnis, zoals het is opgesteld, 
het hof van verbreking geen mogelijkheid 
biedt zijn toezicht over de wettelijkheid 
er van nit te oefenen en niet voldoet aan 
de op de rechter rnstende verplichting 
zijn beslissing op passencle wijze met re
denen te omkleden : 

Over het eerste onderdeel : 
Overweg·encle dat nit de vaststellingen 

van de rechter over de grand blijkt dat 
aanlegger aan eerste verweerder een tot 
hotel dienend onroerend goed in hnur 
!weft gegeven; dat eerste verweerder dit 
onroerend goed onderverhuurd heeft aan 
tweede verweerder, die daarin het soort 
koophandel als voormeld gedreven heeft; 
dat de hernienwing van het hunrcontract 
door tweede verweerder ten opzichte van 
eerste verweerder en door deze ten op
zichte van aanlegger is aangevraagd ge
weest; dat aanlegger geweigerd heeft in 
de hernieuwing toe te stemmen, inzon
derheid om de reden dat eerste verweer
der noch eigenaar noch huurder is van 
het in het onroerend goed uitgebaat han
delsfonds, hetwelk aan de onderhuurder, 
tweede verweerder, toebehoort; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
om de eisen tot hernienwing in te willi
gen, him·op stennt dat artikel 13 van de 
wet van 30 april Hl51 « niet vereist dat de 
aangednide handel persoonlijk door de 
huurder wordt gedreven n; 

Overwegende dat, een handelshnurover
eenkomst is, naar de zin van artikel 1 
van voormelde wet, de door artikel 2 niet 
nitgesloten huurovereenkomst, welke tot 

1951 wijzigende, door de Senaat gestemd de 
10 maart 195<1< (Purl. Besch., Senaat, zitting 
1953-1954, n' 240; Parl. Besch., Kamer, zitting 
1953-1954, n' 407). 
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voorwerp heeft een onroerend goed dat, 
naar gelang van het geval, ingevolge het 
uitdrukkelijk of stilzwijgend akkoord der 
partijen, in hoofdzaak tot J:et drijven 
van een kleinhandel bestemd rs; 

Maar dat de in artikel 1 bedoelde be
stemming, indien zij het akkoord van de 
partijen in de huurovereenkomst onder
stelt, evenwel geen theoretische bestem
ming is; dat zij inderdaad door de huur
der ten opzichte van de verhuurder be
hooi·t te worden verwezenlijkt; dat, der
halve, de huurder, om zich jegens de ver
huurder op de bepalingen van de wet te 
kunnen beroepen, hetzij eigenaar behoort 
te zijn van een in het onroerend goed uit-

Tij~a~an~~{~~~~~e~~o~~~~- ~~:~j v~;~~~: 
gen hebben; 

Dat die interpretatie van de wet be
vestigd worclt zo door de parlementaire 
voorbereiding van artikel 1 als door de 
bepalingen betreffende het recht van de 
huurder op hernieuwing van de huur
overeenkomst en op de uitwinningsver
goeding; 

Waaruit volgt dat het eerste onderdeel 
van het mid del gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis behalve voor zoveel het de te
o·eneis van' Balon tegen Goossens niet ge
~rond verklaart; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerders tot de 
kosten daarin begrepen de kosten van de 
uitgift~ van het bestreden vonnis i ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Reciitbank van eerste aanleg te Dinant 
zetelende in hoger beroep. 

20 mei 1954. - 1e kamer. - Voon/iitter, 
H. Louveaux eerste voorzitter.- Ve1·slag
gever, H. Daubresse. - f!elijkluidend_e 
oonolttsie, H. Raoul Hay01t de Termr
court, procureur-generaal. Ple'iter, 
H. Demeur. 

!" KAMER. - 20 mei 1954 

10 SCHEIDSGERECHT. - BEVELSCHRIFT 
TOT 'l'ENUITVOERLEGGING VAN EEN SCHEIDS
RECHTERLIJKE SENTENTIE. - MET REDENEN 
OMKLEED VERZET. - BETERENIS VAN DIE 
TERMEN. 

2o SCHEIDSGERECHT. - INLASSING VAN 
EEN NIEUWE BESCHIKKING IN EEN REEDS GE-

(1) Zie FuzrER-HERMAN, Repe1·t., v" Arbitmge, 
n' 1371; VAN LENNEP, Belgisch burgerlijk proces
,·echt, b. I, n' 284; Fr. verbr., 7 november 1843 
(Gaz. t?·ib. van 11 november 1843). 

WEZEN SENTEI'\TIE. - lNLASSING EENZIJDIG 
DOOR ZEKEHE SCHEIDSRECH'l'ERS GEDAAN. -
BESCHIKKING WELKE AAN DE TERMEN VAN 
HET COMPROMIS VREEMD IS. - DUBBEL OOR
ZAAK VAN NIETIGHEID VAN DE SCHEIDSRECH
'l'EilLIJKE SENTEN'l'lE. 

3° SCHEIDSGERECHT. - SCHEIDSRECH
TERLIJKE SEN1'ENTIE. - NIE'l'IGHEID VAN EEN 
BESCHIKKING OM DE BIJ AR'l'illEL 1028 VAN 
HET WETBOEK VAN BURGE,LIJKE HECH'l'S
PLEGING VOORZJENE REDEN. - BRENGT DE 
NIETIGHEID MEDE VAN DE ANDERE BESCHIK
KINGEN WELKE VAN DE EERSTE NIET ONAF
HANKELIJK ZIJN. 

1 o H et verzet tegen een bevelsoh1'ift tot 
tenuUvoeglegging van een soheids1·eoh
te1·lijke sententie moet met 1·edenen 
wo1·den omkleed, dit w'il zeggen ge
stettnd z·ijn op een der door a1·tileel 10'£8 
van het Wetboele van btwgerlijke 
1·eohtspleg·ing vermelde gronden van nie
tigheid, rna.a1· ctl de door dit artikel ver
rnelde gronden, wellw de eiser tot ver
zet t-ijdens de 1WOoedtwe inroept, moeten 
niet noodzakelijk in de dagvaa1·ding tot 
ve1·zet venneld wo·rden (1). 

2° W annee1· cl1·ie soheidsreohters bij het 
oompromis werden aangestelcl en clat 
twee onder hen eenZ'ijdig in cle 1·eeds ge-
1oezen sententie een niettwe besohilelcing 
inlassen en da.t, ten gevolge van die 
nientve besohilcking, de sententie de fer
men van het oomprornis te bttiten gaat, 
rnaalct znllce inlassing de grand van nie
tigheid u.it tvelke doo1· a1·tilcel 1028, 
1o en 3o van het Wetboelc van bttrge1·
lijlce reohtspletting voorzien is (2). 

3o De nietigheid van een beschiklcing van 
de solwiclsrechterlijlce sententie om een 
bij artileel 1028 van het Wetboek van 
bttrgerlijlce ,-eohtspleght[/ voorziene ~-e
den brengt de nietigheid mede van alle 
andere besohikkingen wellce van de eer
ste niet onafhankeHjk zijn (3). (Impli
ciete beslissing.) 

(KISHKA, T. COJ\UTE UKRAINIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 februari 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 214, 215, 216, 218, 222 
en 241 van h~t Wetboek van burgerlijke , 

-+----------------

(2) Zie GLASSON, TrssrER en MoREL, b. V, 
blz. 393, 3". 

(3) Zie GLASSON, TrsSIER en MOREL, b. V, 
blz. 396; Repe1't. pmt. d1·. belge, v• A1·bitmge, 
n' 573. 
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rechtspleging, de verkeerde toepassing 
en derhalve de schending van arti
kel 1028 van hetzelfde wetboek, cloordat 
het hof van beroep, waarbij tegelijk aan
hangig was het door aanlegger ingesteld 
verzet tegen het exequaturbevelschrift 
van een tussen partijen op 17 october 1949 
gewezen zogenaamde scheidsrechterlijke 
sententie en een tusseneis tot inschrijving 
van valsheid welke in de loop van het ge
ding regelmatig door aanlegger tegen 
voormelde sententie werd ingesteld, of
schoon het in de gronden van zijn beslis
sing vaststelt, dat de vertaling in de Franse 
taal van de litigieuze sententie, zoals zij 
ter griffie van de rechtbank door toedoen 
van verweerster is nedergelegd geweest, 
niet met het door de scheiclslieden in hun 
beraadslaging van 17 october 1949 besliste, 
overeenstemt desniettemin, bij beves
tiging van de beslissing van de eerste 
rechter, bij het bestredeii arrest de in
schrijving van valsheicl de plctno verwor
pen heeft om cle reel en da t de niet over
eenstemming van de nedergelegde ver
taling met het werkelijk door de scheids
lieden besliste, slechts <( naar aanleicling 
en in de loop van een na de datum van 
instelling van de verzetprocedure (april 
1950) ingesteld en op 15 juli 1952, dit is 
na de uitspraak van het vonnis a qtto, 
gesloten strafonderzoek, ter kennis van 
huidige aanlegger zou zijn gebracht ge
weest, en dan wanneer het dienvol
gens onmogelijk wordt de nietigheid 
van de scheiflsrechterlijke sententie op 
grondslag van artikel 1028 uit te spreken 
in de loop van een procedure welke werd 
ingesteld v66r het ontdekken van cle vals
heicl van de op 28 october 1949 ter griffie 
nedergelegde tekst, van welke valsheid 
het exploot van verzet mitsdien geen mel
ding kon maken ,,, dan wanneer de tus
seneis tot inschrijving van valsheid we
gens zijn aard zelve ertoe strekte het stuk 
welks valsheid door aanlegger werd aan
gevoerd nit de debatten te doen verwer
pen, en dan wanneer het clientenge
volge ten aanzien van de over bewuste 
eis te geven beslissing niet clienend was 
dat het ontdekken van de valsheid waar
van het arrest overigens de werkelijk
heid vaststelt, in onderhavig geval na het 
indienen van de hoofdeis tot nietigverkla
ring van de litigieuze sententie, of zelfs 
na de uitspraak van het beroepen von
nis plaats heeft gehad : 

Overwegende dat aanlegger, op grond 
van artikel1028 van het Wetboek van bur
gerlijke rechtspleging, verzet aangetekencl 
heeft tegen het bevelschrift tot tenuit
voerlegging van een scheiclsrechterlijke 
sententie welke op 17 october 1949 in de 
Oekrajiense taal werd gewezen en in 
Franse vertaling ter griffie van de Recht
bank van eerste aanleg te Brussel neder-

gelegd wercl; dat hij in de loop van het 
geding een eis tot inschrijving van vals
heicl tegen de ter griffie nedergelegde sen
tentie indiende; dat het bestreden ar
rest de ·inschrijving tot valsheid afgewe
zen heeft en aan aanlegger zijn verzet 
tegen het bevelschrift tot tenuitvoerleg
ging van de scheidsrechterlijke sententie 
ontzegd heeft; 

Overwegende clat het bestreden arrest 
vaststelt clat, zoals aanlegger het heeft 
aangevoerd, in de tekst van de sententie 
welke door verweerster ter grifiie van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brnssel 
nedergelegcl wercl, twee van de drie 
scheidslieden (( in weerwil van het verzet 
van cle derde scheiclsman, een vermelcling 
hebben ingevoegd welke eenzijclig door 
hen werd nedergeschreven en aan de ter
rnen van het compromis vreemd was ,,, 
namelijk de verrnelcling van de veroorde
ling van aanlegger tot een dwangsom en 
van het recht, voor verweerster, in geval 
van herhaling, tot de uitdrijving van aan
legger te doen overgaan; 

Dat het desnietternin de inschrijving 
van valsheid verwerpt om de reden dat 
het << onrnogelijk is de nietigheid van de 
scheidsrechterlijke beslissing nit te spre
ken in de loop van een procedure op 
gronclslag van artikel 1028 van het Wet
boek van burgerlijke rechtspleging welke 
wercl ingesteld v66r het ontdekken van de 
valsheid van de ter griffie nedergelegde 
tekst, van welke valsheid het exploot van 
verzet dus geen melding kon maken JJ ; 

clat het eraan toevoegt <( dat bovendien de 
nietigheid waarop appellant (hier aanleg
ger) zich beroept niet in het raam van 
de bepalingen van artikel 1028 valt ''; 

Overwegemle, enerzijds, dat, hoewel 
het verzet tegen het bevelschri.ft tot ten
uitvoerlegging met reclenen omkleecl client 
te worden en hoewel het enkel vermag 
gesteuncl te worden op middelen zoals 
voornielcl in artikel 1028 van het Wet
hoek van burgerlijke rechtspleging, de 
wet niet op straf van niet ontvankelijk
heid vereist dat al de middelen in het 
exploot van rechtsingang zouden opgeno
men zijn; dat in de loop van het Jgeding 
nieuwe middelen mogen voorgebracht 
worden, mits het verdedigingsrecht van 
de weclerpartij gevrijwaard worde; 

Overwegende, anderzijds, dat de door 
aanlegger in zijn tusseneis tot inschrij
ving van valsheid aangevoerde feiten, 
welke door het arrest vaststaand werclen 
verklaard, een middel uitmaken zoals om
schreven zowel in het 1° als in het 3° van 
artikel 1028 van het Wetboek van burger
lijke rechtspleging; 

Dat het midclel der voorziening gegrond 
is· 

En overwegende dat nit de vaststellin
gen van· het arrest niet blijkt dat de be-



-----
~-- ~-~==--------==-~-- ::-1 l._:__ _____ ---~----CC 

-,- 617 -

schikkingen van de scheidsrechterlijke 
sententie, welke beschikkingen aanlegger 
beweerde vals te zijn, van de andere be
schikkingen dier sententie onafhankelijk 
zijn; dat d~envolgens de verbreking· van 
het tot de inschrijving van valsheid be
trekkelijke dispositief van het arrest zich 
behoort uit te strekken tot het gehele dis
positief van het arrest waarbij aan aan
legger zijn verzet tegen het bevelschrift 
tot tenuitvoerlegging ontzegd wordt; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest; beveelt dat melding van onderha
vig arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerster tot de kosten ; verw\jst de 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

20 mei 1954. - 1" lmmer. - Voorzitte1·, 
H. Louveaux, eerste-voorzitter. - Ve·r
slaggever, H. Sohier. - GeUjkhtidencle 
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleite1·s, HH. Van 
Ryn et Veldekens. 

l" KAMER. - 20 mei 1954 

BEJWIJS. - BEWIJSKRACHT DER AKTEN. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - CONCLUSIES WELKE 
DE BEKENTENIS VAN EEN AFSTAND ONDER ONT
BINDENDE VOORWAARDEN VERMELDEN. - AR
REST VAS'l'STELLEND DAT DIE YOORWAARDE VER
VULD IS. - BESLISSING DAT ER GEEN AF
STAND IS. - GEEN SCHENiliNG VAN DE BEWIJS
KRACHT VAN DE CONCLUSIES. 

Schendt niet de bewijslcracht van de con
cl·usies, wellce de belcentenis van een at
stand onde·r ontbindende voorwaarde 
verrnelden, het arrest dat, vaststel
lende dat die voorwaa1·de ve1·mtld is, 
beslist dat er geen afstand is. 

(LABEYE, T. D'AFFNAY.) 

ARRES'l'. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 juli 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, wegens tegenstrijdigheid in de 
gronden welke met een ontbreken ervan 
gelijkstaat, doordat het bestreden arrest, 
na vastgesteld te hebben dat de echte 
tussen aanleggers en verweerders, han
delaars in goederen, tot stand gekomen 
oorspronkelijke overeenkomst, overeen
komstig de op dit gebied gevolgde ge
woonten, een overeenkomst was waar
bij aanleggers, de eigenaars, zich er
toe verbonden aan verweerder,s het ver
schil te betalen tussen de in de aan 

laatstgenoemden verleende koopoptie be
dongen prijs en de verkoopprijs welke 
verweerders van de door hen aangebrach
te derde-koper zouden bekome1;1, en, na te 
hebben vastgesteld dat de koopoptie enkel 
werd gegeven ter bekoming van de winst 
van een verkoop boven de waarde, als 
vergelding van de tussenkomst van ver
weerders, desniettemin zijn beslissing, 
waarbij aanleggers worden veroordeeld 
on1 aan verweerder.s vijftig cluizend frank 
schadevergoeding te betalen, gesteund 
heeft op de verbreking van die optie, hoe
wei uit het arrest blijkt dat die optie 
aan de verbintenissen van aanleggers niet 
ten grondslag lag : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
de tussen partijen gesloten overeenkomst 
ontledend, vaststelt dat aanleggers aan 
verweerders, makelaars in onroerende 
goederen, het uitsluitend recht tot 
opzoeking van een koper voor hun 
goecl, voor een bepaalde prijs en binnen 
een bepaalde termijn, hadden verleend; 
dat de vergelding van verweerders zou 
be.staan in de winst van de cc verkoop bo
ven de waarde ll, dit wil zeggen in het 
verschil tussen de vastgestelde prijs en 
de prijs waarin de gebeurlijke koper 
z:ou toestemmen; dat aanleggers aan ver
weerders een koopoptie voor de vastge
stelde prijs verleenden, maar dat die op
tic een waarl1org uitmaakte voor het 
storten, door aanleggers aan verweerders 
van de winst van de ccverkoop boven de 
waarde ll; dat zij slechts te dien einde 
zou worden opgenomen, dit wil zeggen, 
om in geval van een in gebreke blijven 
van aanleggers hun verbintenis na te ko
men het excedent van de vastgestelde 
prijs te betalen, de storting van dezelfde 
som bij wijze van schadevergoeding te 
bekomen; 

Overwegende dat uit die vaststellingen 
blijkt dat, in strijd met het in het middel 
aangevoerde, de waarborg welke onder 
de vorm van een door aanleggers toege
stane optie verleend werd, een 'hunner 
verbintenissen uitmaakte; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1107, 1134, 1135, 1319 
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreclen arrest zijn be
slissing op de verbreking van de door 
aanleggers aan verweerders toegestane 
koopoptie gegrond heeft, door te ve~·
klaren dat het optreden van verweer
ders bij de verkoop van het onroerend 
goed waarop die optie betrekking had, 
hunnerzijds generlei verzaking van die 
optie insloot, dan wanneer verweerders 
zelf, in hun in hoger beroep genomen con
clusies, erkenden dat zij b~j wijze van dat 
optreden die optie hadden verzaakt, maar 
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dat met die verzaking een ontbindend be
cling gepaard ging, bestaande in het niet 
betalen door aanleggers aan verweerders 
van het verschil tussen de in de optie 
aangeduide prijs en de prijs welke zij 
van de derde-koper zouden verkregen heb
ben, zodat het arrest aldus het gerechte
lijk contract geschonden heeft of althans 
onvo1doende met redenen is omkleed, ver
mits het niets zegt nopens de werkelijk
heid van het ontbindend beding, welk 
alleen, volgens verweerders zelf, hen in 
de mogelijkheid stelde, verbreking « van 
de optie te ll vorderen : 

Overwegende dat verweerders bij con
clusies staande hielden dat zij, «we
gens de door hen in de totstandbren
ging van de verkoop gespeelde rol ll, nim
mer het voornemen hadden gehad de optie 
zonder meer te verzaken; dat zij deze, 
ten hoogste, verzaakt hadden mits een 
ontbindende voorwaarde, welke bestond 
in het niet overhandigen van een som 
geld <loor aanleggers; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat het feit dat verweerders over de ver
koop onderhandeld hebben voor hen geen 
verzaking van de opUe insloot, naardien 
deze de draagwijdte van een waarborg 
had, en dat verweerders in de verplich
ting waren gesteld geweest voormelde op
tie op te nemen « om het in gebreke blij
ven van aan~eggers te doen vaststellen ll; 

Overwegende dat, nadat het aldus erop 
gewezen heeft dat de ontbindende voor
waarde, welke met de door verweerders 
erkende verzaking gepaard ging, verwe
zenlijkt was, het arrest, door te beslissen 
dat er geen verzaldng was tussengeko
men, het aan de conclusies verschuldigd 
geloof niet geschonden heeft; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist ; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1136, 
1134, 1135, 1142, 1147, 1149, 1150, 1184 
en 1302 van het Burgerlijk Wetboeff, 
doordat het bestreden arrest, ofschoon 
aannemend dat verweerders actief zijn 
opgetreden in de verkoop aan een 
derde van het onroerend goed waarop 
hun koopoptie betrekking had, deson
danks die optic ten nadele van aanleggers 
ontbonden verklaart en hen tot schadever
goeding veroordeelt, omdat zij niet meer 
kan worden ten uitvoer gebracht, dan 
wanneer het voorcontract van koopoptie 
niet meer kon worden ten uitvoer ge
bracht, vermits de zaak waarop het be
trekking had verdwenen was door een feit 
waaraan aanleggers deel hadden genomen; 
dan wanneer, indien, zoals de bestreden 
beslissing het schijnt aan te nemen, de 
verbreking van de optie betrekking'heeft, 
niet op het voorcontract van optie, maar 
op de optie zelf welke niet meer dienstig 

kon worden opgenomen, er nit _bewuste 
deelneming blijkt dat verweerders ze had
den verzaakt, zodat het toekennen van 
schadevergoeding i_n geen geval te recht
vaardigen is, naardien het aan aanleggers 
verweten niet nakomen van hun verbin
tenissen het gevolg van een aan partijen 
gemeen feit was : 

Overwegende dat nit het antwoord op 
het eerste middel blijkt dat het litigieuze 
contract geen koopoptie uitmaakt naar 
cle gebruikelijke zin van dat woord, doch, 
onder de vorm van een koopoptie een be
ding van waarborg van de verbintenissen 
van aanleggers inhoudt; 

Overwegende derhalve dat partijen, 
zonder een der in het middel aangeduide 
wetsbepalingen te schenden, hebben kun
nen overeenkomen, en dat het arrest bij
gevolg heeft kunnen beslissen, dat aanleg
gers schadevergoeding verschuldigd wa
reil in geval van niet nakoming· door hen 
van hun verbintenis, ofschoon door ver
weerders over de verkoop van het goed 
aan een denle was onderhandeld geweest; 

Dat het midclel naar recht faalt; 
.Om die redenen, verwer11t de voorzie

ning ; veroordee1t aane lggers tot de kosten 
en, vermits de >oorziening v66r de 
15" september is betekencl geweest, tot 
een vergoeding van 150 frank jegens ver
weerders. 

20 mei UJ54. - 1° kamer. - VoorzUter, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ver
slaggeve·r, H. Sohier. - Gelijlcl·uidende 
concl·u.sie, H. Haoul Hayoit de Termi
court, procreur-generaa1. Ple·ite-r, 
H. Van Leynseele. 

1° KAMER. - 20 mei 1954 

VEJHKOOP. - KooPWAREN. - KooPOPTIE. 
- TER).IE'< WELKE DE EIGENAAR SLEOHTS 
YERBINDEN INDlEN DE KOOPW A REN IN ZIJN 
HANDEN BESOHIKBAAR ZI.JN OP HE'l' OGENBLIK 
VAN DE LIOH'l'L\'3 \'AN DE OPTIE. - EJIGE
NAAR DJE Y66R DE LIOH'l'ING VAN DE OPTIE 
AAN EEN DE:WE EEN VERKOOPBELOFTE OP 
ZELFDE KOOPWAREN TOES'l'AAT. - KOOPWA
REN DIE NIET MEE& BESOHJKBAAR ZI.JN GEDU
R.ENDE DE VOOR DE AANVAARDING VAN DE VER.
KOOPBELOFTE BEPAALDE TERMIJN. - AAN
V AA RDING BINNEN DIE 'l'E RMIJN. - B RENGT 
l\IEDE DAT DE LIOHTING VAN DE OP'l'IE, ZELFS 
WANNEE'l zr,J V66R DE AANVAARDING GE
SOHIEDDE, ZONDER GE\'OLG BLIJF'l'. 

Wannee'/' de eigenaar van lcoopwm·en, d-ie 
een koopoptie heeft toegestaan in te1·
men wellce hem enlcel verbinden, indien 
op het ogen.blik van de U.cht·ing van de 
optie, de lcoopwaren in zijn handen be-
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NCII'ikbaa1· zijn gebleven, nadeThand v66T 
ae lichting van de optic aan een deTde 
een ?!e?·koopbelofte to(3staat vrun dezelfde 
lr.oopwaTen, zijn zij niet nwe·r beschik
baa·r in zijn handen gedtwenae de vooT 
de aanvaa1·ding van de verlwopbelofte 
bepaalde tenn:iin; de aanvaaTding, 
v66r het ve1·st?-ijlcen van die te1·mijn, 
be'I'Ooft de lichUng van de optie van ellc 
.QevolrJ, zelfs indien die lichting v6M de 
aanvaa1·ding is geschied. 

(DENO:-IVILLE, T. HET <<OFFICE OF M1:Tl-AL AlD ll.) 

.\RREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 april 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1134, 1168, 1179, 1184, 1315, 
lid 2, 1582, 1583 en 1589 van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat het bestreden 
arrest, ofschoon het erkent dat ver
weerder op 28 februari 1949 aan aan
legger een koopoptie, behoudens verkoop, 
op verscheidene trekmotoren had toege
staan, en aanneemt dat aanlegger op 
1 maart 1949 cUe optie gelicht heeft, des
niettemin aan aanlegger zijri vordering 
tot ontbinding van het aldus tussen par
tijen totstanugekomen contract ontzegt, 
onder het voorwendsel dat een vennoot
schap, waaraan insgelijks een koopoptie 
op die trekmotoren was verleend geweest, 
die optie op dezelfde dag zou gelicht heb
ben, en clan wanneer uit de vaststellingen 
van het arrest blijkt clat de lichting vuu 
de optie door aanlegger heeft plaats ge
hacl vooraleer llovenbedoelde vennootschap 
haar optie had gelicht, of dan wanneer, 
althans, het arrest niet vaststelt dat ver
weerder het bewijs ervan bijbrengt dat 
die vennootschap de optie inclerdaad 
reeds gelicht had toen aanlegger de hem 
toegestane optie lichtte, bewijs waarvan 
de levering op verweerder rustte, en, in 
elk geval, het punt in het onzekere laat 
door wie, aanlegger of de vennootschap, 
de optie eerst gelicht werd, welke onze
kerheid het niet mogelijk maakt de wet
telijkheid van de bestreden beslissing na 
te gaan: 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
zoncler in dat opzicht gecritiseerd te wor
den, dat de door verweerder aan aan
legger toegestane optie eeu « aanbieding 
behoudens verkoop >> was, dit wil zeggen 
een aanbiecling welke de aanbieder slechts 
verbindt « indien, op het ogenblik der 
aanvaarding, de goederen bij hem be
schikbaar zijn gebleven >>; 

Dat het arrest er vervolgens op wijst 
dat verweerder v66r 1 maart 1949, op 
welke dag aanlegger verklaarde de optie 
te lichten, aan de vennootschap Vlcicougo 

een verkoopbelofte met betrekking op de
zelfde goederen had toegestaan, welke be
lofte door d~e vennootschap eYeneens op 
1 maart aanvaard werd; 

Overwegende dat het arrest, door op 
die vaststellingen de beslissing te steunen 
dat, toen aanlegger op 1 maart 1949 de 
optie lichtte, de goederen niet meer bij 
verweerder beschikbaar waren en dat, 
derhalve, de lichting van de optie door 
aanlegger, al mocht zij ook aan de aan
vaarding door de vennootschap Vicicongo 
zijn voorafgegaan, geen uitwerking had, 
deze beslissing gemoti veerd heeft en geen 
der in het middel aangeduide bepalingen 
geschonden heeft; 

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

20 mei 1954. - 16 kamer. - Voo1·zitte1·, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. ~ Ver
slaggevM·, H. Daubresse. - Gelijlcltti
dencle ooncl·usie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Van Leynseele en Delacroix. 

2• KAMER. - 24 mei 1954 

1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKO:MST). - GEMEENTE
LIJKE BEDIENDE SLACHTOFFER VAN EEN MIS
D3IJF. - EIS '1'01' SCHADEI'EBGOEDING WE
GENS HET VERLIES VAN WEDDE TIJDENS DE 
DUUR VAN DE WE3KONBEKWAAMHEID. - AR
REST SCHADEI'ERGOEDING TOEKENNENDE AAN 
HE'l' SLACHTOFFE!l., ALHOEWEL HET ERKENT 
DAT HET ZIJN VOLLE WEDDE VOORT ON'fVAN
CE'i HEEFT. - 0NWE'lTELI.TKE BESLISSING. 

2° VERZEKERING. - LANDVERZEKERING. 
- GEMEENSCHAPPELIJKE VERZEKERING TE
GEN ONGEVALLEN. - AARD. - VERHAAL VAN 

. DE IN DE PLAATS GES1'ELDE TEGEN DE DERDE 
VERANTWOORDELIJK VOOR RET ONGEVAL. -
VOORWAARDE. 

1° Wa.nneer het slachtofjer van een mis
drijf, tot he1·stelling van cle stofjelijke 
schacle welke het heett onde1·gaan, een 
veT,qoeding vraagt we_qens _qedeeltelijlc 
1;m·lies van zijn wedde van gemeentebe
aiencle tijdens zijn werkonbelcwaam
hei.d, is het a1·rest niet wettelijlc ge
g?·ond dat, alhoewel het vaststelt clat 
het slaohtofjer gedto·ende die termijn 
zijn valle wedde voort ontvangen heett, 
hem niettemin 11it dien hoofcle een ver
_qoediniJ toe kent (1). 

(I) Verbr., 9 juni 1952 (A1·1·. Ym·b,·., 1952, 
biz. 568; Bull. en PAsrc., 1952, I, 649, en nota 
biz, 650). Zie de arresten in die nota vermeld. 
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2° De gemeenschappeU.ike verzeker-ing te
gen de ongevallen maalct volgens de 
we,·keUjk aangegane verbintenissen van 
de verzelceraar, hetzij een verzeker-ing 
ttit van sommen, welke in geval van be
taling van de verzelcerde sam, geen aa?t
leid-ing geejt tot sttbrogato-ir vm·haal 
van de verzelwrawr tegen de derde d·ie 
ve,·antwooi·delijlc -is voo1· het on.qeval, 
hetzij een verzelcering van zaken of 
van verantwoo-rdeUjkhe-id, welke znllc 
verhaal rechtvaardigt (1). (Wet van 
11 juni 1874, art. 22.) 

(VAN PUT, T. SERllANT EN CONSORTEN, EN NAAM
LOZE VENNOOTSCHAP « NOORDSTAR EN BOER
HAAVE ll, T. VAN PU'l'.) 

ARR.ES'l'. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 juli HJ53 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent ; 

I. Aangaande de voorziening van be
klaagde Van Put : 

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

Overwegende dat de substantH\le of 
op straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de eis van de bur
gerlijke partij Serrant : 

Over het enig middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1101, 
1134, 1165, 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest, vast
stellend dat steeds nog aan Serrant, 
burgerlijke partij, zijn volledige wedde 
van veldwachter door de gemeente Nieuw
kerken-Waas wordt uitbetaald ondanks 
zijn werkonbekwaamheid, nochtans eiser 
veroordeelt tot het betalen der som van 
276.575 frank, wegens een zogezegd wed
deverlies voortkomende van zijn werkon
bekwaamheid zoals door Serrant in zijn 
conclusies gevraagd werd, om reden dat 
<< Serrant geen aangestelde is van de ge
meente en deze te haren voordele geen 
subrogatie mag inroepen, dat bovendien 
het uitbetalen van de wedde zijn oorzaak 

(1) Zie VAN EECKHOUT, Le (Z,·oit des assu
?"anees te•·•·estres, n" 66, 67 en 431; MoNETTE, 
« La subrogation en assurance collective " 
(Bull. ass., 1942, biz. 383).; G. WETS, Notes 
d'observations (ibid., 1942, biz. 40, en 1943, 
biz. 880· en 883); G. WETS,. « Cumul du traite
ment et de l'indemnite " (ibid., 1952, blz. 169 
en vlg., bijzonder biz. 177 en 178); MoNETTE, 
DE VrLLE en ANDRE, 1'1·aite des assurances te1·-

niet in het ongeval vindt maar wei in een 
verbintenis ontstaan nit een overeen
komst, waaraan beklaagde vreemd is ge
bleven, ... dat eerstdaags de wedde (hem) 
niet verder zal uitbetaald worden ll, dan 
wanneer, zoals eiser het in zijn conclu
sies staande hield, « de door Sen·ant ge
vraagde vergoedingen van aile grond out
bloat zijn, vermits hij steeds ingevolge 
het speciaal statuut der ambtenaren 
steeds betaald is geweest; dat hij niet 
cle minste verliezen heeft ondergaan ver
mits hij voortbetaald moest zijn; dat zijn 
vraag strekkende tot het bekomen ener 
rente van 25 t. h. wegens bestendige werk
onbekwaamheid van aile grond ontbloot 
is vermits hij steeds dezelfde bediening 
bekleedt ll, doordat het bestreden arrest 
waar het de betwiste bedragen nit hoofde 
van een zogezegd loonverlies' wegens 
werkonbekwaamheid toekent terwijl Ser
rant zijn voile wedde ontving en zonder 
vast te steilen wanneer deze niet meer 
zou worden uitbetaald, de in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen geschonden 
heeft of minstens niet wettelijk gemoti
veerd is : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat ann de burgerlijke partij, 
veldwachter Serrant, « haar wedde steeds 
wordt uitbetaald ll en dat « Serrant steeds 
ZIJn ambt van veldwachter uitoefent ll; 
dat, volgens de aangestelde geneesheer, 
« de consolidatie zal ingaan op 15 sep
tember 1952, datum vanaf dewelke een 
op 25 t. h. geschatte bestendige werkon
bekwaamheid zal blijven bestaan die de 
burgerlijke partij in cle onmogelijkheid 
zal steilen haar dienst als veldwachter 
te hervatten ll; « dat eerstdaags die wedde 
haar niet verder zal worden uitbetaald ll; 
dat de burgerlijke partij « daarvoor een 
aanzienlijke schadevergoeding zowel we
gens morele als wegens stoffelijke schade 
vordert ll; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
uitspraak doende over de. eis wegens stof
felijke schade, die op het Ioonverlies ge
steund is, aanlegger Van Put veroordeelt 
tot de betaling van 276.575 frank· « gelet 
op de ouderdom van het slachtoffer op de 
dag van de consolatie en zijn vermoede
lijke verdere levensduur ll; 

Dat het arrest deze beslissing steunt op 
de beweegredenen dat het uitbetalen van 
de wedde niet in het ongeval zijn oor-

restres, b. I, n" 36 en 38, en nota 1, blz. 64. 
Zie ook verbr., 15 februari 1938 (Arr. J1erb1·., 
1938, blz. 24; Bull. en PASIC., 1938, I, 47); 
22 november 1943 (Arr. Ye•·b•·., 1944, biz. 30; 
Bull. en PAsrc., 1944, I, 67); Gent, 15 october 
1938 (Bull. ass., 1942, biz. 40); Brussel, 10 juli 
1941 (ibid., 1942, biz. 43) en Brussel, 6 mei 194,2 
(ibid., 1942, blz. 271). 
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zaak vindt, maar wel in een verbintenis 
ontstaan uit een overeenkomst waaraan 
beklaagde vreemd is gebleven; 

Overwegende dat bovenvermelde vast
stellingen en beweegredenen deze beslis
sing niet rechtvaardigen; 

Overwegende inderdaad dat de betwiste 
eis van de burgerlijke partij uitsluitend 
op een loonverlies steunde, dan wan
neer volgens de vaststellingen van het 
arrest, op de dag waarop het gewezen 
werd, de veldwachter steeds zijn ambt 
uitoefende en steeds volledig betaald 
werd; 

Overwegende, anderzijds, dat het arrest 
de schade wegens loonverlies berekent 
vanaf 15 september 1952, dan wanneer het 
op 11 juli 1953 gewezen arrest vaststelt 
dat het slechts « eerstclaags >> is dat de 
wedde niet meer zal uitbetaald worden; 

Dat het middel gegrond is; 
0. In zover de voorziening gericht is 

tegen de beslissing over de eisen van de 
burgerlijke partijen Felix, naamloze ven
nootschap << Noordstar en Boerhaave en 
de gemeente Nieuwkerken : 

Overwegende dat aanlegger geen middel 
opwerpt; 

II. Aangaande de voorziening van de 
burgerlijke partij naamloze vennootschap 
<< Noordstar en Boerhaave >> : 

Over het enig middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 22 van 
de wet van 11 juni 1874 op de verzekerin
gen in het algemeen, 1250 en 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek en minstens van ar
tikel 97 van d~ Grondwet; doordat het 
bestreden arrest : 1 o principieel, een ge
meenschappelijke polis aanziet als een 
verzekering van sommen welke geen ver
haal toelaat aan de verzekeraar die de 
vergoedingen aan het slachtoffer heeft 
uitbetaald, hoewel het vaststelt dat de 
verzekerde - de gemeente Nieuwkerken
W a as - het risico heeft will en dekken 
dat haar veldwachter Serrant in de uit
oefening van zijn ambt kon oplopen, -
wat veronderstelt dat de door eiseres aan 
Serrant uitbetaalde bedragen geen forfai
tair karakter vertoonden, doch integen
deel, in evenredigheid met de opgelopen 
schade berekend waren, zodat het hier 
ging om een verzekering van verantwoor
delijkheid, en dat, hoewel de polis een ge
meenschappelijk karakter vertoonde, zij 
ten overstaan van Sen·ant een verzeke
ring van goederen uitmaakte, zodat de 
verzekeraar in de mate van de bedragen 
die hij betaald had, in de rechten van 
Serrant gesubrogeerd was, en dus de 
vordering diende te worden aangenomen; 
2° in ondergeschikte orde, onvoldoend ge
motiveerd is in geval het hof zou aanne
men dat het bestreden arrest niet ten ge
noege van rechte zou vastgesteld hebben 

dat de bedragen, waarvan eiseres de te
rugbetaling vorderde, op grond van de 
door het slachtoffer opgelopen schade be
rekend waren, zodat het toezicht van het 
hof over de wettelijkheid der bestreden 
beslissing niet zou kunnen uitgeoefend 
worden: 

Overwegende dat de burgerlijke partij, 
als verzekeraar in de plaats gesteld van 
het slachtoffer, de terugbetaling eiste 
onder meer van de sommen welke zij aan 
dit slachtoffer wegens tijdelijke werkon
kwaamheid uitbetaald had; dat het a:·
rest dit deel van haar eis onontvanke
lijk verklaart; 

Dat het arrest deze beslissing steunt op 
de beweegredenen dat « de verzekering 
het karakter vertoont noch van een ver
zekering van goederen, noch van een ver
zekeringwet, maar wel integendeel dit 
van een gemeenschappelijke verzekering 
waarbij de gemeente Nieuwkerken de ri
sico heeft willen verzekeren die haar 
veldwachter Serrant in de uitoefening 
van zijn ambt kon oplopen >>; 

Overwegende · dat dergelijke motivering 
onvoldoende is om de beslissing te recht
vaardigen; 

Overwegende immers dat zij niet toelaat 
te onderscheiden of deze gemeenschappe
lijke verzekering de risicos dekte ten be
lope van een bij voorbaat bedongen som, 
ongeacht de werkelijk geleden schade, 
of wel de werkelijk geleden schade 
dekte, al weze het slechts gedeeltelijk, of
wel nog of zij niet tevens de verantwoor
delijkheid van de gemeente dekte; dat 
dit onderscheid onontbeerlijk is om te be
slissen of de indeplaatsstelling al dan 
niet gegrond is; 

Dat het hof derhalve in de onmogelijk-, 
heid wordt gesteld zijn toezicht nit te 
oefenen; 

Waaruit volgt dat het arrest artikel 97 
van de Grondwet geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest, do ell enkel in zover 1 o het be
klaagde Van Put veroordeelt tot de be
taling aan de burgerlijke partij Sen·ant 
van een som van 276.575 frank met de in
teresten wegens loonverlies; 2° het de eis 
van de burgerlijke partij naamloze ven
nootschap « Noordstar en Boerhaave >> 
niet ontvankelijk verklaart, welke strekte 
tot terugbetaling door Van Put, van de 
aan het slachtoffer wegens tijdelijke in
validiteit uitbetaalde som; verwerpt de 
voorziening van Van Put voor het ove
rige; beveelt dat melding van onderhavig 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt Van Put tot de drie vierde 
van de kosten van zijn voorziening en 
Serrant tot een vierde van deze kosten; 
veroordeelt Van Put tot de kosten van de 
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voorziening van de · · naamloze vennoot
schap « Noordstar en Boerhaave >>; ver
wijst de alzo beperkte zaak naar het Hof 
van beroep te Brussel. 

2! mei 1951. - ze kamer. - Voorzittm·, 
H. ·wouters, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
H. de Clippele. - Gelijlcluidende concl7t
sic, H. Mahaux, advocaat-generaal. -
Pleitf'rs, HH. Van Ryn en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 24 mei B~54 

VERKEER. - 0PENBARE WEG IN TWEE GE
DEEI!l'EN VER.DEELD DOOR EEN REEKS BIJ
ZONDERE S'l'RAATS'l'ENEN. - BETEKENIS VAN 
DIE SCHEIDINGSLIJN NIET 'l'ER KENNIS VAN HE'l' 
P'CBLJEK GEBRACHT. - SCHEIDJNGSLIJN WEL
KE NOCH EE~ MAATREGEL UI'l'MAAK'l' WELKE 
HET VERKEE~ lERPLICHTEXD REJELT, NOCH 
EEN AA,NWIJZINGS'l'EKEN WELK VERPLICHTEND 
DE T\VEE GEDEEL'l'EN VAN EE~ OPENBARE 'VE:J 
AAN DE UIT 'l'EJE'\'OVERGES'l'ELDE RICHTING 
HIJDENDE GEBRUIKE 18 VOORBEHOUD'l'. 

Wcmnee·r een openbare weu venlceld ·is i·tl. 
twee gedeclten doo1· cen ·reelcs bijzon
deTe stTaatstenen, zonde1· dat de bete
kenis van clie bijzcncleTheicl te1· kenn·is 
van het publielc geb·racht wordt, nuwkt 
die scheidingslijn van ae openba1·e weg 
noch een maat·reyel 11it, welke het '·rer
lceer veTplichtencl 1·egelt noch een aan
wijzingstel•en wellc een gedeelte van ae 
openba1·e weg voor de uit tegenoverue
stelcle ~··ichting l"ijdencle weggebntUceTs 
voorbeho1tclt (1). 

'(HUYGENS, T. RET LAATSTE NIEUWS.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 november 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van· 
de Gronclwet, 1 van de wet van 1 augus
tus 1899 houdende wijziging van de wet
geving en reglementen op l1et verkeer, ge
wijzigd bij artikel 1 van de wet van 
1 augustus 1924, van het enig artikel der 
wet van 16 december 1935, van de artike
len 418 van het Strafwetboek,, 27, 32, 36, 
!,o, van het koninklijk besluit van 1 fe
bruari 1934 houdencle de Wegcode, zoals 
het gewijzigd wercl door het Regentsbe
sluit van 18 october 1946 en van arti
kel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 

(1) Zie verbr ., 15 maart 1954 (supm, biz. 489; 
B~tll. en PASIC., 1954, I, 626). 

cloordat llet bestreden arrest eiser veroor
deelt en te zijnen laste de gehele verant
woorclelijkheicl voor het ongeval legt, on
der voorwenclsel dat hij de wagen cler 
burgerlijke imrtij (geleicl door een zekere 
Demol) heeft aangereclen op het gecleelte 
cler Slachthuislaan clat in feite voor dit 
voertuig voorl:ehouclen was, omclat clit 
lnatste rechts reed van een scheicling.slijn, 
gevormcl door o]J l>ijzonclere wijze ge
plaatste straatstenen, clan wanneer clerge
li.ike scheiclingslijn geen wetteli.ik noch 
binclencl karakter vertoont en alclus be
slist, alhoewel het vaststelt clat bovenver
melcle sclleiclingslijn niet evenwijclig van 
de twee stoepen van gezegde laan gelegen 
is, - wat veronclerstdt clat die lijn meer 
naar links clan naar rechts gelegen is, -
zoclat eiser zich naar het voorschrift van 
artikel 27, 1 o, van de Wegcocle geclragen 
heeft en hem geen onvoorzichti~heicl kon 
worden verweten, terwijl het arrest vast
stelt dat Demol met zijn voertuig een 
weggebruiker voorbij ging steken die 
zelf aan het voorsteken was, zoclat llij op 
de linker kant van de rijweg reed en al
dus de verantwoorclelijklleid van het on
geval clraagt : 

Overwegencle da t aanleggers veroorcle
ling wegens het onvrijwillig toebrengen 
van licllamelijke letselen aan Van der 
Plassche Raymond uitsluitend is gesteuncl 
op de overw(~::•;ing in rechte clat, claar de 
Slachtlmislaan te Drnl'>sel, waar de aan· 
rijcling gebeurde, in twee gecleelten ver
deeld is door een rij op bijzonclere wijze 
gelegcle .straatstenen, volgens een schei
clingslijn die niet evenwijdig van de twee 
stoepen is gelegen, aanlegger de wagen 
van de burgerlijke partij heeft aangere
clen op l1et gecleelte van de rijweg clat 
slechts door de uit cle tegeno'vergestelde 
richting komende weggebruikers gebruikt 
worclt, gecleelte clat in feite aan deze is 
voorbehouden, en waarop zij zich in vei
ligheicl moeten warren en aanlegger zicll 
niet mocht bege'ven; 

Overwegencle clat cUe beschouwing niet 
gei·echtvaardigd is ten aanzifn van de in 
het middel aangeclnicle artikel 1 van de 
wet van 1 augustus 1899, gewijzigcl door 
llet er:.iv.: artikel van de wet van 16 de
cember 1935, en artikelen 2i en 32 van het 
koninklijk besluit van 1 februari 1934, 
noch ten aanzien van de artikelen 5, 1, 
2°, 19, 131 tot 139 van gemelcl besluit; 

Dat, clieiwolgens, aanleggers veroorcle
ling niet overeenkomstig de wet is; 

En overwegende dat de verbreking van 
de over de publieke vordering gewezen 
beslis.sing de vernietiglng van de over de 
vorclering van de burgerlijke partij ge
wezen beslissing met zich brengt; 
. Om die redenen, verbreekt het bestre· 

den arrest ; beveelt cla t melding van on· 
clerllavig arr~st zal gemaal't worden op 
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de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; 

24 mei 1954. - ze lmmer'. - Voorzitte1·, 
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
H. Belpaire. - Gelijlclttidende concl·nsie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. - Ple·i
ter, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 24 me:i. }(}54 

VONNISSEN EN ARRESTEN.- STRAF
ZAKEN. - EEDAFLEGGING DER GETUIGEN. -
PROCES-VERBAAL IN DE NEDERLANDSE TAAL 
VASTS'l'ELLENDE DAT DE GETUIGEN DE EED 
IN DE TERMEN VAN DE WET HEBBEN AFGELEGD. 
- PROCES-VERBAAL DAARE~'BOVEN VASTSTEL
LENDE DA'l' EEN IN DE FRANSE 'l'AAL VERHOOR
DE GETUIGE DE EED IN DIE TAAL HEEFT AFGE
LEllD. - WETTELIJKE BESLISSING. 

Het ·in de Nederlandse taal opgestem pro
ces-verbaal, hetwellc vaststelt dat de ge
tuigen de eed hebben afgelegd volgens 
de termen van de wet die het weergeeft, 
en dat een get·ttige in de Franse taal 
de eed heeft afgelegd, stelt regelmatig 
vast dat die getuige de eed volgens de 
te1·men van de wet heeft atgelegd (1). 

(MARESCA D.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 december 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 155, 189 van 
het Wetboek van strafvor<lering, doordat 
het bestreden arrest, zich steunend op 
het v66r het hof gedaan onderzoek, en 
dus, noodzakelijkerwijze, op de gegevens 
van de bundel, - het getuigenis van 
Jean-Baptiste Hanset niet uit de de
batten heeft geweerd, alhoewel bedoelde 
getuige, die in de Franse taal getuigde, 
niet de wettelijke eed had afgelegd 
of minstens dat zulks niet wettelijk 
werd vastgesteld, vermits het zittingsblad 
van 26 . maart 1953, dag waarop de ge
tuige door de correctionele rechtbank 
gehoord werd, aileen vermeldt dat hij 
« na de eed te hebben afgelegd )} erbij 
voegende « Ainsi m'aide Dieu )), zijne ver
klaring heeft gedaan, - vermelding die 

(1) Zie verbr., 27 maart 19&0 (Arr. T'e1·br., 
1950, blz. 491; Bull. en PAsrc., 1950, I, 528, en 
nota 2, blz. 529); 11 december 1950 (A,.,-. 
T'e1'br., 1951, blz. 170; B1tll. en PASIC., 1951, 
I, 217). 

evenwel niet het bewijs levert dat hij de 
wettelijke eed heeft afgelegd ; 

Overwegende dat het in het middel be
doeld proces-verbaal van de zitting van 
26 maart 1953 (stuk 181 der rechtspleging) 
vaststelt dat, alvorens hun verklaring af 
te leggen, de. getuigen, overeenkomstig het 
besluit van 4 november 1814 van de sou
vereine vorst, de eed hebben afgelegd, ge
heel de waarheid te zeggen, niets dan de 
waarheid, erbij voegende « Zo helpe mij 
God)); 

Dat, wat de getuige Hanset betreft, het
zelfde proces-verbaal verder vaststelt dat 
hij de eed in de Franse taal heeft afge
legd, erbij voegende « Ainsi m'aide 
Dieu )); 

Overwegende dat uit deze vermeldingen 
van het proces-verbaal van de zitting van 
26 maart 1953, de authentieke vaststelling 
voortspruit dat getuige Hanset, vooraleer 
zijn verklaring te doen, de wettelijke eed 
in de Franse taal he eft afgelegd; 

Dat het middel dus in feite niet op
gaat; 

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

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

24 mei 1954. - 2" kamer. - Voo1·zitte1·, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. van Beirs. - Gelijlcluidende conclttsie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 24 lllei 1954 

1o RJl1CH'b3ANKEN. - STRAFZAKEN. 
1\IIACHTEN VAN HE'l' RECHTSPREKEND RECHTS
COLLEGE. ,---- WI,TZIGiNG VAN DE O~iSCHRIJ
YING VAN HET MISDRI.JF. - VOORWAARDEN. 
- VASTSTELLING DAT DE VERDACHTE ER VAN 
VERWITJ'IGD WERD. - VASTSTELLINGSWIJ
ZE'!. 

2° AANRANDING DER EERBAAR
HEID EN VERKRACHTING. - VER
ZWARENDE OMS'J'ANDIGHEDEN. - :MISBRUIK 
VAN GEZAG.- BE~RIP.- BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. 

3° OPENBARE ZEDENSCHENNIS. -
OPEi'iBAARHElD. - BE3RIP. 

4° STRAF. - GELDBOE'l'E. - 0PDECIMES. -
FEI'l'EN GEPLEEGD YOOR 13 APRIL 1952. -
BOETE YE3HOOGD MET 1lJ0 DECIMES. - 0N
WE'l'TELr.JKHEID. 

5° VERWIJZING NA VERBREKING. 
i S'l'R.AFZAKEN. - VERBREKING. OMDAT DE 
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GELDBOE'l'E ONWE'l"l'ELIJK MET MEER DAN 
90 OPDECIMES WERD VERHOOGD. - VER
BREKING ZONDER VERWIJZING. 

1° De stn~trechter mag in de beschilckin(! 
van verwijzin,q een nieuwe ornsch·rijving 
in cle plaats van de voo1·lopige ornschrij
v·in,q van hbt rnisclrijf stellen rnits cle 
dt~bbele voorwaarde dat het voor vast
staancle gehot~den feU 01ule1· cle niettwe 
ornsch1·ijving hetzelfde zon zijn dan clit 
weUce ten gronclsla,q van het onderzoelc 
en van de beschilclcing ran verwijzing 
ligt en dat cle belclaagde uitgenodigd 
werd zich tegen die niettwe omschrij
ving te ve1·dedigen; de vaststelling van 
die 1.r.Unocliging mag zowel tt.it de rer
melrUngen van de beslissing zelf als wit 
deze van het proces-ve1·baal ran de tc
rechtzitting spntiten (1). 

2° Het misbntilc ran gezag, dat floor a1·
t-ilcel 377 van het Btratwetboelc als een 
verzwarencle ornstancli,qheicl van de aan
randing der eerbaarheid en de ver
krachting. beschouwd wo1·dt, hangt niet 
noodzalcel-ijlc at van de macht orn aan 
het slachtojjer bestraftingen toe te pas
sen, maar lean insgelijlcs tt.it teitelijlce 
ornstancl·igheden spntiten, in wellc ge
val het misbntilc 1'an gezag souvm·ein 
doo·r de 1·echte1· over de grana beoor
deeld wo1·dt (2). (Strafw., art. 377.) 

3' E1· bestaa.t openbare zedenschennis 
wannee1· de voor de zeden kwetsende 
feiten zich hebben voorgedaan op een 
openba1·e plaats, waar zij, zelfs toe·val
Ug, door een of mee1·dere voorbijgan
ge,·s konden gez·ien worden (3). (Straf
wetboek, art. 385.) 

4° Is onwettelijlc cle beslissing die de uit
gesprolcen st1·aj met 190 clecimes ver
meerdert voor- een voor 13 apr-il 1952 
(Jepleegcl misd1"'ijf (4). (Wet van 14 au
gustus 1947, art. 12; wet van 5 maart 
1952, art. 3.) 

5° De veTbrelcing 1t-itgesprolcen om de 
enige Teclen dat de boete met 190 de
cimes ve1·mee1·de1·d weTd dan wanneer
zij enlcel rnet 90 clecimes moest worden 
veTmee,·clenl, geschiedt zoncle1' ve,·wij
zvng (5). 

(1) Verbr., 16 october 1950 (A,.,·. Ve1·b1·., 
1951, biz. 51; Bull. en PASIC., 1951, I, 59, en 
nota 1, biz. 60); 6 october 1952 (A,.,·. Verb1·., 
1953, biz. 33; Bull. en PASIC., 1953, I, 35, en 
nota 1, biz. 36). 

(2) 0HAUVEAU en HELIE, belg. uitg., n" 2840 
en 2842;· BLANCHE, n" 115 en vlgc; NYPELS en 
SERVAIS, art. 377, n" 3 en 4; GoE.oSEELS, n' 2168; 
CoNSTaNT, i1' 756; Repe.rt. i1rat. d1·. beige, 
v" Attentat a la pudeu1· et viol, n' 64. Zie ook 
verbr., 15 december 1845 (Bull. en PAsiC., 1846, 
I, 88) ; 7 januari 1851 (ibid., 1851, I, 113) ; 

(UY'l'TENDAELE.) 

ARHEST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 maart 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel. afgeleid uit de 
schending van de rechten van de verdedi
ging, doordat de telastlegging van ver
krachting door het hof van beroep in deze 
van aanranding der eerbaarheicl met ge
weld of bedreiging gewijzigcl werd zon
der dat aanlegger dienaangaande verwit
tigd werd noch gelegenheid kreeg desbe
treffende zijn verdediging voor te dra
gen, daar het zittingsblad daarvan geen 
melding maakt : 

Overwegencle dat llet bestreclen arrest 
aanstipt clat « verdachte van bedoelcle 
wijziging der omschrijving A verwittigd 
werd en in de gelegenheid werd gesteld 
zijn verdecliging clienaangaancle voor te 
dragen ll; dat het zittingsblad weliswaar 
geen' melding daarvan maakt maar dat 
dit verzuim zonder belang is, vermits 
het arrest zelf de tot de betichte gerichte 
uitnodiging vermeldt; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 373 en 377 van het Straf
wetboek, doordat het bestreden arrest 
het door voormeld artikel 373, alinea 2, 
van het StrafWetboek omschreven mis
drijf, als bewezen heeft aangezien met 
de verzwarende omstandigheid dat aan
legger behom'de tot de personen die 
over het slachtoffer gezag hebben, dan 
wanneer, eerste onderdeel, ter zake, 
niet bewezen is, dat eiser het slachtoffer 
aangeraakt heeft nocl1 dat hij geweld 
gebruikte, en dan wanneer, tweede on
derdeel, een meestergast in een fabriek 
gee.n sancties tegen het we.rkvolk te ne
men heeft en dan ook niet als gezagheb
bend persoon kan worden aangezien : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de rechter over ;de 

grond, bij gebrek aan conclusies, de beslis
sing van veroordeling ten genoege van 
rechte gemotiveerd heeft, door op al de 

19 maart en 25 juni 1866 (ibid., 1866, I, 282 
en 286). 

(3) Verbr., 11 februari 1895 (Bull. en PASIC., 
1895, I, 101); 13 mei 1919 (ibid., 1919, I, 142) ; 
7 augustus 1925 (ibirl., 1925, I, 382). 

(4) en (5) Zie verbr., 15 mei 1950 (A1'1". 
Ye1·b1"., 1950, biz. 582; Bull. en PASIC., 1950, I, 
649, en de nota's onder dit arrest). Vergelijk 
verbr ., 30 maart en 20 april 1953 (A,., .. Verbr., 
1953, biz. 527 en 561; Hull. en PAsiC .. 1953, I, 
593 en 632). 
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-bestanddelen van het misdrijf in de wet
telijke termen te wijzen en door de wets
bepalingen aan te duiden, die het voor 
vaststaand gehouden feit verbieden en 
met een straf beteugelen; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
in feite niet opgaat; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het misbruik van ge

zag dat door het artikel 377 van het Straf
wetboek als verzwarende omstandigheid 
beschouwd wordt, niet afhankelijk wordt 
gesteld van het recht al dan niet sancties 
jegens het slachtoffer te mogen treffen; 
dat dit gezag ook uit feitelijke toestan
den kan ontstaan; dat wanneer het gezag 
van feitelijke aard is, de rechter over de 
grond het op sonvereine wijze beoor
deelt; 

Dat lwt tweede onderdeel van het mid
del naar recht faalt; 
' Over het clerde middel, afgeleid nit 

de schending van artikel 385 van het 
Strafwetboek, cloordat het bestreden ar
rest het misclrijf van openbare zeden
schennis als voor vaststaancl houclt, dan 
wanneer de feiten niet door derden kon
den bemerkt worden, daar zij te lande 
bij een duistere nacht gepleegd werden; 

Overwegende dat er openbare zeden
schemiis bestaat zodra de feiten gebenrd 
zijn op een OJ')enbare plaats waar zij, 
weze het zelfs toevallig, door een of 
meerdere voorbijgangers konden gezien 
worden; 

Dat het micldel niet gegroncl is; 
Over het van ambtswege opgeworpen 

middel, afgeleid nit de schending van de 
artikelen 12 van de wet van 14 augustus 
1947 en 3 van de wet van 5 maart 1952, 
doordat het bestreden arrest cle uitge
sproken geldboete met 190 decimes heeft 
vermeerderd, clan wanneer de gestrafte 
feiten van_ october-november 1951 dagte
kenen: 

Overwegencle dat het artikel 3 van de 
wet van 5 maart 1952 waarbij het arti
kel 12 van de wet van 14 augustus 1947 
werd afgeschaft, slechts op 13 april 1952 
in voege is getreden; dat de vermeerde
ring met 190 decimes op groncl van het 
artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 
dan ook niet toepasselijk is op cle geld
boeten uitgesproken wegens v66r de 
13 april 1952 gepleegde misdrijven, waar
uit volgt clat door deze vermeerdering 
reeds toe te passen op een geldhoete uit
gesproken wegens een in october-novem
ber 1951 gepleegd misdrijf, het bestreden 
arrest voormelde wetsbepalingen geschon
den heeft; 

En overwegencle, voor het overige, dat 
de substantii!le of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na-

YERBR._, 1954. - 4() 

geleefcl en clat de beslissing overeenkom
stig de wet iR : 

Om die redenen. verbreekt de bestreden 
beslissing, in zov-er zij opdeeimes ui tge
sproken heeft die de door de wet voor
ziene 90 opdecimes overschrijclen; beveelt 
clat melding van onclerhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van cle gedeel
telijk vernietigde beslissing ; veroordeelt 
eiser tot de drie vierde der kosten, laat de 
overige kosten ten laste van de Staat; 
zegt dat er geen aanleiding bestaat tot 
verwijzing·. 

24 mei 1954. - 2" lmmer. - Voo1·zitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. C. Louveaux. - Gelijlcluiclencle con
clnsie, H. Mah!mx, advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 24 mei 1954 

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. 
RECH'l'SPREKEND RECH'l'SCOLLEGE. - HOGER 
BEROEP. - AK'l'EN VAN VOORLICH'l'ING TEN 
VERZOEKE VAN HE'l' OPENBAAR MINIS'l'ERIE. -
WETTELIJKHEID. - VooRWAARDEN. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
S'L'RAFZAKEN. - REGELMA'l'IG AANYULLEND 
ONDERZOEK DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE 
IN AANLEG VAN HOGER BE'\OEP. - PERKEN 
BlNNEN DEWELKE DE RECH'l'ER EROP ACH'l' 
VERMAG 'l'E SLAAN. 

1 o Zelfs in hager bemep may het open-
1Jaa1· ministeTie tot aanvullencle akten 
·van onclerzoelc ove·rgaan, cloch op voo1·
wa{M'cle clat cle ancle1·e pa1·tijen van cl·ie 
akten lcennis hebben lcwwnen nemen en 
ze op cle ten~chtzitting hebben lc7tnnen 
besprelcen (1). 

2° Behalve het geval waa1·in cle wet het 
bewijs van een miscl-rijf aan bijzoncle'l'e 
regelen oncle1·we1·pt mag cle rechte1· als 
bestanclclelen de1· bij hem aanhangig .rJe
maalcte feiten een aanvu.llencl oncler
zoelc in acht nemen clat 1·eyelmatig cloo·r 
het openbaa1· minister-ie is yeclaan ge
weest (2), zelfs inclien clit onclerzoelc 
cle ge(ka,qingen van ae verclachte na ,qe
zegcle feiten bet-reft. 

(RAPAILLE, 'l'. \'AN HEUCKE.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 december 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent ; 

(1) en (2) Verbr., 30 november 1953 (An·. 
Ye1·b1'., 1954, blz. 216; Bull. en PAsrc., 1954, 
I, 253, en nota's blz. 254). 
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Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van artikel97 van de Grond
wet, doordat, eerste onderdeel, het be
streclen arrest het vrijwillig karakter 
van het in gebreke blijveli de termij
nen van de uitkering tot onderhoud te 
kwijten, niet bepaald vaststelt en des
aangaande de regelmatige conclusies van 
aanlegger onbeantwoorcl laat, en cloordat, 
tweecle onclerdeel, de motieven van het 
arrest tegenstrijclig en dubbelzinnig zijn 
waar het arrest nit het feit dat aanlegger 
v66r het jaar 1952-1953 houcler was van 
een leurkaart om met gebakken aardappel
reepjes op de openbare weg te leuren en 
omtrent dit tijdperk aan deze bedrijvig
heid een einde stelde, afleiclt dat aan de 
gezegdens van aanlegger geen geloof client 
gehecht, dan wanneer een onderscheicl 
dient gemaakt tussen het bezit van een 
leurkaart en het lenren zelf, en eveneens 
waar het beweert clat aanlegger maanclen
lang geen beroep gedaan heeft op de 
steun clie llij van zijn ziekenboncl kon ge
nieten, clan wanneer een lenrcler een 
zelfstandig beroep nitoefent en de voor
clelen van de sociale wetgeving niet. k an 
genieten : 

Over het eerste ondercleel : 
Overwegende clat door te verklaren dat 

het bewezen is dat aanlegger zich aan de 
hem ten laste gelegde feiten, zoals om
schreven in de bewoordingen van de wet, 
schulclig heeft gemaakt, het bestreclen ar
rest uitdrukkelijk het bestaan vaststelt 
van de w~l zich aan de uitvoering van 
de door een gerechtelijke uitspraak opge
legde verplichting te onttrekken; 

Dat het arrest elkeen van cle elementen 
waaruit aanlegger in zijn conclusies het 
bewijs van zijn onvrijwillig onvermogen 
beweerde af te leiclen, onclerzocht en afge
wezen heeft ; 

Dat het eerste onclercleel van het mid
del in feite niet opgaat; 

Over het tweede ondercleel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

erop wijst clat nit het onderzoek blijkt 
dat aanlegger voor het jaar 1952-1953 hou
der wa.s van een leurkaart die hem toe
liet op de openbare weg met gebakken 
aarclappelreepjes te leuren, dat hij tot in 
de eerste maanden van het jaar 1953, te 
Gent een handel in gebakken aardappel
reepjes uitbaatte en dat hij, rond dit 
tijdperk, aan cleze bedrijvigheid een einde 
stelcle en in maart 1953 de hernieuwing 
van zijn leurkaart niet aanvroeg; clat het 
arrest daarbij verklaart << dat het stilleg
gen van alle openbare beclrijvigheid ook 
gepaard gaat met de vervolgingen wegens 
verlating van familie welke tegen hem 
werden ingesteld >>; 

Dat het arrest nit die omstandigheden 
zonder tegenstrijcligheid noch dnbbelzin
nigheid heeft knnnen afleiden dat aan de 

gezegdens van aanlegger naar luid waar
van zijn onvermogen toe te schrijven was 
aan de werkonbekwaamheid die hij ten
gevolge van zijn slechte gezondheidstoe
stand zou ondergaan hebben, weinig ge
loof client gehecht te worden en dat er 
een ernstig vermoeden bestaat dat aan
legger « geen winstgevende werkzaamheid 
meer heeft willen nitoefenen om zich al
dus aan zijn verplichtingen te onttrek
ken J>; 

Overwegende dat het arrest verder nog 
erop wijst dat aanlegge·r « eveneens gedn
rende twee maanden, als metser werk
zaam is geweest >> en dat, alhoewel hi.i 
gezoi:nlheidsredenen inroept om nit te leg
gen dat hij deze bedrijvigheid ook stilge
legd heeft, « hij maanclen lang geen be
roep gemaakt heeft op de steun die hij 
yan zljn ziekenbond had knnnen genieten, 
ware hij >ferkelijk ziek geweest >> ; 

Dat er hier geen sprake is van de steun 
waarvan aanlegger als lenrder had kun
nen genieten ; 

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

Over het tweecle micldel, afgeleid nit 
de schending van artikel 182 van het 
Wetboek van strafvorclering, doordat aan
legger veroorcleeld wercl wegens feiten 
die gepleegd werden na de datum der fei
ten wegens dewelke hij terecht stond, dan 
wanneer de rechter niet bevoegd was om 
van deze daarop volgende feiten kennis 
te nemen: 

Overwegende dat toen de zaak reeds bij 
het hof van beroep aanhangig was, het 
openbaar ministerie tot een aanvullend 
onderzoek is overgegaan waarvan de 
stnkken bij het dossier werden gevoegd; 

Dat aanlegger, die van deze bijkomende 
elementen regelmatig kennis heeft geno
men, ze zelf in zijn conclnsies v66r het 
hof van beroep ingeroepen heeft; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanlegger niet veroordeeld heeft wegens 
feiten waaraan hij zich na de datum van 
de inleidencle clagvaarding schnldig zou 
gemaakt hebllen maar dat het in de 
latere gedraging van aanlegger de bevesti
ging heeft kunnen vinclen van reeds be
staande vermoeclens met betrekking tot 
het vrijwillig karakter van de schnldige 
onthouding; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende, in zover de voorzie
ning tegen de over de publieke vordering 
gewezen beslissing gericht is, dat de 
substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

Dat, in zover de voorziening gericht is 
tegen de over de burgerlijke vordering 
gewezen beslissing, aanlegger geen ander 
mid del inroept; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
n ng ; veroordeelf aanlegger tot de kosten. 

24 mei 1954. - 2° kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Ve-rslaggever, 
H. van Beirs. - Gel'ijklnidende concl·nsie, 
IJ. Mahaux, advocaat-generaal. 

zc KAMER. - 31 mei 1954 

HEGELING VAN RECH'_rSGEBIED. 
S'l'RAFZAKEN. - VERZOEK TOT REGELING VAN 
R.ECH1'SGEBIEO GESTEUND OP DE OMSTANDIG
HEID DA'l' DEZELFDE FElTEN OF VERKNOCH'l'E 
FE;TE"' llr.J TIVEE S'l'R.AFRECHTEBLIJKE 
R.ECHTSMACHTEN AANHANGIG WERDEN GE
MAAKT. - IN KRACH'J' VAN GEWIJSDE GE3ANE 
YEBOORDELING DOOR EEN VAN DIE RECHTS
MACH'l'EN UITGESPROI(EN. -ANDERE RECHTS
MACHT WELKE ALLEEN NOG KENNIS VAN DE 
ZAAK HEEF'l', - VRAAG NIET ON'fi'ANKELIJK. 

Is niet ontvanlcelijk een verzoek tot ~·ege
Ung van rechtsgeb·ied, gestettnd op de 
omstandigheid dat dezelfde fe'iten of 
verlcnochte feiten b'i.i twee stmfrecht
banlcen aanhangig zouden gemaakt zijn, 
wanneeT een van d·ie rechtbanlcen dooT 
een in lcracht van gewijsde gegane ver
oo?·deling over de ve1·volging gewezen 
hebbende, de andere 1'echtbanlc alleen 
nog van de in het vm·zoelc vermelde fei
ten lcennis heeft. (Wetboek van straf
vordering, art. 526.) 

(DUGAUQUIER.) 

A11TIES'l'. 

HE'_r HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied door 
Leon Dug:mcquier ingesteld en ge3rond 
op artikel G26 van het Wetboek van straf
vordering; 

Ov01·wegende dat het Hof van beroep 
te Gent, bij arrest van 22 januari 1954, 
Leon Dugaucquier tot een jaar gevang·e
nisstraf en een geldboete van 200 frank, 
wegens oplichting veroordeeld heeft, om 
zich, op 18 maart 1953, te Menen door het 
aanwenden van bedrieglijke handelingen 
oud loocl, voor een waarde van 33.488 ft., 
door Victor Lampele te hebben doen over
handigen; 
· Dnt het Hof van verbreking bij arrest 

van 10 mei 1954 de door Dugaucquier te
gen deze beslissing ingestelde voorziening 
afgewezen heeft; dat deze aldus kracht 
van gewijsde heeft verworven; 

Overwegende dat een op 24 april 195! 
door de raadkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Charleroi gewezen be
schikking verzoeker naar de Correctio
uele Recht bank te .Charleroi heeft ver-

wezen wegens feitEn welke hij << gedeelte
lijk identiek ll b< w;eert te zijn met die 
welke zijn veroonleling door het Hof van 
bei;oep te Gent gemotiveerd hebben; 

Dat Dugaucquier in zijn verzoekscllrift 
beweeTt dat er aanleicling tot regeling van 
rechtsgebied bestaat orndat er, zoniet 
iuentiteit, althnns samenhang bestaat 
tussen de feiten waarop beide vervolgin
gen gegrond zijn; 

Overwegende dat de bij artikel 526 van 
llet W etboek van strafvordering voorziene 
regeling van rechtsgebied onderstelt dat 
twee recht!lmachten terzelfdertijd in ken
nis van dezelfde feiten worden gesteld; 
· Dat dit ten cleze het geval niet is, daar 

het Hof van beroep te Gent zich van de 
vervolging ontlast heeft en de Correctio
nele Rechtbank te Charleroi thans alleen 
van de in het verzoekschrift bedoelde fei
ten kennis heeft ; 

. Dat llet verzoek niet ontvankelijk is; 

. Om die redenen, verwerpt het verzoek ; 
veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

31 mei Hl54. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. ·wouters, voorzitter. - vm·slaggever, 
H. De Bersaques. - GeUjlcluidmule oon
cltts'ie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat-generaaL 

2e KAMER. - 31 me:i 1954• 

VERKEER.- AnTIKEL 15, 2°, VAN DE WED
CODE. - IN- EN Ul'l'STAPPEN LANGS DE ZIJDE 

. VAN HE'l' VERKEER. - ELEMENTE'! VAN HE'l' 
MISDRIJF. 

A.rtilcel 15, · 2°, van de Wegcode va.n 1 fe
bnta1"i 1934 bestraft niet het enkel feit 
eon r·ijtttigsdettr langs de zijde van het 
ve1· lcee1· te open en, doch het in- en ttit
stappen van bestu.1wde1·s of inzittende 
van voertuigen in de bij d'it artUcel be
paalde voo1·waarden. 

(PlWCUREUH DES KONINOS 'l'E AARLEN, 
'J'. JUDKIEWICZ.) 

AitRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 november 1953 in boger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te A arlen; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 15, 2°, van het ko
ninklijk besluit van 1 februari 1934, door
dat het bestreden vonnis ten onrechte be
slist heeft dat beklaagde geen in brenk had 
gepleegd door de deur van zijn auto te 
openen langs de zijde van het verkeer, en 
zich gereed te maken om er nit te stap
pen, terwijl het mogelijk was aan de te-
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genovergestelde zijde van het verkeer uit 
te stappen : 

Overwegende. dat artikel 15, 2°, van de 
Wegcode, niet het enkel feit bestraft de 
deur van een voertuig langs de zijde van 
het verkeer te openen, maar wel het ten 
deze niet vastgesteld in- en uitstappen 
van bestuurders van voertuigen of van 
hun inzittende, in de door clit artikel be
paalde voorwaarden; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En 9verwegende, voor het overige, dat 

de substantHHe of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

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

31 mei 1954. ~ 2e kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - verslaggevet·, 
H. Giroul. - Gelijklnidende concll~sie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 31 mei 1954 

HERZIENING. - NIEUW FElT. - VER
OORDEELDE DIE '£WEE AANVRAGEN TOT HERZIE
NING VAN EEN DOOR RET l\IILI'l'AIR GERECR'l'S
ROF UITGESPROKEN VEROORDELING REEFT IN
GEDIEND. - .ADVIES VAN HET ROF VAN BE
R.OEP ONGUNSTIG NOPENS DE EER.S'l'E AAN
VR.AAG EN GUNSTIG NOPENS DE 'l'WEEDE. - RE
GELMATIG ONDERZOEK. - VEBWERPING VAN 
DE EERSTE AANVR.AAG. - VERNIETIGING VAN 
DE VEROORDELING OP DE TWEEDE AANVRAAG. 
- VERWI.TZING NAAR RET MILITAIR GE
RECRTSROF ANDERS SAMENGESTELD. 

W an.n.ee1· een veroordeelde achtereenvol
gens twee aanvt·agen tot herziening van 
tegen hem dom· een arrest van het mili
tair gerechtshot uitgesprolcen veroorde
lingen hebbende ingediend, het met het 
ondemoek van die aanvt·agen belast hot 
van beroep op de eerste het advies heett 
t~itgebracht dat er geen aanleiding tot 
herziening bestond en op de tweede dat 
er wel aanleiding bestond tot herzie
ning, verwerpt het hot van verbrelcing, 
vaststellende dat de procedt~re regelma
t-ig is, de eerste aanvraag en, wijzende 
over de tweede aanvraag, vm·nietigt het 
de veroordelingen en verwijst het de 
zaalc naa1· het m-ilitair gerechtshot an
ders samengesteld (1). (Wetb. van straf-

(1) Verbr., 6 juli 1953 (Bull. en PAsrc., 1953, 
I, 894); 23 november 1953 (Ar1·. Ve•·br., 1954, 
biz. 196; Bull. en PAsrc., 1954, I, 226). 

vordering [wet van 18 juni 1894], arti
kelen 443, 3°, en 445.) 

(HARVEl<'!', T. SIMON.) 

ARRES'_f. 

HET HOF; - Gelet op de door het hof 
op 3 januari 1949 en 27 november 1950 ge
wezen arresten, waarbij bevolen wordt 
dat, door het Hof van beroep te Luik, 
tot het onderzoek zal worden overgegaan 
van de door Fran<;ois Harvent op 22 no
vember 1946 en 23 juni 1950 ingediende 
aanvragen, beide strekkend tot herzie
ning van de tegen hem door het militair 
gerechtshof op 13 februari 1946 wegens 
aangifte aan de vijand uitgesproken ver
oorclelingen; 

Gelet op het onderzoek op tegenspraak 
waartoe door de ee1·ste kamer van het 
Hof van beroep te Luik werd overgegaan, 
overeenkomstig de bepalingen van arti
kel 445 van het W etboek van strafvorde
ring, gewijzigd bij het enig artikel van 
de wet van 18 juni 1894 ; 

Gelet op het met redenen omkleed ar
rest van het Hof van beroep te Luik dd. 
8 april 1954; 

Overwegencle dat, aangaande de eerste 
aanvraag tot herziening, gezegd hof van 
beroep het advies heeft uitgebracht dat 
er geen aanleiding bestaat tot herziening 
van de hiervoren bedoelde veroordelin
gen; 

Overwegende dat, wat de tweede aan
vraag tot herziening betreft, het beroeps
hof het advies uitbrengt dat er aanleiding 
bestaat om tot herziening van het arrest 
van het militair gerechtshof over te 
gaan, voor zoveel het aanlegger wegens 
aangifte aan de vi.iand veroordeeld heeft; 

Overwegende dat het arrest de afstand 
van de burgerlijke partij Simon vaststelt 
en decreteert ; 

Om die redenen, verwerpt de op 22 no
vember 1946 ingestelde aanvraag tot her
z~ening; vernietigt de ten laste van aan
legger, bij arrest van het militair ge
rechtsl10f dd. 13 februari 1946 uitgespro
ken strafrechterlijke en burgerlijke ver
oordelingen wegens aangifte van de 
vijand; beveelt dat melding van onderha
vig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; verwijst de alzo beperkte zaak 
naar het militair gerechtshof, anders sa
mengesteld; 'legt de kosten de Staat ten 
laste. 

31 mei 1954. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Vm·slaggever .• 
H. Bareel. - Gelijlcvuidende conclt~sie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. 
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2" KAMER. - 31 mei 1954 

1° DOUANEN EN ACCIJNZEN. - IN
VOER VAN GOEDEREN AFHANKELIJK VAN VER
GUNNINGEN. - GOEDEREN INGEVOERD ONDER 
DEKKING VAN VERGUNNINGEN WELKE ZE NIET 
BETREFFEN. - MISDRI.J~'. 

2° DOUANEN EN ACCIJNZEN. - VER
ANTWOORDELIJKHEID VAN DE AANSTELLERS.
WET VAN 26 AUGUS'l'US 1822, AR'l'IKEL 231. 

STRAFRECHTERLIJKE VEaAN'l',VOORDE-

LIJKHEID. 

3° DOUANEN EN ACCIJNZEN. - Mrs
DRIJF GEPLEEGD DOOR DE AANGESTELDE VAN 
EEN VENNOOTSCHAP, RECHTSPERSOON.- VER
AN'l'WOORDELIJKHEID VAN DE AANS'l'ELLER. 
VERAN'I'WOORDELIJKHEID RUS'l'ENDE OP DE 
ORGANEN VAN DE VENNOO'l'SCHAP. 

1o Pleegt inbre1tlc op a1·tUcel1 van het be
srtdt van de Regent van 15 december 
1944, wellce de invoe1·, 1titvoe1· en doo1·
voer van aHe goederen van een voorat
gaande vergu,nning, afgeleverd door het 
Min,isterie van economische zalcen, af
hankeliilc maalct, hii die goederen in
voe1·t oitde1· delclcin.ri van een vermtn
nin.q, afgeleverd voor een ander con
t,ract dan datgene te1· t~,itvoering waar
van de invoer geschiedt. 

2o De vemntwoo1·delij lcheid bepaald door 
a1·tilcel 231 van de wet van 26 a1tgust~ts 
1822 ten laste van de aanstellers uit 
hoofde de1· dom· lHtn aangestelden ge~ 
pleegde teiten is een stmtrechtelijlce 
verantwoordelij lcheid (1). 

3o lVannee1· een inbreuJc op de wetten be
t?·effende de doua~wn e11 accijnzen, door 
de uangestelde van een vennootschap, 
wellce de 1·echtspeTsoonUjlcheid geniet, 
gepleegd is geweest, ntst t;te door de 
wet van .26 uugu,stu,s 1822 ten laste van 
de aansteller ingestelde stmtrechter
lijlce vemntwoo1·delijlcheid op de phy
s·ielce personen (loor wie1· bemiddeling 
de vennootschup hundelt (2). 

(1 o FO.RBA'l' EN CONSO.R'l'EN; 2° BELGISCHE 
S'l'AA'l', '1'. BIRNFELD EN DE KOZAK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 november 1953 gewezen door 
het Hof van bero.ep te Brussel; 

Overwegende dat de voorzieningen sa-
menhangencl zijn ; · 

I. Over de voorziening van Oscar For
bat: 

(1) Verbr., 7 december 1903 (Bull. en PAsrc., 
1904, I, 78, en nota); 15 october 1923 (ibid., 
1923, I, 488) ; 26 mei 1930 (ibirl., 1930, I, 236). 

(2) Zie verbr., 18 december 1933 (Bull. en 
PAsrc., 1934, I, 107, en de conclusies van het 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schencling van de artikelen 66 van 
boek I van het Strafwetboek en 97 van 
de Gronclwet, doordat, om aanlegger als 
mededader van het misdrijf te veroorde
len, het bestreden arrest zich er toe be
perkt heeft te zeggen << dat hij wetens 
medegewerkt heeft aan de invoer in Bel
gie van goederen geclekt door vergunnin
gen welke ze niet betreffen ll, zonder aan 
te stippeu welke meclewerking aanlegger 
aan het misdrijf verleend had, en zonder 
namelijk te zeggen << of hij het uitge
voercl had of aan de uitvoering er van 
rechtstreeks had medegewerkt, ofwel, 
door welke claad ook tot de uitvoering er 
van zodanige hulp had verleend dat, zon
der zijn bijstand, de misdaad of het wan
bedrijf niet kon gepleegcl worden ll, dan 
wanneer de rechter ertoe gehouden is al 
de elementen van het misdrijf te bepalen 
en namelijk de bij artikel 66 aangewezen 
elementen, wanneer het gaat over de deel
neming van verscheidene personen aan 
dezelfde misdaad of hetzelfde wanbedrijf, 
en indien hij het niet doet hij tekort 
komt aan de plicht, welke hem wordt op
gelegcl, zijn beslissing ten aanzien van de 
straftekst met redenen te omkleden; dat 
het arrest weliswaar zegt dat aanlegger 
aan het misclrijf heeft gecollaboreerd, 
maar dat het woord << collaboreren ll geen 
krachtiger betekenis Imn hebllen clan het 
woord << meclewerken ll; clat opdat de 
<< collaboratie ll moge weerhouden worden 
met het oog op de toepassing van arti
kel 66, zij dus, evenals de << medewer
king << rechtstreeks ll moet zijn en de rech
ter dienvolgens, deze hoedanigheid moet 
aanduiden; clat, gewis, de telastlegging 
niet aileen de daad bedoelcle rechtstreeks 
aan de uitvoering van het misclrijf mede
gewerkt te hebben, maar ook de daad er 
aan deel genomen te hebben als hebbend 
op om het even welke wijze ook, belang 
bij de smokkeldaad; maar dat de vast
stelling betreffende de collaboratie niet 
naar deze Iaatste daad maar naar de 
daad van rechtstreekse medewerking ver
wijst; dat indien het anders zou ge
weest zijn, het arrest zou moeten vastge
steld hebben clat Forbat << bij de smok
keldaacl belang had ll : 

Overwegende dat; in strijd met de be
wering van het middel, het bestreden ar
rest de door aanlegger Forbat aan de uit
voering van het misdrijf verleende deel
neming nader bepaalt door vast te stel
Ien: 
1° dat For bat de vergunning heeft ge
bruikt, weike hij als bedrijfsleider van 

openbaar ministerie); NYPELS en SERVAIS, 
3" uitg., b. I, blz. 129, n' 4, en nota 4; Repert. 
p?"rit. d1·. belge, v' In/ructions et •·ep?'ession en 
general, n' 228. 
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de vennootscllap Danubia, op 25 februari 
UJ50 aangevraagd en op 28 februari 1950 
verkregen had, voor de invoer van andere 
goederen dan cleze waarvoor zij aange
vraagd en toegestaan was geweest; 2° clat 
Forbat op 25 mei 1950 gebruik maakte van 
het document van 10 maart 1950, betref
fende een koopovereenkomst met een Hon" 
gaarse leverancier, om een vergunning te 
bekomen welke llij tot andere doeleinden 
bezigde, te weten om in Belgie goederen 
in te voeren welke voortkwamen uit een 
koopovereenkomst met een Zwit.serse ven
nootschap waarvan hij het oorsprongcer
tificaat niet bezat; 3° dat Fol'bat de hoe
danigheid van koper aan de vennootschap 
Danubia toegekencl door een verkoopcon
tract, welke betaling medebracht van de 
prijs van de waar · aan het Oomite van 
Hong·aarse buitenlandse handel, deed ver
nieuwen in die van bemiddelaar, wat 
toeliet de betaling van de prijs aan het 
Hongaarse organisme te ontduiken; 

Dat het arrest alzo er op gewezen heeft 
dat aanlegger rechtstreeks tot de uitvoe
ring van het misdrijf heeft medeg·e
werkt; 

Dat het micldel feitelijke grondslag 
mist; 

Over llet tweede en het derde middel 
samen : het tweede, afgeleid nit de scherr
cling van de artikelen 97 van de Grond
wet en 1317 tot 1322 van het Burger
lijk Wetboek, doordat, kennis hebbend 
van conclusies waarbij aanlegger in ver
breking deed gelden dat, wanneer een 
waar op onwettige wijze wordt inge
voerd, doch het voorwerp van een aan
gifte uitmaakt, er slecllts smokkel kan 
bestaan indien de aangifte vrijwillig en 
bewust vervalst werd, llet hof van beroep 
zich er toe beperkt heeft in het bestreden 
arrest te verklaren dat aanlegger wetens 
gecollaboreerd had; dat, door niet na te 
gaan of deze collaboratie bovenclien vrlj
willig was geweest, het arrest aan de 
plicllt is tekort gekomen, welke aan de 
rechter is opgelegd, zi.in beslissing ten 
aanzien van elk verweermiddel met 
redenen te omkleden; dat men zeker kan 
denken dat, in vele gevallen, het bewust
zijn de verhoden daad te verrichten het 
opzet met zich brengt deze te plegen; dat 
zulks noclltans niet altijd het geval is; 
en, dat, vermits het door aanlegger in 
verbreking aangevoerd verweer nit twee 
onderdelen bestond, het aan het hof be
hom·de, hetzi.i te zeggen dat deze twee 
onderdelen zich vermengden, hetzij ze af 
zonderlijk te beantwoorden; dat het geen 
deel van het ingeroepen middel onbeant
woord mocht laten : het derde, afgeleid 
uit de schendirig van de artikelen- 97va:ii 
de Grondwet, en 1317 tot 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat, tekort ko
mend aan cle plicht welke de rechter 
heeft zijn beslissing ten aanzien van al 

' de door beklaagde _ingeroepen verweer
middelen met redenen te omkleden, het 
bestreden arrest de conclusies onbeant
-\voord heeft gelaten waarbij de beklaagde 
staande hield dat de fout waarvan hij be
sclluldigcl was de ten zijne opzichte om
scllreven en voor vaststaand gellouden in
brenk niet zou uitmaken (par. IV der 
lloofdconclusies van aanlegger) : 

Overwegende dat, nit de in het ant
woorcl op llet eerste middel aangewezen 
vaststellingen van het arrest, alsook uit 
de overweging meldend << dat de gedra
ging van beklaagde het bewijs levert dat 
hij wetens gecollaboreerd heeft ... JJ, 

voortspruit dat de door aanlegger ge
pleegde daden vrijwillig en bewust zijn 
geweest en dat zij een rechtstreekse me
dewerking tot de uitvoering van het mis
ch·ijf hebben uit.gemaakt; 

Dat het bestreden arrest bij deze vast
stellingen, enerzijds, aanleggers conclu
sies heeft beantwoord, en anderzijds, zijn 
beslissing ten aanzien van de aangevoer
de verweermiddelen gemotiveerd heeft; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mi~t ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1317 tot 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 1 van het be
sluit van de Regent dd. 15 december 
1944 betreffende de in-, uit- en door
voer van goederen, doordat, om een 
inbreuk op artikel 1 van het besluit van 
de Regent dd. 15 december 1944 ten laste 
van aanlegger voor vaststaand te houden, 
het bestreden arrest, enerzijds, op zekere 
daden heeft gewezen, en anderzijds, de 
door aanlegger genomen conclusies heeft 
afgewezen en namelijk de door hem aan
gevraagde onderzoeksmaatregel strekkencl 
tot het inwinnen van inlichtingen bij de 
Dienst der contingenten en vergunningen 
omtrent de betrekkelijke draagwijdte van 
de vergunningen; dat deze beoordeling op 
zodanige vaststellingen steunt dat de ju
ridische opvatting van het arrest onzeker 
blijft en dat men namelijk onwetend 
wordt gelaten of het enkel heeft willen 
zeg-g-en dat de ingevoerde goederen voort
kwamen van een andere leverancier dan 
degene die aangeduid was toen de ver
gunningen verkregen werden, of nog on
middellijk nit een ander land afkomstig 
waren, of als eerste oorsprong en als ver
wijderde afkomst een ander land had
den, ofwel of de alzo gestelde feitelijke 
gegevens overeenstemmen met de gevolg
trekkingen welke het in rechte daaruit 
afieidt, heel hijzonder of het echt of 
vals is dat de goederen afkomstig uit de 
U. S. A., zoals aanleggers conclusies het 
staande hielden, naar de zin van het 
woord << herkomst JJ ten aanzien van het 
besluit van 15 december 1944 van hon
gaarse herkomst waren; doordat, dienvol-
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gens, eerste onderdeel, (schending van de 
artikelen 9T van de Grondwet en 1317 tot 
1322 van het Burgerlijk Wetboek), het be
streden arrest zijn beslissing niet op ge
paste wijze met redenen omkleedt ten 
aanzien van de toegepaste wetsbepaling 
en ten aanzien van de conclusies van be
klaagde, en dit op zodanige wijze dat het 
hof van verbreking zijn toezicht zou kun
nen uitoefenen; tweede onderdeel (scherr
ding van dezelfde wetsbepalingen en van 
artikel 1 van het besluit van 15 december 
1944), doordat het arrest, voor zoveel het 
hierop .steunt dat de bedoelde ·leveranciers 
in de twee documenten (aanvraag tot ver
gunning en vergunning zelve) dezelfde 
niet waren, aan gezegd artikel 1 een 
draagwijdte geeft welke het niet heeft, 
door de geoorloofdheid van de invoer van 
de individualiteit van de leverancier af
hankelijk te maken; dat immers de vast
stelling van de plaats van herkomst, be
schouwd ten aanzien van de « wissel
koers ll, slechts van belang is voor de toe
passing van deze be paling; derde onderdeel 
(schending van de in het tweede onderdeel 
bedoelde beschikkingen), doordat het ar
rest, voor zoveel het hierop steunt dat het 
land waaruit de werkelijk ingevoerde 
waar oorspronkelijk gekomen was een un
der land was dan dat waarvoor de ver
gunningen gebruikt waren geweest, ook 
aan voormeld artikel 1 een draagwijdte 
toekent welke het niet heeft, deze van 
het land van herkomst in aanmerking te 
nemen; dat immers, zoals gezegd werd, 
de vaststelling van de plaats van her
komst, beschouwd ten aanzien van de 
<< wisselkoers ll slechts belang heeft voor 
de toepassing van deze bepaling : 

Over de drie onderdelen samen : 

O>erwegende dat artikel 1 van het be
sluit van de Regent dd. 15 december 1944 
onder meer de invoer van goederen van 
de voorafgaandelijke voorlegging van een 
door de Minister van economische zaken 
afgeleverde vergunning afhankelijk heeft 
gemaakt; 

Dat, volgens de memorie van toelichting 
van dit besluit, de vergunning vereist 
wordt met het oog op een in het alge
meen belang zo goed mogelijke gebruik
making van de beschikbare middelen in 
zake vervoer in wisselkoers en op de uit
oefening van een sti·enge controle over 
bestemming en verdeling der goederen; 

Overwegende dat de gepastheid van het 
toestaan der vergunning aldus afhanke
lijk wordt gemaakt van aan elk geval 
eigen omstandigheden, die de Minister 
van economische zaken souverein in ver
band met het hem onderworpen geval be
oordeelt; dat daaruit noodzakelijker
wijze client te worden ufgeleid dat de 
vergunning slechts geldig is voor de nit-

voering van de koopovereenkomst waar
mede zij betrekking heeft; 

Overwegende dienvolgens dat, door vast 
te stellen dat aanlegger vrijwillig en we
tens de vergunningen die hij in bezit had 
voor het uitoefenen van andere contrac
ten dan die waarvoor zij toegestaan wer
den gebruikt heeft, het bestreden arrest 
er op gewezen heeft dat de invoer der 
goederen zonder geldige vergunning ge
schiedde, hetwelk met een gebrek aan 
vergunning dient te worden gelijkgesteld; 

Dat het alzo het bestaan van het mis
drijf wettelijk gerechtvaardigd heeft; 

Dat geen enkel der onderdelen van het 
middel kan aangenomen worden; 

Overwegende, voor het ov:erige, dat de 
substantHHe of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

II. Over de voorzieningen van Salomon 
Kahan en van Andre Verbeek : 

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

III. Over de· voorziening van de Staat : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

verweerders buiten zaak stelt om de en
kele redenen dat de bij artikel 231 van de 
algemene wet van 26 augustus 1822 voor
ziene strafverantwoordelijkheid van de 
werkgevers of van hun aanstellers we
gens de daden hunner aangestelden 
de zaakvoerders niet kan treffen van een 
vennootschap die een eigen rechtspersoon
lijkheid bezit, omdat dit tot gevolg zou 
hebben de burgerlijke verantwoordelijk
heid van de vennootschap met de strafver
antwoordelijkheid der zaakvoerders sa
men te voegen, en omdat de smokkel aan 
de zaakvoerders geen persoonlijk voor
deel schenkt doch wel aan . de vennoot
schap; 

Overwegende dat een vennootschap, 
die een rechtspersoon is, noodzakelijk 
door haar organen, in onderhavig geval 
door zaakvoerders moet handelen; dat 
dezen, voor zoveel zij de organen zijn 
door bemiddeling waarvan de vennoot
schap handelt, zich met deze vereenzelvi
gen; dat er dus noch tweevoud van ver
antwoordelijke personen, noch onder
scheiden belangen bestaan, maar een en
kel betrokken persoon, de door haar or
ganen vertegenwoordigde vennootschap; 
dat, ten deze, verweerders Birnfeld en de 
Kozak vervolgd werden wegens hun hoe
danigheid van strafrechtelijk verant
woordelijke organen van de personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid Danubia; 

Dat daaruit volgt dat het llestreden 
arrest, om de redenen welke het inroept, 
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zijn beslissing niet gerechtvaardigd lweft 
en de in het middel aangeduide wetsbepa
lingen geschonden heeft; 

Om die redenen, voegt de voorzieningen 
samen; verbreekt het bestreden arrest, 
doch enkel voor zoveel het over de ten 
laste van Eugene Birnfeld en van Jean 
de Kozak ingestelde v:ordering uitspraak 
doet; verwerpt de voorzieningen voor het 
overige; beveelt clat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; veroordeelt aanleggers Oscar 
Forbat, Salomon Kahan (genoemd Stan
ley) en Andre Verbeek, ieder tot een vier
de der kosten; veroordeelt verweerders 
Eugene Birnfeld en Jean de Kozak tot 
het overblijvende vierde der kosten; ver
wijst de alzo beperkte zaak naar het Hof 
van beroep te Luik. 

31 mei 1954. - 2e kamer. - Voo1·zitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Ve,·slaggeve,-, 
H. Gh·oul. - Gelijklttidende conclnsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. De
meur en Kebers (deze laatste van de Balie 
van beroep te Brussel). 

l" KAMER. - 3 jumi 1954 

1D BERUSTING. - STILZWI.JGENDE BERUS
TING IN EEN RECHTERLIJKE BESLISSING. -
BEGRTP. 

2D TUSSENKOl\1ST. - Bl'RGERLIJKE ZA
KEN. - EIS 'l'O'l' TlJSSENKOII£8'1'. - DRAAG
WIJD'l'E EN GE;-oLGEN. 

3D BEWIJS. -,-- GETUIGSOHRIFTEN. - BE
WIJSKRAOH'l' EN OPREOHTHEID. - FEITE
LIJKE BEOORDELING. - SOUVEREINE BEOOR
DELING DOOR DE REOH'l'ER OVER DE GROND. 

1D Een st'ilzwijgende bentsting in een 
rechterlijlce beslissing mag slechts wor
den afgeleid ~tit akten en feiten wellce 
een zekere en niet d~tbbelzinnige toe
stemming tot die beslissing openba
ren (1). 

(1) Verbr., 13 januari 1949 (An·. Vm·b,·., 
19~9, blz. 24; Bull. en PAsrc., 1949, I, 28, en de 
nota's 1 en 2); 12 juni 1953 (A1·r. T'e1'b1·., 1953, 
blz. 698; Bull. en PASIC., 1953, I, 800); 121 no
vember en 10 december 1953 (sup1'CL, blz. 156 
en 244; Bull. en PAsrc., 1954, I, 180 en 290). 
Zie ook verbr., 25 februari 1943 (A1'r. Ve1·br., 
1943, blz. 46; Bull. en l?Asrc., 1913, I, 72, en 
nota 1); 31 maart 1949 (A,-, .. Yerb1·., 1949, 
blz. 225; Bull. en PASIC., 1949, I, 257). 

(2) CARRE en 0HAUVEAU, b. II, blz. 704; GAR
SONNET en C:EsAR-BRu, b. III, n' 574; GLASSON, 
TISSIER en MOREL, b. I, n' 249; R.epe1·t. prat. 

2o De doo1· de ve1·weerde1· tot t7tssenlcomst 
in een bm·uerUjk gedin.(f opgeroepen 
partij wo1·dt partii; in aat geding en is 
gegrond om namelijlc, tegen de hoofd
eis, de rechten welke haa1· toebehoren 
te laten gelaen (2). 

3D De feitelijlce beoonlel-ing, door de rech
ter over de grana van de bewijslcmcht 
en de oprechtheia van cle getwigschrif
ten is sowvere·in (3) . 

(\'AN DEN HEUVEL, T. VEKEMANS 
leN VERHAEGEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten op 17 mei en op 14 juli 1952 ge
wezen door het Hof van beroep te 
Brussel; 

Overwegende dat uit de aan het hof 
voorgelegde stukken blijkt dat de vorde
ring van aanlegs ters Anne-Marie Van den 
Heuvel en Irma Van den Heuvel strekt 
tot teruggave van 172 obligatH\n van de 
vennootschap « Houthandel, Zagerij en 
Kistenmakerij van Oelegem ll, welke hun 
vader aan eerste verweerder Vekemans 
in bewaring gegeven had, of, bij gebrek 
aan teruggave, tot betaling van de waarde 
dier effecten ; 

Dat voormelde verweerder de tweede 
verweerder, aun wie hij de effecten over
handigd had, in de zaak geroepen heeft, 
opclat deze alle rechten als naar behm·en 
zou cloen gelden, en opdat de te wijzen 
beslissing hem gemeen zou worden ver
klaard; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond de vordering van aanlegsters ver
worpen heeft om reden dat de litigieuze 
effecten door de rechtsvoorganger van 
aanlegsters aan Verhaegen waren ver
kocht geweest, en de stelling van aanleg
sters heeft afgewezen volgens welke de 
ukte waardoor Verhaegen het verwerven, 
door hem, van voormelde effecten wou 
rechtvuardigen, door de rechtsvoorganger 
van aanlegsters in staat van geesteszwak
heid werd ondertekend ; 

di·. belye, v' Inte,·vention en matie>·e civile, 
n" 1, 7, 215, 224 en 2!\i!; zie ook verbr., 10 juni 
1948 (Arr. Y e1·b1',, 1948, biz. 320; Bull. en 
PASIC., 1948, I, 370, en de nota 2). 

(3) ¥erbr., 5 november 1925 (Bull . . en PAsiC., 
1926, I, 45); 24 februari 1941 (A1·r. Jle1·b1'., 
1941, biz. 40; Bull. en PASIC., 1941, I, 55); 
3 juli 1950 (A"''· Ye,·b,·., 1950, blz. 699; Bull. 
en PAsrc., 1950, I, 799) en 14 januari 1952 
(A>·r. Jlerb1·., 1952, blz. 230; Bull. en PAsrc., 
1952,. I, 256). Zie ook verbr., 3 november 1953 
(supm, biz. 135; Bull. en PAsiC., 1954, I, 157, 
en nota 3, blz. 158) . 


