
-631-

gens, eerste onderdeel, (schending van de 
artikelen 91 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 zoclanige wijze dat het 
hof van verbreking zijn toezicht zou kun
nen uitoefenen; tweecle onderdeel (schen
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 ·reveranciers 
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 indiviclualiteit 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 bepaling; derde onderdeel 
(schending van de in het tweede onderdeel 
bedoelde beschikkingen), doorclat het ar
rest, voor zoveel het hierop steunt dat het 
land waaruit de werkelijk ingevoerde 
waar oorspronkelijk gekomen was een an
der land was dan dat waarvoor de ver
gunningen gebruikt waren geweest, ook 
aan voormelcl 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, beschonwd ten aanzien van de 
« wisselkoers ll slechts belang heeft voor 
de toepassing van deze bepaling : 

Over de drie onderdelen samen : 

Orerwegencle dat artikel 1 van het be
sluit van de Regent del. 15 december 1944 
onder meer de invoer van goederen van 
de voorafgaanclelijke 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 beschikllare middelen in 
zake vervoer in wisselkoers en op de uit
oefening van een sti·enge controle over 
bestemming en verdeling der goederen; 

Overwegencle dat de gepastheid van het 
toestaan der vergunning alclus afhanke
lijk wordt gemaakt van aan elk geval 
eigen omstancligheclen, die de Minister 
van economische zaken souverein in ver
band met het hem onderworpen geval lle
oordeelt; clat claaruit noodzakelijker
wijze client te worden afgeleicl dat de 
vergunning slechts gelclig 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
ten.s de yergunningen die hij in bezit had 
voor het uitoefenen van andere contrac
ten dan die waarvoor zij toegestaan wer
clen gebruikt heeft, het bestreden arrest 
er op gewezen heeft dat de invoer der 
goederen zoncler geldige vergunning ge
schiedde, hetwelk met een gebrek aan 
vergunning client 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 
SlibstantH~le of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na·
geleefd en dat de beslissing overeenkom
s tig de wet is ; 

II. Over de voorzieningen van Salomon 
Kahan en van Andre Verbeek : 

Overwegende dat de substantiic\le of op 
straf van nietigheid vorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de be
slissing overeenkomstig de wet is; 

III. Over cle · voorziening van de Staat : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

vei·weerders buiten zaak stelt om de en
kele redenen clat de llij 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 zaakvoerclers 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; 

Overwegencle clat een vennootschap, 
die een rechtspersoon is, noodzakelijk 
door haar organen, in onderhavig geval 
door zaakvoerclers moet handelen; dat 
dezen, voor zoveel zij de organen zijn 
door bemiddeling waarvan de vennoot
schap hanclelt, zich met deze vereenzelvi
gen; clat er dus noch tweevoucl van ver
antwoorclelijke personen, noch onder
scheiden belangen bestaan, maar een en
kel betrokken persoon, de door haar or
ganen vertegenwoorcligtle vennootschap; 
clat, ten ueze, verweerders Birnfelcl en de 
Kozak vervolgd werden wegens hun hoe
clanigheicl van strafrechtelijk verant
woorclelijke organen van de personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid Dannbia; 

Dat claaruit volgt clat het bestreden 
arrest, om de redenen welke het inroept, 
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ZlJn beslissing niet gerechtvaardig'Cl heeft 
en de in het middel aangecluide wetsbepa
lingen geschomlen heeft; 

Om die redenen, voegt de voorzieningen 
samen; verbreekt het bestreclen arrest, 
doch enkel voor zoveel het over de ten 
laste van Eugene Birnfeld en van Jean 
de Kozak ingestelde v:ordering uitspraak 
cloet; 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, Saiomon 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. - 26 kamer. - Voon!itter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Giroul. - Getijlclttidende concltts·ie, 
H. Roger Janssens de Bistlloven, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. De
meur en Kebers (deze laatste van de Balie 
van beroep te Brussel). 

l e KAMER. - 3 juni 1954 

1° BERUSTING. - STILZWJ.JGENDE RERUS
'l'Il\'G IN EEN REOHTERLIJKE EESLISSING. -
EEGRTP. 

2° TUSSENKOMST. - BFRGERLr.JKE ZA-' 
KEN, - Ers TOT TlJSSENKmiST. - DRAAG
WIJDTE EN GE;-oLGEN. 

3° BEWIJS. -;- GETUIGSOHRIFTEN. - BE
WIJSKRACHT EN OPRECHTHEID. - FEITE
LIJKE BEOORDELING. - SOUVEREINE BEOOR
DELING DOOR DE RECHTER OVER DE GROND. 

1° Een stUzwijgende bentsting in een 
rechterlijlce beslissing mag slechts wor
den afgeleid ttU alcten en feiten welke 
een zelce1·e en niet dttb belzinn·ige toe
stemming tot die beslissimg openba
ren (1). 

(1) Verbr., 13 januari 1949 (A1'1'. Ye,·br., 
19~9, blz. 24; Bull. en PASIC., 1949, I, 28, en de 
nota's 1 en 2); 12 juni 1953 (Arr. Fe1·b?'., 1953, 
blz. 698; Bull. en PAsrc., 1953, I, 800); 121 no
vember en 10 december 1953 (supm, blz. 156 
en 244; Bull. en PAsiC., 1954, I, 180 en 290). 
Zie ook verbr., 25 februari 1943 (A1·r. T'eTbr., 
1943, blz. 46; Bull. en li'Asrc., 191.3, I, 72, en 
nota 1); 31 maart 1949 (A1'1', T'e1'b1·., 1949, 
blz. 225; Bull. en PAsrc., 1949, I, 257). 

(2) CARRE en CHAUVEAU, b. II, blz. 704; GAR
SONNET en C:EsAR-BRu, b. III, n' 574; GLASSON, 
TrssrER en MoREL, b. I, n' 24-9; Repe1·t. pmt. 

2o De doo1· cle ve1·wee1·der tot tu.ssenlcomst 
in een bu.,·gerUjlc ged·ing opgeroepen 
partij wordt 1Ja1·ti'i in rlat geding en is 
gegrond om namelijlc, tegen de hoofd
eis, de rechten wellce haar toebehoren 
te laten gel den (2). 

3° De feitelijlce beoonleliny, door de ,·ech
ter over de grand van de bewijslcracht 
en de oprechtheid van de gettt'igschrif
ten is sowvere·in (3) . 

(YAN DEN HEUVEL, T. VEKEMANS 
EN VERHAEGEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten op 17 mei en op 14 juli 1952 ge
wezen cloor llet Hof van beroep te 
Brussel; 

Overwegende dat uit de aan llet llof 
voorgelegde stukken blijkt dat de vorde
ring van aanlegsters Anne-Marie Van den 
Heuvel en Irma Van den Heuvel strekt 
tot teruggave van 172 obligatien van de 
vennootschap « Houthandel, Zagerij en 
Kisteumakerij van Oelegem )), welke hun 
vader aan eerste verweerder Vekemans 
in bewaring gegeven had, of, bij gebrek 
aan teruggave, tot betaling van de waarde 
<lier effecten ; 

Dat voormelde verweerder de tweecle 
verweerder, aan wie hij de effecten over
hancligd had, in de zaak geroepen heeft, 
opclat deze alle rechten als naar behoren 
zou doen gelclen, 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 
akte waardoor Verhaegen het verwerven, 
door hem, van voormelde effecten wou 
rechtvaardigen, door de rechtsvoorganger 
van aanlegsters in staat van geesteszwak
heid werd ondertekencl; 

di·. belge, v' Inte1·vention en matie1·e civile, 
n" 1, 7, 215, 224 en 2&~; zie ook verbr., 10 juni 
1948 (A1·r. Yerb1·., 1948, blz. 320; Bull. en 
PAsrc., 1948, I, 370, en de nota 2). 

(3) ¥ erbr., 5 november 1925 (Bull. en PAsrc., 
1926, I, 45); 24 februari 1941 (A1·r. Ye1·b1-., 
1941, blz. 40; Bull. en PASIC., 1941, I, 55); 
3 juli 1950 (Arr. Ye1'b1·., 1950, blz. 699; Bull. 
en PAsrc., 1950, I, 799) en 14 januari 1952 
(A1'T. T'erb1·., 1952, blz. 230; Bull. en PASIC., 
1952,- I, 256). Zie ook verbr., 3 november 1953 
(su1>ra, blz. 135; Bull. en PAsiC., 1954, I, 157, 
en nota 3, blz. 158). 
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Over de grond van niet-ontvankelijk
heid welke door verweerders tegen de 
eerste twee mkldelen cter voorziening 
wordt ingeroepen : 

Overwegende dat de eerste twee midde
len der voorziening het op 17 mei 1952 
tusseu partijen gewezen arrest bestrijden 
waarbij door het hof van beroep werd 
vastgesteld dat aanlegsters en verweerder 
Vel'haegen in een geding gebonden waren 
en dat aanlegsters en voOTmelde Ver
haegen wederzijds tegen elkander con
clusies hadden g·enomen betreffende het 
bestaan en de geldigheid van de overeen
komst waarbij de eigendom van de effec
teu van de rechtsvoorganger van aan
legsters op Verhaegen werd overgedragen, 
en vervolgens een heropening der debut
ten heeft gelast ten eiude behandeling 
over de grond ; 

Overwegende dat verweerders staande 
houden dat aanlegsters, door v66r het hof 
van beroep te concluderen ter zitting 
waarop de debatten werden hervat, in het 
arrest hebben berust en dat zij zich dien
volgens tegen dat arrest niet meer kunnen 
voorzien; 

Overwegende dat aanlegsters in de door 
hen v66r het hof van beroep bij de her
vatting van de debatten genomen conclu
sies, verklaarcl hebben de door hen voor
heen aangeuomen houcling te handhaven, 
en IJevestigd hebben dat de toepassing van 
artikel 1939 van het Burgerlijk Wetboek 
alle debatten nopens de eigendom van de 
effecten welke tweecle verweerder zou ver
worven hebben, uitsloot; 

Dat, waar aanlegsters bij die conclu
sies, in hun vroeger middel volhard heb
ben, zij zonder dubbelzinnigheid blijk 
helJIJen gegeven van hun wil niet in voor
mel<l arrest van 17 mei 1952 te berusten; 

Dat de groncl van niet-ontvankelijkheid 
feitelijke gronclslag mist; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doorclat het bestreden arrest van 
17 mei 1952, na gesteund te hebben op 
de door de aanleggers, aanleggers in hoofd
eis, en door de tweede verweerder, opge
Toepen in vrijwaring, zowel in eerste 
aanleg als in aanleg van hoger beroep 
genomen conclusies, om het geschil over 
het bestaan en de geldigheicl van de door 
de tweede verweercler voorgehouden ver
koop als eveneens tussen die partijen 
hangende te beschouwen, niettemin een 
heropening van de debatten beval om re
den dat aanleggers omtrent dit geschil
punt geen nauwkeurige conclusie geno
men hebben, dan wanneer er tegenstrij
cligheid bestaa t tussen de bewel'ing, eens
deels, dat men in de door de partijen 
ter zaak genomen conclusies het bewijs 
vinclt van een tussen haar over een be
paald uunt hangend geschil, en, ander-

deels, dat een heropening der debatten 
nodig blijkt, juist omdat een van de par
tijen niet nauwkeurig over het betwist 
punt zou geconcludeerd hebben, en dat 
die tegenstrijdigheid tussen de overwe
gingen van het bestreden anest met een 
gebrek aan motivering gelijkstaat : 

Overwegende clat het arrest van 17 mei 
1952 erop wijst aan de ene zijde, dat aan
legsters Van den Heuvel ten opzichte van 
Verhaegen, nopens het bestaan en de gel
cligheid van de tussen hun rechtsvoorgan
ger en Verhaegen tot stand gekomen ver
koop, geconcludeerd hebben, om eruit af 
te leiden dat het gecling tussen hen is ge
bonden geweest en, aan de andere zijde, 
dat partijen hun standpunt in verband 
met de litigieuze vraag niet voldoende 
bij conclusies hebben toegelicht; 

Dat deze vaststellil1gen in genen dele 
tegenstrijdig zijn, vermits de eerste uit
sluitend betrekking heeft op het feit dat 
aanlegsters en Verhaegen zodanig weder
zijds tegen elkander Stelling genomen heb
ben, dat de vraag van cle eigenclom der 
effecten voortaan gesteld was, en de 
tweede betrekking heeft op het niet ver
schaffen, door de partijen aan de rechter 
over de grond, van de noodzakelijke gege
vens om hem in de mogelijkheicl te stel
len over cUt gecling uitspraak te doen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1156 tot 
1164, 13Hl en 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek en voor zoveel als noclig, 61, 
183 en 184, 339, 443, 456 en 464 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering 
en 97 van de Grondwet, doordat het be
streden arrest van 17 mei 1952 beslist dat, 
doordat eerste verweerder de tweede ver
weerder bij exploot van 9 juni 1945 ge
dagvaard heeft 0111 in het tussen hemzelf 
en de aanleggers hangende geding tussen 
te komen en zulkdanige rechten als naar 
behoren te laten gelden, de tweede ver
weerder aangemaand is geweest om, over
eenkomstig de voorschriften van arti
kel 1939 van het Burgerlijk Wetboek, 
het geschil met de erfgenamen van de 
bewaargever aan te gaan en 0111 te be
wijzen dat hij, ofschoon de kwestieuze 
obligatii.~n ten onrechte van de eerste ver
weerder ontvangen hebbende, niettemin 
het recht had ze te behouden ingevolge 
de aankoop die hij ervan van de bewaar
gever gedaan had; en doordat het, na 
die draagkracht aan de door de eerste 
verweerder ingestelde oproep tot tussen
komst te hebben toegeschreven, steunt 
op de door de aanleggers, aanleggers in 
hoofdeis, en door de tweede verweerder, 
opgeroepen in tussenkomst, zowel in 
eerste aanleg als in aanleg van hoger be
roep genomen conclusies, om te beslissen 
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dat tussen die beide partijen een geschil 
bestond omtrent het bestaan en de gelclig
heid van de door de tweede verweerder 
voorgehouden verkoop ; eerste onderueel : 
dan wanneer de door de eerste verweer
cler ingestelde oproep in vrijwaring, lui
dens exploot van 9 juni 1945, enkel een 
eis tot verklaring van gemeen vonnis 
uitmaakte; dat de genoemde verweerder 
v66r de eerste rechter niets meer geeist 
had en de beperkte draagkracht van clit 
eerste exploot had toegegeven door een 
nieuwe, eigenlijke eis tot vrijwaring in 
te stellen; en clat het bestreden arrest al
dus aan het exploot van 9 juni 1945 een 
met de bewoording ervan onverenigbare 
clraagkracht heeft toegeschreven, en even
eens_ het gerechtelijk contract gevormd 
volgens de tussen partijen geruilde con
clusies, geschonden heeft; tweecle onder
dee! : clan wanneer de door aanleggers 
v66r de eerste rechter genomen conclusie 
enkel de veroordeling, zelfs tot de kosten, 
van de eerste verweerder gevraag·d hacl, 
en in aanleg· van hoger beroep tweede 
verweerder, opgeroepene in vrijwaring in 
zijn conclusies voornamelijk liet opmer
ken dat het geding der aanleggers uitslui
tend tegen de bewaarnemer, eerste ver
weerder, gericht was en enkel steunde 
op het bewaargeving,;contract (II ten 
grande) en in de slotsom dezer conclusies 
enkel de verwijzing van eerste .verweer
der in de kosten vorderde ; dan wanneer 
in hun conclusies de aanleggers ten 
aanzien van de tweecle verweerder enkel 
vroegen dat het hoger beroep van laatst
genoemde zou worden ongegrond ver
klaard, en het vonnis ct q~w zou beves
tigd worden; en het bestreden arre:;ot, 
met in clergelijke omstancligheden het 
geschil nopens de werkelijkheid en de 
geldigheid van de kwestieuze verkoop als 
bestaancle tussen de tweede verweerder 
en de aanleggers te beschouwen, het aan 
de conclusies der partijen verschuldigde 
geloof miskend heeft en zodoende even
eens het gerechtelijk contract miskend 
!weft : 

Overwegencle, met betrekking tot het 
eerste onderdeel, dat tweede verweerder, 
cUe door eerste verweerder tot tussen
komst werd .opgeroepen om alle rechten, 
naar behoren, te doen gelden en de be
slissing voor zich g·emeen te horen ver
klaren, gerechtigd was, doordat hij partij 
in het geschil was geworden, zijn eigen
domsrecht op de hem overhandigde effec
ten te doen gelden; dat hij, door zijn 
eigenclomsrecht in te roepen en te bewij
zen, de door aanlegsters tegen eerste ver
weerder gerichte eis deed mislukken en 
bij voorbaat de vordering afweerde welke 
eerste verweerder tegen hem zou kunnen 
instellen ; · 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan worden aangel\omen ; 

Overwegende, met betrekking tot het 
tweecle onclerdeel, dat tweede verweer
der in eerste aanleg, ten einde zowel de 
tegen hem gerichte oproeping tot tussen
komst als de hoofdeis te doen afwijzen, 
zijn eigendomsrecht op de effecten had 
ingeroepen door te steunen op een op 
26 september 1943 tot stand gekomen aan
werving en op het materieel feit van cle 
overga ve der effect en ; da t de eerste rech
ter zijn stelling niet had aangenomen ; 

Dat tweede verweerder v66r het hof 
van beroep in zijn zo ten opzichte van 
aanlegsters als van eerste verweercler ge
nomen conclusies opnieuw staande hield 
clat hij eigenaar van de effecten was en 
dat cle hoofdvonlering dus diende te wor
den afgewezen ; 

Dat aanlegsters bij v66r het hof tegen 
tweede verweerder genomen conclusies om 
bevestiging van het beroepen vonnis ver
r~ochten, waardoor zij onder meer de af
wij.zing becloelden van het middel clat 
deze verweerder op zijn eigendomsrecht 
steunde; 

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

Over het clerde middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 97 van tle 
Grondwet, en voor zoveel als nodig, 1315, 
1322, 1341 en 1353 van het BurgNlijk 
Wetboek en 252 tot 254 en 302 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvorderlng, 
cloorclat het bestreden arrest van 14 juli 
1952, in verbancl met het mid(lel, afgeleid 
nit de zwakzinnigheid van de rechtsvoor
ganger van aanleggers, beslist dat « gecn 
bewijskracht kan erkend worden aan be
weerde verklaringen Yan geneesheren die 
buiten de gewone Yormen der rechtsDleging 
worden voorgelegdll en derhalve beschouwt 
clat de tweecle verweerder naar genoe
gen van recht ten aanzien van de aanleg
gers bewezen heeft die kwestieuze effec
ten van hun reclltsvoorganger aangekocllt 
te hebben; dan wanneer men . niet inziet 
welke procedurebeDalingen zich zouden 
verzetten tegen het inclienen van dokters
attesten betreffende de zwakzinnigheirl 
van de rechtsvoorganger der aanleggers, 
en het bewijs van een louter stoffelijk 
feit door alle rechtsmiddelen mag gele
verd worden en de dubbelzinnige bewoor
cling van het bestreden arrest, welke niet 
toelaat de ware mening van de rechter 
over de grond te kennen, met een gebrek 
aan motivering gelijkstaat : 

Overwegende clat, waar de rechter over 
cle grond alle bewijskracht ontkent aan 
cle door aanlegsters ingeroepen genees
kundige attesten welke, in el~ geval 
slechts als vermoedens konden gelden, hij 
van zijn souvereine beoordelingsmacht 
gebruik heeft gemaakt ; 
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Dat het middel niet kan worden aange
nvmen; 

En overwegende, dat, vermits de voor
ziening v66r de 15 september 1953 is bete
kend geweest, er aanleiding bestaat tot 
toekening van een vergoeding ; 

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

3 juni 1954. - 16 kamer. - Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Piret. -
Gelijl"l7tidende aonalttsie, H. Mahaux, ad
vocaat-generaal. - Pleite·rs, HH. Velde
kens en della Faille d'Huysse. 

·1" KAMER. - 4 juni 1954 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BURGERLIJKE ZAKEN. "WET'l'ELI.JKE 
GRONDSLAG VAN DE SCHA'l"l'ING VAN HET BE
DRAG VAN DE EIS. - WAARDE VAN HE'!' GE
DING. 

2° YER:i';EKERING. - ARBEIDSONGEVAL. -
VE:1ZEKERAAR DIE DE DOOR HET BEDHI,JFS
HOOFD \ERSCHULDIGDE VERGOEDINGEN BE
'l'AALD HEEF'l'. - IN DE PLAATS GESTELD VAN 
DIE LAA'l'S'l'E YOOR HET RECH'l' 01£ DE VORDE
RING VAN HET SLACHTOFFER 'l'EJEN DE DERDE 
YEHAN'l'WOORDELIJK UI'l' 'l'E OEFENEN. 

3° YERZEKERING. - WEHKONGEVAL. -
VERZEKERAAR DIE DE DOOR HET BEDRIJFS
HOO~-D VERSCHT:LDIGDE VERGOEDINGEN BE
TAALD HEEF'l'. - DE DELICTUELE VORDEiUNG 
TOT VERGOEDING VAN DE SCHADE VAN HET 
SLACH'l'OFFE .1 T:ITOEFEYENDE TEN BEL OPE DER 
Ul'l'GEKEERDE SO.MME\'. - GEJRAAGDE SOM 
WELKE DEEL UIT.\o!AAKT YEN EEN H03E3E EN 
NIE'l' BEPAALDE SCHULY0!1DE:liNG. 

4° BJDVOEGDHEID EN AANLEG. 
BURGERLr.TKE ZAKEN. - GEVORDERDE ROM 
WELKE DEEL UITMAAKT VAN EEN HOGERE 
SCHC'LDVORDE].JNG DIE llE'l'WIST IS. - 0N
BEPAALD BEDRAG \'AN DE SCHULD :ORDERil\•J. 
- BEDRA~ VATBAAR YOOR SCHA'l'TING. 

1° lVanneer, in bu.rge1·l·ijlce zalcen, de aan
leg vol.qens een doo1· de wet vast(festelde 
{f1'0ndslag van sahatting bepaald wordt, 
lHz.not de waarde 1:an het {!ed·in[! n·iet at 
van het geldelijlc belano, wellce het wer
lcelijlv q;oor een der parti:ien vertoont; 
tl!ij wordt vastgesteld doo1· toepass·ing 
van de aoor de wet op_qelegde wijze van 
sahatting (I). 

···-------------

(1) Verbr., 17 juli 1919 (Bull. en PASIC., 1919, 
I, 193); 8 november 1951 (A1'1'. T'erbr., 1952, 
biz. 112; Bull. en PAlnc., 1952, I, 121). 

1 2° De ve1·ze1ceraar die .• in geval van werlc
ongeval, ,aan het slaahtotter door het 
bedriifshoofd ve,·sah7tldige verooedin
oen betaald heett, treedt in de reah
ten van deze laatste om tegen de derde 
vemntwoo1·delijlc de vorderino tot ve·r
goed·ino van materiele sahade in te 
stellen (2). 

3° lVanneer de verzelceraar, die aan het 
slaahtotter van. een werkonoeval door 
het bed1"ijfshoofd ve1·sahttldigde forfai
taire ve1·'goedingen heett ttitoelceerd, 
ten laste van de de1'de verantwoorde
lijke, ten belope van het aan het slaaht
ottn· betaald bedrag om zi:in stoffelijlce 
sahade te verooeden, de deliatttele vor
rle·ring van dit laatste tot herstelling 
van de sahade ttitoefent, maalct de som 
wellce h-ij vo1·de·rt deel ttit van een ho
ge1·e sahttldvo1·dering, waarvan lzet be
drarJ onbepaald is. 

4" 1,Vanneer de oevraaode som deel ttit
maal.:t van een hogere sahu,ldvordeT'ing, 
waarvan het bedrao onbepaald is, is de 
e-is voor sahatting vatbaa1·. 

(GALLENDYN EN CJNSORTEN, T. COMPAGNIE BELGE 
DES ASSURANCES GENERALES El'l CONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 27 december 1952 gewezen door 
llet Hof van beroep te Bru,ssel ; 

Ol'erwegende dat de s·ztb nttmeris 1314 
en 1379 ingeschreven zaken samenhangend 
zijn; 

In zover de voorziening van Callendyn, 
Weduwe :Magniette, tegen verweerder 
Alexandre Daniel is gericht; 

Over de door verweerder Alexandre 
Daniel opgeworpen grond van niet-ont
vaukelijkheid; 

01·erwegende dat aanlegster tegen die 
n~nveerder niet geconcludeerd heeft en 
cla t bij de bestreden beslissing te dezer 
bel.weve tegen haar generlei veroordeling 
wercl uitgesproken, dat de voorziening 
niet ontvankelijk is ; 

Over het eerste mitldel van de voorzie
ning in de zaak nr 1374, afgeleid uit de 
scllencling van cle artikelen 97 van Llc 
Gronclwet, 1101, 1134, 1249, 1251, 1252, 
1317', 131!1, 1320, 1350, 1351, 1382 en 13R3 
van het Burgerlijk Wetboek, 16, 21, 23, 
2!, 25 en 33 van de wet van 25 maart 
1S7G op de bevoegdheid, 61, 77, 78, 141 
en 142 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsplcging, 1, 2, 3, 9, 14 en 19 van de 
wetten betreffende de vergoeding der 

--------· ·----------

(2) Verbr., 15 april 1940 (A1'1'. Verb1·., 1940, 
biz. 55; Bull. ea PASIC., 19~0, I, 121); 10 mei 
1951 (Arr. Ferbr., 1951, biz. 529; Bull. en 
PASIC., 1951, I, 621). 
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scbade voortspruitende nit de arbeids
ongevallen, samengescbakeld bij konink
lijk be.sluit van 28 september 1931 en ge
wijzigd bij de wet van 10 juli 1951; eerste 
onderdeel : doordat het bestreden arrest 
het boger beroep niet ontvankelijk ver
klaart, defectu sttrnmne, niettegenstaalide 
de door partijen gedane schatting, om 
reden dat «bet gebeurlijk onbepaald ka
rakter van cle rechten der eisende partij 
geenszins onbepaaldheid van het bedrag 
van de eis medebrengt, ·betwelk in de 
laatste conclusies der partijen vasige
steld wordt )), dan wanneer, zowel uit 
cle dagvaarding van recbtsingang als nit 
cle gewisselde conclusies en uit het be
roepen vonnis blijkt dat bet voorwerp 
van de eis was bet ten laste leggen van 
een der oorspronkelijk verwerende par
tijen, van de verantwoordelijkheid voor 
bet ongeval met al de gevolgen er van, 
van welke gevolgen het betalen van de ge
vorderde s-om slecbts een der onbelang
rijkste was, waaruit voortvloeit clat de 
eis onmiskenbaar van onbepaald karakter 
was en clat bij behoorde te worden ge
scbat zoals zulks gescbied is, zodat bet 
boger beroep dus ontvankelijk was ; 
tweede onderdeel, doordat bet bestreden 
arrest niettegenstaande de door partijen 
gedane schatting het hoger beroep niet 
ontvankelijk verklaart, om reclen dat de 
eis tot een bepaald bedrag zou strekken, 
betwelk volgens de laatste conclusies 
17.000 frank is, dan wanneer uit de dag
vaarding en uit de genomen conclusies 
blijkt dat de oorspronkelijke aanlegster 
tegen degenen welke zij beweerde aan
sprakelijke derden te zijn, slechts is 'opge
treden als verzekeraarster tegen arbeids
ongevallen, gedeeltelijk in de recbten ge
treden van b'et slacbtoffer van een ar
beidsongeval en onder bet voorbeboud 
later terugbetaling te vorderen van wat 
zij nog zou moeten betalen, waaruit 
voortvloeit dat, wijl bet principe der aan
sprakelijkbeid betwist werd, de gevor
clenle som deel uitmaakte van een grotere 
(onbepaalde) scbuldvordering welke bet
wist werd, en dat bet bedrag van laatsbe
cloelde scbuldvordering· de aanleg· diende 
te bepalen zodat een scbatting dienvol
gens nodig was en het boger beroep ont
vankelijk maakte : 

IDn over bet enig middel van de voorzie
ning in de zaak nr 1379, afgeleid uit de 
scbencling van de artikelen 1 en 16 ge
wijzigd bij de artikelen 5 van bet konink
lijk besluit nr 63 van 13 januari 1935 en 2 
van de wet van 20 maart 148, 17, 21, 22, 
23, 24, 33 en 35 van de wet van 25 maart 
1876, de voorafgaande titel bevatten([e 
van bet Wetboek van burgerlijke recbts
pleging, 8, 25 en 97 van de Grondwet, 1, 
9, 10 en 19 van de wetten betreffende de 
vergoeding van de nit de arbeidsonge-

vallen voortspruitende scbade, samenge
scbakeld bij koninklijk besluit van 
28 september 1931, 22 van de wet van 
11 juni 1874 betreffende de verzekeringen, 
1107, 1134, 1135, 1319, 1320, 1322, 1370, 
1382, 1383 en 1384 van bet Burgerlijk 
Wetboek, en scbending van bet v66r de 
eerste recbter aangegane gerecbtelijk 
contract en van bet geloof verscbuldigd 
aan de akten van de voor die magis
traat gevoerde procedure; doordat bet 
bestreden arrest, nietteg·enstaande een re
gelmatige scbatting van de eis op meer 
dan 30.000 frank jegens elke der in de 
zaak optredende partijen en zonder bet 
bedrag van die scbatting overdreven te 
verklaren, bet boger beroep' van aanleg
ster in verbreking defect~t snrnrnne niet 
ontvankelijk beeft verklaarcl, onder de 
verkeerde voorwendsels dat de vordering 
enkel bet betalen van een bepaalcle som 
zou ten doel gebad hebben welke lager 
was clan bet voor de laatste aanleg· ge
stelcle grensbedrag, en dat bijgevolg de 
eis niet vatbaar zou geweest zijn voor 
scbatting door de partijen; dat bet door 
aanlegster in verbreking gemaakte voor
behoud ten aanzien van de sommen welke 
zij ten gevolge van bet litigieuze arbeids
ongeval verder nog zou uitgeven de Pis 
niet onbepaald en derhalve scbatbaar 
kon maken, naardien bet gebeurlijk on
bepaald karakter van de recbten van 
aanlegster geen onbepaaldbeid van het 
bij de laatste conclusies bepaald bedrag 
van de eis met zicb bracbt en, boven
dien, bet maken van voorbeboud in ver
band met een toekomstige en onzekere 
aanspraak dit eventueel punt van eis Jiiet 
in bet rechtsbangig proces betrekt en 
dienvolgens geen invloed op cle bepaling 
van de aanleg kan bebben; en cloordat bet 
arrest in dier voege beeft beslist, clan 
wanneer uit de akten cler vo6r de eerste 
rechter gevoerde rechtspleging en uit bet 
betwiste voorbeboucl blijkt clat de werke
lijk gevorderde som deel uitmaakte van 
een bogere scbuldvordering welker titel 
betwist was, zoclat cle waarde van clie 
titel, volgens de door partijen bij gebrek 
a an een wettelijke grondslag verrich te 
scbatting, in onderbavig geval de aanleg 
bepaalde : 

Overwegencle clat de aanleg naar gelang 
van de waarde van bet gescbil bepaald 
worclt; 

Overwegende clat cUe waarde, naar bet 
geval, vastgesteld wordt volgens de door 
de wet vastgelegde regelen, of, wanneer 
die regelen niet dienstig zijn, door de 
scbatting welke ]}artijen onder bet toe
zicht van de rechters verricbten; 

Overwegende dat, wanneer de wet de 
waarde van bet gescbil beeft bepaald, 
clie waarde niet in betrekking is met bet 
geldelijk belang dat bet geschil in werke-
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lijkheid voor de ene of de andere partij 
biedt, maar vastgesteld wordt bij toe
passing van de wijzen van willekeurige 
en forfaitaire schatting welke de wet ver
plicht stelt; 

Overwegende dat de wet ten grondslag 
vail: die schattingsregelen of schattings
wijzen eerst stelt dat de waarde van het 
geschil door het bedrag van de ei.: be
paald wordt, dit wil zeggen door het cij
fer van de geeiste en betwiste. som, en 
vervolgens dat, ingeval die som deel uit
maakt van een in betwisting staande 
hogere schuldvordering, de aanleg naar, 
deze bepaald wordt; 

Overwegende dat de door de naamloze 
vennootschap <<Compagnie Belge des As
surances Generales )) ingestelde vordering 
strekt tot veroordeling in solidum van 
Gallendyn, weduwe Magniette, en van 
Alexandre Daniel, als voor het ongeval 
aansprakelijke derden, om de som van 
16.220 frank te betalen welke door boven
gemelcle vennootschap als arbeiclsongeval
lenverzekeraarster van de firma « Bah
cox en Wilcox ll wercl uitgegeven ten ge
volge van een arbeidsongeval clat de ar
beicler Theys getroffen .heeft, en waarvan 
cle verantwoorclelijkheid op beicle geclag
vaarclen wercl gelegcl op grond van de ge
breken van de door hen onderscheiclenlijk 
gevestigcle hijstoestellen en van de door 
leclen van hun personeel begane fouten en 
nalatigheclen; 

Overwegencle clat het beroepen vonnis 
op 28 februari 1952 door de Rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel gewezen, 
waarbij over de uit dit arbeidsongeval 
voortvloeiende aansprakelijkheclen uit
spraak worclt geclaan, beslist dat geheel 
de aansprakelijkheid voor het ongeval 
rust op de gedagvaarcle Gallendyn, we
duwe Magniette, welke voor de fouten 
van haar aangestelden client in te staan, 
haar veroordeelt om aan de « Compagnie 
Beige des Assurances Generales )) de som 
van 16.220 frank te betalen en de eis niet 
gegrond verklaart in zover hij tegen de 
geclagvaarcle Alexandre Daniel gericht is; 

Overwegende dat dit vonnis aan de 
« Compagnie Beige des Assurances Gene
rales )) en aan dame Gallendyn, weduwe 
J\!Iagniette, akte verleent van hun schat
ting van het geschil op meer dan 30.000 fr. 
jegens elke der in de zaak !Staande par
tijen, wat de bevoegdheid en de aanleg 
betreft; 

Overwegende dat in geval van een door 
de schuld van een derde voorgekomen 
arbeiclsongeval, de verzekeraar, die aan' 
de get.roffene de op het bedrijfshoofd rus
tencle vaste vergoeclingen heeft betaald, 
in het recht treeclt van dat bedrijfshoofd 
om ten belope van de door hem uitge
geven sommen tegen de voor het ongeval 
verantwoordelijke derde de vordering 

van de getroffene tot herstel van de ge
leden .:toffelijke schade in te stellen; 

Overwegende dat de eis welke de ar
beidsongevallenverzekeraar tegen de voor 
het ongeval verantwoordelijke derde ge
richt heeft ten einde terugbetaling te be
komen van de vaste toesiagen die aan de 
getroffene voor rekening van het bedrijfs
hoofd uitgekeerd werden, noodzakelijker
wijze aanleiding geeft tot het opsporen 
en onclerzoeken van de font, van het on
geoorloofcl feit clat de schacle veroor
zaakt heeft en waaruit de aansprakelijk
heid van de derden ontsproten is; dat 
volgens de stukken der rechtspleging en 
het beroepen vonnis,. dame Gallendyn, 
wecluwe J\!Iagniette, en Daniel allebelde 
hun aansprakelijkheid betwist hebben; 
clat het vonnis de aansprakelijkheids
kwestie beslecht door Daniel niet aan
·sprakelijk te verklaren en door te beslis
sen dat de gehele aanspralrelijkheicl voor 
het ongeval op aanlegster Gallenclyn, 
wecluwe JVIagniette rust; 

Overwegende dat, in strijd met het in 
het bestreden arrest verklaarde, de bij 
exploot van 27 april 1950 rechtshangig ge
maakte vorclering niet aileen tot het eisen 
van de betaling ener som van 16.220 fr. 
beperkt was, welke .som bij in hoger be
roe}} genomen conclusi,en op 17.000 frank 
gebracht werd, doch noodzakelijk aanlei
ding gaf tot het onderzoeken van de vor
clering tot schadevergoecling, volgens het 
gemeen recht van de g·etroffene, tegen · 
de aansprakelijke derclen; clat de som 
van 17.000 frank welke aanlegster « Com
pagnie Belge des Assurances · Gene1'ales )) 
vordercle onder voorbehoud voor de ge
beurlijkheid van het later uitgeven van 
meerdere sommen, slechts een gedeelte 
was van de schadevergoeding verscl1Ul
digd aan de getroffene die op volledig 
herstel niet enkel van het stoffelijk, doch 
ook van het zedelijk nadeel recht had; 

Overwegencle dat de .som welke nit 
kracht van het gemeen recht als schade
vergoeding ge.eist en betwist werd niet 
rekenkunclig opgegeven werd en wettelijk 
onbepaald was; clat dienvolgens die eis 
voor schatting vatbaar was ; 

Overwegende dat, door niettegenstaande 
de regelmatige schattingen van de eis op 
meer clan 30.000 frank jegens elke der in 
de zaak staancle partijen en zonder te 
verklaren dat die schattingen overclreven 
waren of verricht werden met de becloe
ling de wet te ontduiken waarbij het 
grensbeclrag van de laatste aanleg wordt 
bepaald, te beslissen da t de door aanleg
sters ingestelcle hogere beroepen defectn 
summae niet ontvankelijk waren om re
clen clat de vordering enkel zon gestrekt 
hebben tot betaling van een bepaalde som 
welke lager was clan het voor de laatste 
aanleg bepaalcl grensbeclrag en clat de 
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schattingen der ];iartijen bijgevolg ter 
zake niets afdeden clan wanneer de ge
vorclerde som deel uitmaakte van een 
llogere sclluldvordering welker betwist 
beclrag onbepaald was, het bestreden ar
'rest de in het middel aangeduide wetsbe
palingen geschonden lleeft ; 

Om die redenen, voegt de sttb nttmfwis 
137 4 en 1379 ingeschreven zaken sam en, en 
verbreekt het bestreden arrest voor zoveel 
daarbij de hogere beroe>pen door aanleg
sters ingesteld tegen het vonnis van 
28 februari 1952 niet ontvankeUjk worclen 
-verklaard defecttt sttmmae; verwerpt de 
yoorziening van aanlegster Gallendyn, 
weduwe Magniette, tegen verweerder 
Alexandre Daniel; be;veelt dat melding 
van onderhavig arrest zal gemaakt wor
den op cle kant van de. vernietigde beslis
>Sing; veroordeelt verweerster, de « Com
pagnie Beige des Assurances Generales >> 

en verweerder Alexandre Daniel elk tot 
de helft der kosten, met uitzondering 
van de kosten teweeggebracht door het in 
de zaak roepen van verweerder Alexandre 
Daniel door aanlegster Gallendyn, we
cluwe Magniette; veroorcleelt aanlegster 
Gallendyn, weduwe Magniette, tot de uit 
cleze in de zaak roeping voortgevloeide 
kosten en, vermits de voorziening v66r 
15 september 1953 betekend werd, tot een 
vergoeding van 150 frank jegens verweer
der Alexandre Daniel; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

4 juni 1954. - 1" kamer. - Voo1·zittm' 
en vers~aggeve1·, H. JJ'ettweis, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijlcluidende 
conclu.Me, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. PleUers, HH. della Faille 
d'Huysse, Delacroix en Struye. 

l" KAMER. - 4 juni 1954 

1° BEWI.JS. - KRACHT VAN BEWI.JS. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - DEPOSITO- EN Uox
SIGNATIEKAS. - 0ERTIFICAAT VAN BORGS'l'EL
LING \'E lMELDENDE DAT DE BEWAARGEVER 
ALS GELDSCJliE'l'ER VAN EEN DEI!DE HEEFT VER
KLAAPD 'l'E HANDELEN. ARREST BE
SLISSENDE DA'l' DE BEWAARGEVER 'l'l'fULARIS IS 
\'AN DE BEWAAllGEI'lNG. - ARREST WELK 
DE KRACHT \'AN HI~T BEWIJS VAN HET CERTI
~'ICAAT NIET SCHENDT. 

2° F AILLISSEMENT. - WISSELAGENT. -
BORGS'fELLING. - ARREST VASTS'fELLENDE 
DAT DE GEB'AILLEERDE GEEN EIGENAAR WAS VAN 
DE BO!lGS'fELLING EN DAT DE DE?OSITO- EN 
00NSIGNA'l'IEKAS ZE HIELD NIE'l' VOOR REKE-
NING YAN DE GEFAILLEERDE DOCH VOOR REKE-

DE TERUGGAVE VAN DIE BDRGSTELLING VRAAGT. 
- · VRAAG WELKE GEEN TERUGVORDERING 
NAAR DE ZIN VAN ARTIKEL 572 VAN DE TITEL l 
VAN HE'r DERDE HOEK VAN HET WETBOEK VAN 
KOOPHANDEL UITMAAK'l'. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRES'l'EN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
00NCLUSIES. BESCHOUWING WAARUIT 
GEEN RECHTSGEI'OLG WORDT AFGELEill, -
GEEN ''ERPLICHTING YOOR DE RECHTER EROP 
TE ANTWOORDEN. 

1° Schendt niet de lcmcht van het bew,ijs 
van het ce1'tijicaat van borgstelling, be
treffende een voo1' relcening van de De
pos-ito- en Oons·ignatielcas ve1Yichte be
waan;ev·ing wctarin venneld wo1·dt dat 
de bewaargever verklaardr heeft als 
gelclschieter 'Van een derde te handelen, 
het ct·r·rest dat wit ce1·Ujicaat interpre
teeTt ·in d·ie zin dat de tUnla1"is van de 
bewaargeving de bewawrgeve1· en niet 
de clerde is. 

2° W ctnneeT de gefailleerde wisselagent 
geen e·igenaa1· is van de bi.i toepassing 
van a,-tilcel 71 van tUel Y van het eer
ste boek vctn het TVetboelc van /wop
handel yestorte borgtocht, en dat de De
posito- en Oonsigncttiekas deze borg
tocht hondt niet voor t·elcening van de 
gefailleerde doch voor relcening vctn de 
geldschieter van cleze lantste en van de 
schuldeise1·s wellce een bij gezegd ctr
t'ilvel 71 1:oorz·ien b·ijzoncler voorrecht 
genieten, maalct de v1·aag tot tentggave 
vnn de borgtocht geen tentgvordering 
'llit, nawr de zin vcm artUcel 572 van U
tel I van het dercle boelc vnn het Wet
boelc van Jcoophandel. 

3" De Techter is er toe niet gehottden een 
beschouwing te beantwoorden wnantit 
{teen ,·echtsgevol,Q tvordt afgeleid (1). 

(KAISIN, q. q, [CURA1'0R FAILLISSEMENT MA
QUET], 1'. « NAAMLOZE VENNOOTSOHAP KRE
DIETBANK ll.) 

ARREST. 

HE'.r HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 Juli 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Over het eerste middel, eerste onder
dee!, afgeleid uit de schending van cle 
artikelen 71 (inzonderheid 8°) van boek I 
van het Wetboek van koophandel (ti
tel V), 7, 8, 10, 11 en 40 van het konink
lijk besluit ur 150 van 18 maart 1935 be
treffende cle Deposito- en Oonsignatiekas, 
514, 2071, 2073, 2076, 2077 en 2079 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1 van titel VI van 

NING VAN DE GELDSOHIE'l'ER VAN DEZE LAA'l'STE (1) Verbr., 5 november 1953 en 19 januari 
EN VAN DE SCHULDEISERS DIE EEN BI.JZONDER 1954 (sup1·a, blz. 138 en 348; Bull. en PASIC., 
VOORRECH'l' HADDEN. - GELDSCHIETER DIE 1954, I, 160 en 434). 
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boek I van het Wetboek van koophandel, 
444 tot 448, 452, 477, 479. 487, 492, 528, 
5!8 tot 552 en 561 van de wet op de fail
lissementen; doordat het bestreden ar
rest toewijzend l1eeft beschikt over de 
terugvordering van de derde die ten be
hoeve van een effectenmakelaar de wet
telijke zekerheid l1eeft gesteld ~ en 
zonder trouwens ·te miskennen dat die 
praestatie is geschied uit kracht van een 
lastgeving van die effectenmakelaar, 
welke lastgeving op het stellen van de 
zekerheid en op het van de nedergelegde 
waardepapieren te maken gebruik betrek
king had, of dat die prestatie niet ver
eenzell'igde effecten aan tooncler tot 
voorwerp had - welke terngvordering, 
voorgebracht ten gevolge van het faillis
sement van de effectenmakelaar, de eigen
dom bedoelde en het opnieuw in bezit 
1wmen van vorenbedoelde waarde]lapie
ren, tegen de belangen van de andere 
sclmldeisers in; clan wanneer in zodanig 
geyn!, in het bi,i.zonder wegens het ka
rakter van het panel (vervangbare of ge
lijkaardige zaken i, dat panel ten op
zichte van de sclmlcleisers van de gefail
leercle het patrimonium van de pandgever 
verlaten heeft, of althans aan diens juri
disch bezit onttrokken wercl en clienvol
gens zijnerzijcls het voorwerp van clerge
lijl.:e terugvordering niet kan uitmaken ; 
tweede onderdeel, afgeleicl nit de schen
cling van de in het eerste onderdeel aan
geduicle bepalingen en bovenclien van de 
artikelen 463, 492 en 572 van de wet op 
de faillissementen, cloordat het bestreclen 
arrest de alc1us door de panclgever voor
gebrachte aanspraak besclwuwd heeft als 
geen terugvorclering zijncle en geacht 
heeft dat aan clie aanspraak aileen door 
de curator kan worden voldaan; clan 
vvanneer het een terugvon1ering en in 
elk geval een aanspraak geldt waarop 
de curator slechts met de goedkeuring 
van de rechtercommissaris kon ingaan; 
clen1e onderdeel, afgeleid nit de schen
ding vnn de in het eerste onderdeel aan
geduide bepalingen, van de artikelen 97 
van de Grondwet en 1317 tot 1322 van het 
Durgerlijk Wetboek; doordat het bestre
den arrest, aldus te kort komencle a an 
's rechters plicht zijn beslissing ten aan
zien van al de door partijen ingeroepen 
middelen, in de bewoordingen waarin 
deze bij conclnsies zijn vervat, met re
denen te omkleden, nagelaten heeft het 
middel te beantwoorclen dat aanlegger, 
om te doen aannemen dat de litigieuze 
effecten aan hem r-n niet aan verweerster 
hadclen clienen te worden overhandigd, 
had afgeleicl nit de omstandigheid dat zij 
door verweerster nit kracht van de haar 
door de gefailleerde verleende lastgeving 
in be waring waren gegeven geweest; 
'iierde onderdeel, afgeleicl nit de schen-

ding van c1e artikelen 1317 tot 1322 van 
!let Durgerlijk Wetboek; doordat het be
streden arrest, inzonderheid door te 
zeggen dat «de Deposito- en Consignatie
kas de effecten welke de voor rekening 
van de gefailleercle gestelde zekerheid 
Yormden niet onder zich had, miskent 
dat de effectenmakelaar Maquet de titu
laris van de bewaargeving zou zijn ge
weest, dan wanneer nit de bewoordin
gen, welke duideli jk zUn en geen inter
pretatie behoeven, van het certificaat van 
stelling en zekerheid nr 34959 blijkt dat 
verweerster slechts << als geldscl1ieter van 
de~ heer Rene Maquet, rue dn Pont d'Ile, 
Lmk l> gelupldeld heeft; doorc1at bijge
volg het arrest het aan die akte verschul
digd geloof geschonc1en heeft : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat dit onderdeel van het 

micldel hierop rust dat het door verweer
ster voor de rekening van de gefailleerde 
gestelc1e panel niet vereenzelvigde effec
ten aan toonder tot voorwerp had, dit 
wil zeggen « vervangbare of gelijkaar
dige zaken )) ; 

Overwegenc1e dat het bestreclen arrest 
beslist << dat er geen gronden aanwezig 
zijn om te onderzoeken of die effecten al 
dan niet vereenzel Yigd war en ll ; 

Overwegende derhalve {}at in het mid
del, eerste onderdeel, welks beoordeling 
het onderzoek naar de echtheid van een 
door de rechter over de grond niet opge
helderd feitelijk punt vergt, jnridische en 
feitelijke gegevens vermengd worden en 
dat het mitsc1ien niet ontvankelijk is:-

Over het vierde onc1erdeel : 
Overwegende dat het in het niiddel aan

gevoerde certificaat van stelling van ze
kerheid lnidt clat van verweerster effec
ten aan toonder voor een nominaal kapi
taal van 150.000 frank in bewaring ont
vangen werden en dat de bewaargever 
verklaard heeft als geldscllieter van de 
lleer Maqnet op te treden; 

Overwegende dat de vermelding van de 
aldns opgegeven hoeclanigheid de aard of 
de zin van die akte niet heeft knnnen wij
zigen, welke akte hoofclzakelijk tot doe! 
lleeft de door verweerster verrichte inbe
waringgeving vast te stellen; 

Overwegende c1ienvolgens dat het be
streden arrest het aan voormeld certi.fi
caat verschuldigd geloof niet heeft ge
schonden door het in deze zin nit te leg
gen dat verweerster, en niet de heer Ma
quet, titnlaris van de bewaargeving was; 

Over het tweede onderdeel : 
Oevrwegende dat de rechter over de 

grond vaststelt dat verweerster voor de 
gefailleerde Maquet de in artikel 71 van 
titel V van boek I van het Wetboek van 

1 koophandel omschreven zekerheicl heeft 
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g·esteld, door effecten aan tooncler bij de ' 
Nationale Bank van Belgie voor rekening 
van de Deposito- en Oonsignatiekas in be
waring te geven, en dat de aanvankelijk 
aangestelde curator, zonder de rechter
commissaris te raaclplegen, verweerster 
heeft gemachtigd de effecten terug te ne
men; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vervolgens aanneemt, zonder in dit op
zicht g·eldig te worden bestreclen, ener
zijds, << dat de gefailleerde nimmer eige
naar van de bewuste effecten is g·eweest 
en dat hij overigens op die effecten gener
lei ander recht hacl )), anclerzijds, << dat de 
Deposito- en Consignatiekas de effecten, 
welke de zekerheid vormden, niet onder 
zich had voor rekening van de gefail
leerde, maar voor rekening van de Kre
diekbank en gebeurlijk van de schuld
eisers die krachtens artikel 71 een bij
zoncler voorrecht op die effecten had
den )) ; 

Overwegende dat daaruit dient te wor
den afgeleicl dat de door verweerster aan 
de derde, houder van het panel, overhan
digde effecten, zich nooit in handen van 
de gefailleerde he b ben bevonclen, noch 
voor diens rekening door enige persoon 
onder zich gehouden werclen ; 

Overwegencle dat het arrest mitsdien 
geen der in het tweede onderdeel van het 
middel aangeduide wetsbepalingen schendt 
waar het beslist dat verweerster, door de 
teruggave, door de derde houder, van de 
door haar verschafte effecten te vorderen, 
<< geen terugvordering instelde, dat dien
volgens de curator daarin kon toestemmen 
zonder de rechter-commissaris om mach
tiging daartoe te verzoeken )) ; 

Overweg·ende dat het tweede omlerdeel 
van het middel, in zover het aanhaalt 
dat het in elk geval een aanspraak geldt 
waarop de c1u·ator slechts met de mach
tiging van de rechter-commissaris kan 
ingaan, wegens zijn onduidelijkheid niet 
kan worden beantwoord; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat aanlegg·er in de door 

hem in hoger beroep genomen conclusies 
niet enkel stelde dat de effecten door ver
weerster, nit kracht van een haar door 
de gefailleerde verleende lastgeving, in 
bewaring· zijn gegeven g·eweest, maar ook 
<< dat er, behalve clie lastgeving, nog een 
ander contract is tot stand gekomen 
krachtens hetwelk de geintimeerde (hier 
verweerster) aan de gefailleerde een ze
kere hoeveelheid zaken geleverd heeft die 
door het gebruik te niet gaan, te weten 
niet vereenzelvigde waarclepapieren )), 
om claaruit af te leiden << dat de gefail
leerde de eigenclom verkregen heeft vnn 
de zekerheid, welke van zijn patrimo
nium deel uitmaakte en een gecle<>lte van 

het gemeenschappelijk panel der schulcl
eisers was )) ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
die conclusies 'in hun geheel beantwoord 
heeft en noodzakelijk de claarin ontwik
kelde gedachtengang van de hand heeft 
gewezen door eerst te beslissen dat d<> 
door verweerster gestelde zekerheid « niet 
nit een verbruiklening voortvloeit, zoals 
appellant (hier aanlegger) het beweert, 
dat zij in werkelijkheid een door een 
dercle voor de schulclenaar gegeven panel 
uitmaakt )), en vervolgens clat verweer
ster, « cloor bewuste zekerheicl te stellen, 
de eigendom van de in panel gegeven ef
fecten niet heeft verloren )) ; 

Dat het derde onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Over het tweecle miclclel, eerste onder
dee!, afgeleid uit de schencling van de ar
tikelen 71 (inzonderheid 8°) van boek I 
van titel V van het Wetboek van koop
hanclel, 444 tot 4JB, 452, 477, 479, 487, 
492, 528, 548 tot 552 en 561 van de wet 
op cle faillissementen; doordat het be
streclen arrest, ofschoon bevindend clat 
de bewuste zekerheid ten voordele van 
de schuldeisers met een voorrecht be
zwaard was wegens de verbintenissen 
welke de gefailleercle effectenmakelam· 
beroepshalve had aangegaan, desniette
min de eis van de curator verworpen 
l1eeft welke ertoe strekte hem de liti
gieuze effecten. te doen afgeven, en zulks 
om de reden dat de curator nimmer de 
bevoorrechte schuldeisers vertegenwoor
cligt; dan wanneer, lwewel de curator 
niet alle schulcleisers zonder onderscheid 
vertegenwoordigt, hij toch bij ontsten
tenis van de bevoorrechte schuldeisers, 
de rechten met betrekking tot de instand
houding, de terugvorclering en de tegelcl
making van de bezwaarde zaak vermng 
nit te oefenen, inzonclerheid wanneer het 
recht van een dercle op die zaak moet be
twist worden, zoclnnig dat de aldus voor
gebrachte aanspraak nan de massa ten 
goede kan komen : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende clat vennits het clispo

sitief van het bestreden arrest door de 
naar aanleiding van het behandelen van 
het eerste middel aangehaalde redenen 
wettelijk gerechtvaardigcl is, het e~rste 
onclerdeel van het tweede middel slechts 
tegen een ten overvloede verstrekte grond 
opkomt en mitsclien niet ontvankelijk is ; 

'l'weede ondercleel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, en 1317 tot 1322 van het ·Bur
gerlijk Wetboek; doorclat het bestreden 
arrest, aldus te kort komende aan 
's rechters verplichting zijn beslissing 
te omkleden met reclenen welke ten· aan
zien. van de door cle partijen voorge-
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brachte middelen gepast ZIJn, nagelaten 
heeft het middel te beantwoorden hetwelk 
door aanlegger in verbreking hiernit werd 
afgeleicl dat « wanneer een schnlclenaar 
failliet gaat, de curator aileen bevoegd
heicl heeft, ingeval de bevoorrechte 
schnldeisers niet handelen, om hun panel 
te doen verkopen, de opbrengst van de 
verkoop onder hen en het overschot, zo 

~~h l~~~~isi:{s 1~d~~rd~~enn;iec~a tbee:·0~:~~~~! 
reden is om deze gronclbeginselen op de 
zekerheicl van de effectenmakelaar niet 
toe te passen, vooral wanneer, zoals in 
clit geval, aile schnldeisers van de gefail
leercle bevoorrecht zijn ll : 

Over het tweecle ondercleel : 
Overwegencle clat, naar lnicl van het 

bestreclen arrest, « de in artikel 71, go, van 
titel V, boek I van het 'Vetboek van koop
handel omschreven zekerheicl bij voorrang· 
aan het waarborgen van de door de effec
tenmakelaar beroepsllal ve aangegane ver
bintenissen besteed wordt, dat die zeker
heicl geenszins was gesteld ter waarbor
ging van chirographaire schuldvorclerin
gen, clat aileen de door die tekst be
schenncle bevoorrechte schuldeisers het 
verkopen van de effecten konclen doen 
plaats hebben ll ; 

Overwegende clat de rechter over de 
grand in clier voege op passencle wijze 
op de in het tweecle onclercleel des mid
dels bedoelcle conclusies antwoorclt en.dat 
hij clus de hem bij artikel 97 van de 
Gronclwet opgelegcle vormverplichting ver
vulcl heeft; dat dit onclercleel van het 
micldel feitelijke grondslag mist ; 

Over het clerde middel, afgeleicl nit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1317 tot 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, cloorclat het be~treclen 
arrest, alclns te kart komencle aan s rech
ters verplichting zijn beslissing te om
kleden met redenen welke ten aanzien 
van de door de partijen voorgebrachte 
middelen gepast zijn, nagelaten heeft het 
miclclel te beantwoorclen waarbij aanleg
ger deed gelden clat door het steilen van 
de zekerheid << de gegoedheicl van de ge
failleercle, en meteeu de regelmatigheicl 
van zijn beursoperaties gewaarborgd wa
ren ll, hetgeen insluit dat de gestelcle 
zekerheicl aan al zijn schulcleisers, zelfs 
buiten de beursoperaties, behoort ten 
goecle te komen : 

Overwegencle cla t het bestreclen arrest 
door de bij het onderzoeken van het 
tweede onderdeel van het tweecle midclel 
aangehaalcle gronclen de in het miclclel be
doelcle conclnsies op passencle wijze be
antwoorcl heeft; 

Dat het midclel clienvolgens feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het viercle middel, eerste onder-

YERBR., 19!14. - 41 

deel, afgeleid nit de schencling van de 
artikelen 71 (inzonclerheicl go) van boek I 
van het Wetboek van koophandel (ti
tel V), 444 tot 44g, 452, 477, 47{1, 4g7, 492, 
52g, 54g tot 552 en 561 van de wet op de 
faillissementen, doorclat het bestreden 
arrest beslist clat wat betreft de op de ge
failleercle effectenmakelaar beroepshalve 
rustencle verbintenissen cle curator de 
schuldeisers niet vertegenwoorcligt em 
de reclen clat die schulcleisers op de zeker
heicl bevoorrecht zijn, clan wanneer het 
principe volgens hetwelk de opdracht van 
de curator de vertegenwoorcliging van 
aile schuldeisers van de gefailleerde client 
te omvatten, aileen de in de wet omschre
ven nitzoncleringen lijdt, en onder meer 
niet de uitzondering welke voortvloeit nit 
het feit dat aan de schnlcleisers voor
rang op de zekerheid wonlt verleencl met 
betrekking op de gefailleerde effecten
makelaar beroepshalve rnstende verbin
tenissen; dat immers deze gezamenlijke 
voorrang geen inclividneel voorrecht ten 
bate van evengemelde schnlcleisers doch 
een eigenschap van de massa is ll ; tweede 
onrlerdeel, afgeleid nit de schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet en 1317 
tot 1322 van het Bnrgerlijk Wetboek, 
cloorclat het bestreclen arrest, alclns te 
kart komemle aan 's rechters verplichting 
zijn beslissing te omkleclen met reclenen 
welke ten aanzien van de door de par
tijen voorgebrachte miclclelen gepast zijn, 
nagelaten heeft een der miclclelen te be
hanclelen waarbij aanlegger in verbreking 
wijziging van het beroepen vonnis won 
bekomen, namelijk dat « mocht het von
nis (t quo worden bevestigcl, het waar
borgingsstelsel, clat door de wetgever van 
19~5 met een cloel van openbaar belang 
ingericht wercl, alsdan cloeltreffendheicl 
zan verliezen, waar het erom gaat <le 
spaarclers te beschermen in het geval, 
precies, waar zij gevaar !open ll : 

Over het eerste ondercleel : 
Overwegencle clat clit onderdeel van het 

midclel client verworpen te worden om de 
reclenen welke naar aanleicling van het 
onclerzoeken van het eerste onclercleel van 
het tweecle midclel niteengezet werden ; 

Over het tweede ondercleel : 
Overwegencle dat in de in het tweecle 

onclerdeel des midclels aangehaalcle con
clnsies, aanlegger enkel in een hypothe
tische vorm een beschonwing nitte waar
van generlei jnridische gevolgtrekking 
wercl afgeleid ; 

Dat de rechter in hager beroep niet be
hoefcle er op antwoord te verstrekken; 

En overwegende, wat de vergoecling 
aangaat, dat de voorziening v66r 15 sep
tember 19-35 is betekend · geweest; 

Om cleze reclenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroorcleelt aanlegger tot de kosten 
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en tot een vergoeding van 150 frank je
gens verweerster. 

4 juni 1954. - 1" kamer. - Voo·rzltter, 
H. Fettweis, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1-slaggever, H. Daubresse. -
Gelijkl1tidende condus·ie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - PZeUers, HH. De
meur en VanRyn. 

l e KAMER. - 4 juni 1954 

1° lVIIDDELEN TOT VERBREKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. ·- MIDDEL WELK DE 
NlETIGHEID VAN EEN OVEREENKOMST INROEPT. 
- NIETIGHEID VOOR GEVOLG HEBBENDE AAN
LEGGER, OORSPRONKELIJKE AANLEGGER, VAN 
ELKE TlTEL TOT S'rA VING VAN Zl,JN EIS 'l'E BE
ROVEN. - l'I1IDDEL NlET ONTI'ANKICLIJK. 

2° REDENEN DER VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BunGEllLlJKE ZAKEN. ~ 
DISPOSI'l'IEF GEGHOND 01' ONVE".EX1GP.ARE BE
WEEGREDENEN. - SCHENDING VAN ARTIKEL 97 
VAN DE GRONDWE'l'. 

to Is niet ontvanlceHjk, bij gemis aan 
belang, het midflel 'Wawrbij de n·iet-ig
heid van de orereenkomst wordt aange
voEwd, wannee1· annleyge1· tot V61'bre
king, 001'81Jronkeli.ilce aanlegge1·, ten ge
volge van die niet-ighei.a geen tUel tot 
staving van z·ijn eis zou kunnen inroe
pen. 

2° Schendt artikel 97 ran rle G·rond'Wet 
het an·est, dat zijn besliss·inrf op onver
enigbare be'Weegredenen ste·unt (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHA~ (( ETAilLlSSEC\fE'i'l'R 
SMETS-USE ll, T. BELGISCH!c f;TAAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 juli 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schencling van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest beslist 
dat de overeenkomst van 8-12 november 
1940 verbroken en door clie van 31 decem
ber 1940-3 januari 1941 vervangen is ge
weest, dat deze laatste overeenkomst 
door de Staat geldig in der minne werd 
aangegaan, zonder het middel te behan
delen hetwelk door aanlegster bij con
clusies hieruit wercl afgeleid dat het be
roepen vonnis nalaat rekening te houden 
met de lasten welke de Staat bij het uit-

(1) Verbr., 26 october 1950 (An·. Ve1·br., 
1951, blz. 81; Bull. en PASIC., 1951, I, 100, en 
nota). 

voeren van bewuste contracten gedragen 
heeft, welke lasten, over een tienjarige 
periode verdeeld, het bedrag van 
100.000 frank, waarnaar de eerste rech
ter verwijst, in zeer ruime mate te bo
ven gaan : 

Overwegende dat, naar luid van het be
streden arrest, « de eerste recher in over
wegingen welke het hof overneemt zeer 
duiclelijk de redenen heeft te kennen gege
ven waarom de overeenkomst ''an 8-12 no
vember 1940 client te worden beschouwd 
als verbroken en vervangen door die van 
31 december 1940-3 januari 1941 en deze 
laatste als door de Staat gelclig in der 
minne aangegaan en vrijelijk door Al
bert Smets aanvaard ll; 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
van 11 juli 1949 onder meer luidt (( dat 
de tweecle overeenkomst, evenals de eerste 
trouwens, ten laste van de Belgische 
Staat generlei bezoldiging ten behoeve 
van Albert Smets bepaalt, dat derhalve, 
vermits de totale nitgave voor de Staat 
100.000 frank niet te boven gaat, die over
eenkomst onder de bepaling van arti
kel 22, 1 o, eerste deel, van de wet van 
15 mei 1846 valt, en in der minne mocht 
worden aangegaan ll ; 

Overwegende dienvolgens dat het be
streden arrest, bij verwijzing naar de 
redenen van de eerste rechter, de in het 
micldel bedoelde conclusies beantwoord 
heeft; dat het middel feitelijk grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 'de 
scllending van de artikelen 19, 21, 22 en 
inzonderheid 22, 1 o, van de wet van 
15 mei 1846 op de comptabiliteit van de 
Staat (voormeld artikel 19 aangevulcl bij 
artikel 4 van de wet van 14 december 
1946, waarbij evengemelcle wet van·15 mei 
1846 gewijzigd worclt, en voormeld arti
kel 22, 1°, zoals gewijzigcl bij artikel 1 
van de wet van 13 juni 1930 waarbij nan 
de wet van 15 mei 1846 wijzigingen wor
clen toegebracht, en aangevuld bij voor
melde wet van 14 december 1946), van 
het enig artikel van de wet van 4 a])ril 
1900 waarbij artikel HJ van de wet van 
15 mei 1846 over de comptabiliteit van de 
Staat gewijzigci wordt, en inzonderheid 
van het 1 o, van dit enig artikel, do01·clat 
het bestreden arrest, bij overneming van 
de redenen van de eerste rechter, be
slist dat, vermits de tweede Dvereen
komst van 31 december 1940-3 januari 1941 
geen bezoldiging ten bezware van de Staat 
bepaalt en vermits dienvolgens de totale 
uitgave voor de Staat geen 100.000 frank 
te boven gaat, bewuste overeenkomst on
der artikel 22, 1 o, van de wet van 15 mei 
1846 valt en geldig in cler minne VDOr 
een tijdsduur van tien jaar is gesloten 

, geweest; clat de toepassing van clie be-
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paling niet is te beperken tot die kopen 
aileen welke de ministers gemachtigd wa
ren in 1846 aan te gaan en inzonderheid 
tot de voor niet meer dan vijf jaar ge
sloten kopen van iedere nard, dat de uit
zondering op het principe van de open
baarheid en van de mededinging eveneens 
gelclt voor de kopen welke de wet van 
4 april1900 de ministers gemachtigd heeft 
voor een termijn van niet meer dan tien 
j aar a an te gaan, met be trekking tot de 
onderneming voor het weghalen en ver
nietigen van de dode lichamen der dieren 
welke ongeschikt tot verbruik worden 
bevonden, dan wanneer artikel 22, 1°, 
van de wet van 15 mei 1846 ten aanzien 
van voor tien jaai' gesloten kopen niets 
bepaalt, en dan wanneer artikel 21 van 
clezelfde wet, waarbij wordt voorgeschre
ven clat al de kopen met mededinging en 
openbaarmaking zullen geschieden, de 
zodanige kopen, omschreven in het enig 
artikel van de wet van 4 april 1900, be
heerst; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6, 1108, 1126, 
1128, lUll, 1133, 1337, 1338 van het Bur
gerlijk Wetboek, Hl en 21 van de wet 
van 5 mei 1846 op de comptabiliteit van 
de Staat, welk artikel 19 aangevuld is 
geweest bij artikel 4 van de wet van 
14 december 1946, tot wijziging van even
gemelde wet van 15 mei 1846, van het 
enig artikel van de wet van 4 april 1900 
waarbij artikel 19 van de wet van ;15 mei 
184(l op de comptabiliteit van de Staat 
gewijzigd wordt en inzonderheid van het 
1 o van voormeld enig artikel, van de 
artikelen 91 tot 98 van het koninklijk 
besluit van 10 december 1868 houdende al
gemeen reglement op de comptabiliteit 
van de Staat, doonlat het bestreden ar
rest beslist dat, vermits aanlegster vrije
lijk, zonder protest noch voorbehoud, het 
intrekken van de haar toegestane aan
bestecling van november 19±0 aanvaard 
heeft, zij die intrekking niet onwettelijk 
kan doe:i:t verklaren, noch de overeen
komst van 31 december 1940-3 januari 1941 
kan doen vernietigen waarbij de aanbe
steding is << verbroken >> en « vervan
gen >> geweest, dan wanneer de nietigheid 
welke voortvloeit uit het niet nakomen 
van de wetsbepalingen die de openbare 
aanbestedingen beheersen een volkomen 
nietigheid is, die de openbare orde raakt 
en niet door een verzaking of door een 
bevestiging kan gedekt worden : 

Overwegende dat de door aanlegster in 
hoger beroep genomen conclusies er inzon
derheid toe strekken « de overeenkomst 
van januari 1941 te doen vernietigen 
welke tussen partijen zou zijn tot stand 
gekomen )), ten nadele van de geinti
meerde (hier verweerder) de overeen
korrist van aanbesteding van november 

1940 ontbonden te doen verklaren >> en 
betaling van schadevergoeding te beko
men wegens de door verweerder begane 
contractuele of delictuele fouten; 

Overwegende clat het bestreden arrel't 
beslist, zonder op die punten te worden 
bestreden, « dat de oorspronkelijke over
eenkomst van 8-12 november 1940 voor 
verbroken en voor vervangen door die 
van 31 december 1940-3 januari 1941 be
lwort te worden gehouden >> en « dat de 
personenvennootshap met beperkte aan
sprakelj.jkheid (Etablissements Smets
Use) (in welker rechten aanlegster zich 
bevindt) jegens de Staat slechts in tle 
voor Albert Smets nit dit enkel contract 
van 31 december 1940-3 januari 1941 sprui
tende rechten en verplichtingen is ge
treden >>; 

Overwegende dat bijgevolg is gebleken 
dat, waar, zoals de middelen bedoelen 
het te doen aannemen, een volstrekte, 
de openbare orde rakende nietigheid de 
overeenkomst van 31 december 1940-3 ja
nuari 1941 aankleefde, wijl zij zou zijn 
aangegaan geweest zonder inachtnemtng 
van de formaliteiten opgelegd bij de tot 
cle comptabiliteit van de Staat betrek
kelijke bepalingen, aanlegster generlei 
groncl tot staving van bovenaangehaalde 
eisen zou kunnen doen gelden; 

Waaruit volgt dat de middelen bij ge
brek aan belang niet ontvankelijk zijn; 

Over het vierde middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat, na erop te hebben ge
wezen dat de overeenkomst van 31 decem
ber 19±0-3 januari 19±1 is gewijzigd ge
weest bij het ministerieel besluit van 
20 augustus luidens hetwelk de litigieuze 
dienst vanaf 1 october 19!6, « over het 
ganse grondgebied van cle provincHln Lu
xemburg en Luik » aan aanlegster is op
gedragen geweest, en dat, hoewel die 
wijziging van cle overeenkomst tussen 
partijen « eenzijclig >> door de Staat op 
20 augustus 1946 is verricht geweest, zij 
door aanlegster « op impliciete <loch ze
kere wijze is aanvaard geweest >> het be
streclen arrest, waar het de vraag betref
fende de aan aanlegster verschuldigde 
schadeloosstelling behandelt, verklaart 
clat de akte van vergunning uitgemaakt 
door het ministerieel besluit van 20 au
gustus 1946, in zijn artikel 2 de handha
ving van het lopende contract bedongen 
heeft, namelijk het contract gesloten 
op 31 december 1940-3 januari 1941, voor 
een tijdsduur van tien jaar van 1 ja
nuari 1941 tot 31 december 1950, en be
slist. dat aanlegster client schadeloos te 
worden gesteld voor het damnum emer
,qens (verlies van de beleggingen) tot 
met 31 december 1950 vanaf de intrek
king, uit kracht van het ministerieel be
sluit van 20 december 1947, van de ver, 
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glmning op het ten Zuiden van de Maas en 
van de Vesder gelegen grondgebied van 
de provincie Luik, doch weigert enige 
t:chadeloosstelling toe te staan nit hoofde 
van ltwntm ae88U!n8 (winstderving) we
gens het intrekken van de vergunning op 
hetzelfde grondgebied, om de reden dat 
llit grondgebied niet verrnelcl werd cc in 
het voor de partijen als wet geldende con
tract van 31 december 19±0-3 januari 1941 
en dat integenlleel de exploitatie er van 
voor tien jaar was verleend geweest 
aan een andere firma dan appellante, die 
zulks wist en irnpliciet aanvaard had door 
ha:~r eigen afdeling met erkentelijkheid 
aan te nernen; dat eruit volgt dat de baten 
van die exploitatie geen voorzienbaar en 
bepaalbaar element van de verbintenissen 
van appellante uitrnaakten, en dat, toen 
aan appellante. nadat lmar, bij een een
zijdige lJeslissing van het departement 
van 20 augustus 19±6, vergnnning voor dat 
gl·ondgebied was toegekend geweest, die 
vergunning haar op 20 december 1947 
op dezelfde wijze ontnomen werd, de eco
nomie van die contractuele vooruitzichten 
clezelfde is gebleven als bij de sluiting 
nm het contract, en de winfltderving 
waarover a11pellante zich beklaagt voor 
haar slechts een extrinsieke of onvoor
ziene schade heeft kunnen uitrnaken, 
waarvoor haar medecontractant haar geen 
schacleloosstelling verschulcligd is JJ, dan 
wanneer clie redenen onverenigbaar zijn, 
wijl zij insluiten nu eens dat de over
eenkornst van 31 clecember 1940-3 januari 
1SH, ten aanzien van het grondgebied 
waarop het recht tot exploitatie van de 
onclerneming aan aanlegster werd verleend 
is gewijzigd geweest, en dan eens dat zij 
niet is gewijzigd geweest bij het minis
terieel besluit van 20 augustus 1946; 
dat op de vergunning van het recht de 
onderneming te exploiteren op het ten 
Zuiden van de Maas en de V~tsder gelegen 
grondgebied van de provincie Luik wel 
en niet in acht client te worden geslagen 
ter bepaling van de aan aanlegster te be
talen schadevergocding; dat dat gronclge
bied in het cc voor partijen als wet gel
dende contract JJ wel en niet in aanmer
king is genomen geweest en dat de ver
gunning welke bij het ministerieel besluit 
van 20 augustus 1946 cc eenzijdig JJ werd 
toegestaan wel en niet door aanlegster is 
aanvaard geweest : 

Overwegende clat de in het micldel her
haalde gronden door het arrest verstrekt 
worclen tot staving van het dispositief 
over de schadevergoeding welke door aan
legster gevorderd werd als schadeloosstel
ling wegens het voortijdig intrekken, bij 
het rninisterieel besluit van 20 augustus 
1917, van de bij ministerieel besluit van 
20 augusus 19!6 verleende vergunningsuit
breiding; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist, aan de ene zijde, dat de overeen
komst van 31 december 1940-3 januari 19U 
een cc voor partijen als wet geldend con
tract JJ uitrnaakt, terwijl het ministerieel 
besluit van 20 augustus 1946 een (( een
zijdige akte JJ is; dat het evenwel vast
stelt dat de wijziging welke bij die akte 
aan de aanvankelijke overeenkomst werd 
toegebracht cc op impliciete doch zekere 
wijze door appellante (llier aanlegster) is 
aanvaard geweeflt JJ; 

Dat, aan de andere zijde, ofschoon het 
aan voormelde ministerii~le b@sluiten een 
eenzijclig karakter blijft toekennen, het 
de gegrondheid van de zoals hierboven 
omschreven begrensde eis tot schadever
goeding op een contractuele basis beoor
deelt, en onder meer beslist dat de door 
de voortijdige intrekking van de vergun
ningsuitbreiding veroorzaakte winstder
ving voor aanlegster cc slechts een ex
trinsieke of onvoorziene flchade heeft knn
nen uitmaken, waarvoor haar medecon
tractant haar geen schadeloosstelling ver
schulcligd is JJ ; 

Overwegende dat die gronden onverenig
baar zijn; dat de claarin liggende tegen
strijdigheid met het ontbreken van gron
den gelijkstaa t ; da t het bestreden arrest 
mitsdien niet naar het vereiste van arti
kel 97 van de Grondwet gemotiveerd is; 

Over het vijfde, het zesde en het ze
vencle middel, het vijfde, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134, 
1135, 1317, 1319, 1320, 1322, van het 
Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel als 
nodig, 1 en 2 van het besluit van 
20 augustus 194G van cle heer Minister 
van landbouw betreffende de verdeling 
van de aan de aangenomen vilderijen 
toegewezen uithatingsgebieden, doordat 
het bestreden arrest, om aan verweerster 
schadeloosstelling te weigeren wegens 
winstderving, voortvloeiende uit de bij 
het ministerieel besluit van 20 aug·us
tus 1&46 besliste intrekking van het recht 
de litigieuze clienst te exploiteren, steunt 
hierop clat << het voor partijen als wet gel
dencl contract van 31 december 1940-cl ja
nuari 1941 dat grondgebied niet ver
rnelclde JJ (namelijk het grondgebiecl van 
de provincie Luik ten Zuiden van de Maas 
en van de Vesder), <<en dat integendeel 
de exploitatie ervan voor tien jaar was 
verleend geweest aan een andere firma 
dan appellante, welke zulkfl wist en im
pliciet aanvaard had door haar eigen af
deling met erkentelijkheid aan te ne
men JJ ; dan wanneer artikel l van het 
ministerieel besluit van 20 augustus 1946 
tot verdeling van de uitbatingsgebieden 
der vilderijen bovengemeld grondgebied 
aan de vennootschap Lahaye heeft ontno
men om aan aanlegster de exploitatie van 
de dienst cc over het ganse grondgebied 
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der provincie Luik ll toe te staan, en dan 
wanneer, volgens artikel 2 van het be
sluit, de met aanlegster en de vennoot
schap Lahaye lopende contracten << in 
geheel de met artikel 1 verenigbare mate 
tot stand worden gehouden ll, waaruit 
volgt dat de rechters over de grond het 
aan d~ vermeldingen van bewust besluit 
verschuldigd geloof geschonden hebben 
(schending van de artikelen 1317, 1319, 
1320, 1322, van het Burgerlijk Wetboek) 
en de uitwerking er van miskend heb
ben (schending van de artikelen l13J 
en 1135 van het Burgerlijk Wetboek en, 
voor zoveel als nodig, 1 en 2 van het mi
nisterieel besluit van 20 augustus 1946) ; 
het zesde, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 1134, 1135, 1142, 1146, 
1149, 1150, 1382, 1383, 1794 van het 
Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel als 
nodig, 6, 7 en 11 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest beslist 
dat, in g·eval van intrekking van de ver
gunning van een openbare dienst, de over
heid welke de vergunning had verleend er
toe is gehouden « de krenking te herstel
len van de contractuele rechten welke voor 
de vergunningshouder zijn gesproten nit 
de jegens hem door de vergunningverlener 
aangegane verbintenissen, op grond waar
van de concessionaris kapitalen in het 
bedrijf heeft ingebracht, beleggingen heeft 
gedaan, personeel heeft aangeworven en 
zijn bedrijvigheicl gepresteerd heeft, en er
kent dat aanlegster het recht heeft voor 
het damMMn emeTgens schadeloos te wor
den gesteld, doch zonder te betwisten dat 
bij niet intrekking, van de vergunning 
v66r de bij _contract bepaalde verstrij
kingsdatum aanlegster w~nst had kunnen 
verwezenlijken door de dienst voort in 
gans de provincie Luik te exploiteren, 
doch haar elk recht ontzegt deswege te 
worden schadeloos gesteld om de reden 
dat het clerven van de winst slechts een 
extrinsieke of onvoorziene schade heeft 
kunnen uitmaken; dan wanneer in· geval 
van vervroegde intrekking van een ver
gunning aanlegster volledig herstel van 
het ondergane nadeel van de administra
tie mag eisen (schending van de artike
len 1134, 1135, 1142, 1146, 1382, 1383, 1794 
van het Burgerlijk Wetboek, 6, 7, 11 van 
de Grondwet; dan wanneer de aan de 
schuldeiser verschuldigde schadeloosstel
ling de vergoeding uitmaakt voor het 
door hem ondergane verlies en voor de 
winst die hij gederfd heeft (schending 
van de artikelen 1149, 1150, 1382, 1794 van 
het Burgerlijk Wetboek) en dan wanneer 
het derven van de door de schuldeiser 
verhoopte winst op zichzelf geen extrin
sieke of onvoorziene schade uitmaalrt 
(schending van dezelfde bepalingen) ; het 
zevende, afgeleid nit de schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, en 
voor zoveel als nodig, 1134, 1135, 1136, 

1142, 1146, 1149, 1150, 1382, 1383 1794 
van het Burgerlijk Wetboek, 6, 7 en 
11 van de Grondwet doordat het be
streden arrest, na erop te llebben ge
wezen dat aanlegster, zolang het contract 
duurde, zich vergelding van haar be
drijvigheid verschafte uit de baten welke 
zij nit de door haar ontaarde en ver
werkte stoffen haalde, haar het recht ont
zegt schadeloos te worden gesteld voor de 
winst welke zij ter oorzake van de ge
deeltelijke intrekking van de vergunning 
gederfd heeft, om de reden dat de winst
clerving slechts een extrinsieke en onvoor
ziene schade lweft kunnen opleveren dan 
wanneer die gronclen onverenigbaar 'zijn, 
vermits zij insluiten, aan de ene zijde, 
dat de baten welke aanlegster uit de ex
ploitatie van de c1ienst zou behalen een 
bepalend element van de vergunning en 
van de daarbij aan aanlegster verleende 
rechten uitmaakten en, aan de andere 
zijde, tlat het derven van die baten bui
ten de contractuele bepalingen zou val
len: 

Overwegende dat deze drie micldelen het 
door het viercle middel bestreclen dispo
sitief ten doel hebben; dat zij niet dienen 
onderzocht te worden om reden van cle 
hierna op grand van het vierde middel 
uit te spreken verbreking; 

Om deze redenen, verbreekt het bestre
den arrest, voor zoveel het uitspraak ge
daan heeft over het principe van de ver
sclmldigheid van de schadevergoeding 
welke aanlegster uit hoofde van voor
tijdige intrekking van de bij ministerieel 
besluit van 20 augustus 1946 verleende 
vergunningsuitbreiding vordei·t, voor zo
veel het heropening der debatten gelast 
opdat in de zaak over de aard, het bedrag 
en de bewijzen van de aldus omschreven 
schade geconcludeerd en gepleit worde en 
voor zoveel het de kosten betreft; ver
werpt de voorziening, voor het overige; 
beveelt dat melding van onderhavig ar
rest zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oorcleelt elke der partijen tot de helft der 
kosten als hieronder begroot, daarin be
grepen de kosten van de uitgiften- van 
het beroepen vonnis en het bestreden ar
rest; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

4 juni 1954. - 1e kamer. - Foo1·zitter, 
H. Fettweis, raadsheer waarnemend voor
zitter. - llerslaggeve1', H. Daubresse. -
Gel-ijlclltidende oonolnsie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Si
mont en Delacroix. 
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l e KAMER. - 10 juni 1954 

1° HANDELSHUUR. - WE1' vAN 3o APRIL 
1951. - KARAKTER VAN HARE JlEPALINGEN. 

2° HANDELSHUUH. - \VET VAN 30 APRIL 
1951, ARTIKEL 35, LID 3. - HERZIENING 
DER LOPENDE HUURCONTRAOTEN. - TOEPAS
SINGSMODALITEIT VAN RET PRINCIPE VERVAT 
IN AR'fiKEL 33. - PARTIJEN MOGEN NIET OP 
VOORHAND AFSTAND ERVAN DOEN. 

1° De bepalingen van cle wet van 30 ap·r·il 
.1951 op de handelsh1turovereenkomsten 
zijn p1·inoipieel gebiedend; partijen mo
gen enkel ervan afwijlcen wanneer dit 
vermor1en hen 1titdntkkelijk of impli
oiet ao01· gezegde wet wo1·dt toege
lcend (1). 

2° Artikel 35, lid 3, van de wet van 
30 april 1951 op de handelshmtrovereen
lcomsten, wellc aan ae petr·tijen betrolc
lcen in een lopenae 1l!Lt1troveTeenlcomst 
toelaat, bij de inweTlC'ingtreaing van ae 
wet, mits zekeTe vooTwcta,·aen, ae he1·
ziening van clit contTact te vTagen, is 
een toepass·ingsmoclalite'it van het p1·in
cipe vervnt in nrtikel 33; er mag op 
voorhand geen gelaig afstnna wo1·aen 
gedcwn noah vnn clit p1"incipe noch van 
ae toepnssingsmoaaliteit. 

(VAN DAMME, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« CINEPHONE )),) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis·, op 5 februari 1953 in hoger beroep 
gewezen cloor de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over het enig middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1, 6 en 35 van de wet 
van 30 april 1951 (welke afdeling Ilbis 
van hoofdstuk II van titel VIII van 
boek III van het Burgerlijk Wetboek 
vormt), doorclat de rechter over de 
grond ten onrechte verklaard heeft dat 
partijen in de litigieuze overeenkomst 
geldig de mogelijkheid hebben kunnen uit
sluiten van een herziening van de voor
waarden waarvan zij hun verbintenissen 
afhankelijk hebben gemaakt, zonder dat 
er behoeft te worden nagegaan of zij on
der de benaming << exploitatieovereen
komst )) een onder toepassing van de wet 
van 30 april 1951 vallend contract van 
huur van een tot koophandel bestemd on
roerend goed hebben willen sluiten, ver
mits volgens de bestreden beslissing, bij-

(1) Verbr., 23 april 1953 (A1·1·. Yerbr., 1953, 
blz. 573; Bull. en PAsrc., 1953, I, 647, en 
nota 1). 

aldien zelfs indien zij ook zoclanig huur
contract hadden aangegaan, aanlegger in 
verbreking bij clat contract op voorbaat 
gelclig ervan kon afzien zich te beroepen 
op het recht van herziening clat de wet 
naclien op de handelshuurovereenkomsten 
aan de huurders zou toekennen, zodat de 
aan de overeenkomst te geven juiste wet
telijke benaming zonder belang was, dan 
wanneer, aangenomen clat de bewuste 
overeenkomst, zoals aanlegger in verbre
king het staande hielcl, aan de ken
merken van de bij artikel 1 van de 
wet van 30 ttpril 1951 bepaalde overeen
komsten zou beantwoord hebben, de 
huurcler in 19±8, in een overeenkomst 
welke naclerhand onder de wet van 
30 april 1951 is gevallen, niet geldig 
ervan had kunnen afzien herziening 
van dat hum·geld bij toepassing van arti
kel 35 dier wet te vorderen, vermits die 
llepali_ng wegens haar aarcl en de lle
woording·en waarin zij vervat is, niet
teg·enstaande elke strijdige overeenkomst 
op de lopende huurcontracten toepasselijk 
is, clan wanneer !Jijgevolg de rechter 
over de grond om de aanspraak van aan
legger om het recht tot herziening van het 
hum·geld te genieten, op passencle wijze 
te beantwoorden, cliende te onclerzoeken 
of de litigieuze overeenkomst al dan niet 
onder de wet van 30 april 1951 viel, dan 
wanneer, naarclien zij zulks niet heeft ge
claan, de bestreden besli_ssing niet naar 
het vereiste van de Grondwet met redenen 
is omkleed : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden vonnis blijkt dat op 
10 september 1948 een overeenkomst tot 
stand iS' gekomen betreffencle de exploita
tie van een zaal voor filmvertoningen, 
welke « exploitatieovereenkomst )) werd 
getiteld en over welker aard partijen het 
niet eens ztjn ; 

Overwegende dat de door aanleggers in 
verbreking· ingestelde vordering ertoe 
strekte te doen zeggen dat de overeen
komst een huurcontract is, vallende onder 
de bepalingen van de wet van 30 april 
1951 op de handelshuurovereenkomsten, en, 
bij toepassing van a1tikel 35, lid 3, dier 
wet, het huurgeld te doen herzien vanaf 
cle driejarige termijn die op 1 october 
1951 aanvang nam; 

Overwegencle dat het bestreden vonnis 
de eis tot herziening van het huurgeld 
niet gegrond verklaart; dat het vonnis, 
zoncler te onderzoeken of de wet van 
30 april 1951 op de overeenkomst van 
10 september 1948 toepasselijk is, beslist 
dat artikel 35, lid 3, een aanvullend ka
rakter heeft en dat partijen, zo voor de 
ene als voor de andere hunner, bij de 
overeenkomst klaarblijkelijk de mogelijk
heid hebben willen uits'luiten van een her
ziening van de voorwaarden waarvan zij 
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hun verbintfnissen afhankelijk hebben ge-
maakt; . 

Overwegenl1e dat het bestreden vonnil:l 
Yaststelt dat, volgens de verklaringen van 
de Minister van justitie en van de verslag
gever, in het ten slotte door de Senaat 
aangenomen stelsel, alle bepalingen van 
de wet op de handelslmurovereenkomsten 
gebiedend zijn, belwudens cUe vvaarvan de 
wetgever uitdrukkelijk toegelaten heeft 
af te wijken, maar eraan toevoegt dat de 
rechter niet gehouden is door de inter
pretatie welke tijdens de parlementaire 
vorbereiding nm de wet verstrekt werd · 
dat het verklaart dat, rekening houclemi 
met het voornemen dat bij het maken van 
de wet heeft voorgezeten en met het doel 
dat de wet wil bereiken, waar de open
bare . orde niet in de zaak betrokken is, 
« de rechtbank de gevolgen van het niet 
ina:chtnemen van een bepaling der wet, in 
het haar voorgelegd bijzonder geval, be
oordeelt >> ; , 

Overwegende dat de bepalingen van de 
wet van 30 april 1951 op de handelshuur
overeenkom.sten principieel gebiedend zijn, 
daar de partijen daarvan slechts mogen 
afwijken, wanneer dat recht hun uit
drukkelijk of impliciet is toegekend; 
dat de wet noch uitdrukkelijk noch im
pliciet toelaat af te wijken van het in 
de overgangsbepalingen opgenomen arti
kel 35, lid 3, hetwelk, aan de partijen 
veroorlooft een eerste maal met ingang 
van het verstrijken van de lopende drie
jarige termijn herziening te Yorderen van 
het huurgeld van een onroerend goed, 
waarvan de huurovereenkomst lopende 
is; dat artikel 35, lid 3, slechts een 
toepassingsmodaliteit is van het in arti
kel 33 vervatte principe; dat, naardien 
partijen op voorbaat niet hebben kunnen 
afzien van de toepassing van artikel 33 
zij evenmin geldig ervan hebben kunne~ 
afzien zich op artikel 35, lid 3, te beroe
pen; 

Overwegende dienvolgens dat het be
streden vonnis, door niet na te gaan of de 
litigieuze overeenkomst al dan niet onder 
de wet van 30 april 1951 viel, de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen heeft 
geschonden; 

Om die redenen, verbreekt het be.stre
den vonnis, beveelt d:it melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerster tot de kosten ; ver
wijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te NUvel, zetelende in hoger 
beroep. 

10 juni 1954. - 18 kamer. - TToorzUte1·, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Fm·
slaggever, H. Fettweis. - Gelijkl~~idende 
concl~tsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Pleite1·s, 
HH. Ansiaux en Van Ryn. 

le KAMER. - 10 juni 1954 

1° SOHEIDSGEREOHT. - ARBITRALE 
SENTENTIE. - SCHEIDSRECHTERLI.JKE BE
SLISSING. - UITVOERBAARVERI{LARING. -
VOORWERP. 

2° HOGER BEROEP. - ScHEIDSRECH'IER
LIJKE BESLISSING. - HoGJcR BEllOEP NIE1' 
Ab'HANKELIJK VAN DE VDOl{AJi'GAANDE UI'l'VOEH
BAARVERKLARING VAN DE BESLISSING. 

1° De scheidsrechterlij lee beslissing be
staat van het ogenblilc at dat zij gewe
zen is en door de scheidsrechte1·s onder
tekend werd, de ~titvoerbaa1·ve·rlclaring 
slechts ve·reist zijnde om aan de beslis
sing 7titvoerbare lvracht te. verlenen. 

2° De wet maakt de onivanlcelijkheid van 
een hager beroep tegen een scheidsrech
terlijlce beslissing niet afhanlcelijlc van 
de voorafgaande 71.itvoe1·baar·verlclaring 
van clie besliss·ing (1). (Wetboek van 
bur~rlijke rechtspleging, art. 1023.) 

(NAAMLOZE VENNOOJ'SCHAP << CHARBONNAGES DE 
LA LOUVIERE E1' SARS-LONGCHAMPS », T. SA
MENWEllKENDE VENNODTSCHAP (( OCACHAR ».) 

ARREST. 

HET HOJP; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 mei 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig mi<ldel, afgeleid uit de , 
schending van de artikelen 143 · (gewij
zigd bij artikel 1 van het koninklijk 
besluit nr 224 van 24 december 1935), 
463 en 470 (beide gewijzigd bij arti
kel 22 van het koninklijk besluit 
nr 300 van 30 maart 1936), 1010, 1020, 
1021, 1023, 1024, 1025 van het Wet
boek van burgerlijke recht,spleging, 1134, 
1135, 1319, 1320, 1322, 1350 en inzonder
heid 1350, 3°, 1351 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat, waar het vaststaat 
dat de beroepen uitspraak v66r de behan
deling ten overstaan van de rechters over 
de grond uitvoerbaar is verklaard ge
weest op a augustus 1952 en hun in uit
gifte is overgelegd geweest, het hof van 
beroep het hoger beroep niet ontvanke
lijk heeft verklaard hetwelk op 23 maart 
1951 door aanlegster binnen de bij het 
compromis bepaalde conventionele ter
mijn van dertig dagen ingesteld werd, om 
de reden dat een scheidsrechterlijke uit
spraak slechts het karakter van een ge
rechtelijke beslissing verkrijgt vanaf 
de dag waarop zij met het bevel
schrift tot tenuitvoerbrenging wordt be
kleed; dat de uitspraak in zichzelve niet 
de voor de gewijsde zaak vereiste authen
ticiteit en onveranderlijkheid heeft en 

(1) Zie de conclusies van het openbaar minis
i terie (Bull. en PAsrc., 195'!, I, 859). 
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dat de wetgever om aan de beslissing een 
juriclisch bestaan te verlenen, welk met 
dat van de rechterlijke beslissingen over
eenstemt, de tweevouclige formaliteit van 
het neclerleggen van de sententie en van 
het exequatur heeft gevergcl; clat mitsclien 
de scheiclsrechterlijke uitspraak enkel 
door llet bevelschrift tot tenuitvoerbren
ging gezag van het gewijscle verkrijgt en 
clat bijgevolg cle instelling van een hoger 
beroep niet aan clat bevelschrift mag voor
afgaan, wijl het slechts een beslissing zou 
becloelen welke onzeker is in haar termen 
en ontbloot van gerechtelijke authentici
teit in haar vorm, clan wanneer het neder
leggen van de minuut van de scheiclsrech
terlijke uitspraak en het beve1schrift 
waarbij deze uitvoerbaar worclt ver
klaarcl enkel op ch~ uitvoerbare vorm cler 
beslissing betrekking hebben lSChending 
van de artikelen 1020 en 1021 van het Wet
boek van burgerlijke rechtspleging), en 
geen formaliteiten uitmaken van welker 
voorafgaancle vervulling de ontvankelijk
heid van het hoger beroep afhankelijk is 
(schencling van de artikelen 1010, 1020, 
1021, 1023, 1024, 1025 van hetzelfcle Wet
boek), clan wanneer de uitspraak gezag 
van het gewijscle heeft (schencling van de 
artikelen 1350 en 1351 van het Burgerlijk 
Wetboek), kracht van bewi.is heeft behou
clens inschrijvipg van valsheid en bestaat 
van zoclra zij gewezen wercl, waaraan 
het feit clat zij al clan niet wercl necler
gelegd of uitvoerbaar verklaard niets af
doet (schencling van de m·tikelen 1319, 
1320, 1322 van hetzelfde Wetboek), clan 
wanneer zij een tot de rechtsprekende 
functie behorencle akte uitmaakt welke 
onmicldellijk v66r de rechter in hoger be
l'oep kan worden gebracht inclien de zaak 
voor hoger beroep vatbaar is, in wellr 
geval de beroepende partij als enig·e ver
plichting heeft de uitspraak in uitgifte of 
in regelmatige afschrift ter terechtzitting 
over te leggen (schencling van de arti
kelen 143 en 470 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtspleging), waaruit volgt 
dat de rechters over de grond bovenclien 
de uitwerking van het compromis hebben 
miskend waarbij aan partijen het recllt 
werd verleend binnen dertig clagen vanaf 
de kennisgeving van de uitspraak bij 
aangetekend schrijven lloger beroep in te 
stellen (schencling van de artikelen 1134 
en 1135 van llet Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende clat het arrest enkel 
wordt bestreden in zover het llet hoger 
beroep door aanlegster bij exploot van 
23 maart 1951, binnen de bij het compro
mis bepaalcle termijn van dertig dagen in
gesteld, tegen tle op 27 februari 1951 tus
sen partijen gewezen scheic1srechterlijke 
uitspraak niet ontvankelijk heeft ver
klaard, om de reden dat tegen die uit
spraak alstoen slechts gelclig hoger be
roep lwn worden ingesteld, indien zij 

vooraf, overeenkomstig artikel 1021 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsple
ging, bekleed was geweest met het be
velschrift waarbij zij uitvoerbaar zou ge
maakt geweest zijn; 

Overwegende dat de akte welke in de 
artikelen 1016, 1020, tot 1024, 1026 en 1028 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
pleging cc scheiclsrecll terlijke vonnis ll 
worclt geheten, als zoclanig bestaat zoclra 
de uitspraak door de scheiclslieclen ge
wezen en ondertekend werd, onafllanke
lijk van het bekomen van het in arti
kel 1021 omschreven bevel.schrift, met 
dien verstande dat dit bevelschrift enkel 
vereist is om aan de uitspraak uitvoer
bare kracht te verlen:cn: 

Overwegende clat voormeld artikel 1023, 
waarbij de instelling van hoger beroep 
tegen scheidsrechterlijke vonnissen wordt 
toegelaten, de ontvankelijkheid van tlat 
hoger beroep niet afhankelijk maakt vau 
het voorafgaande vervnllen >an de exe
qua turformalitei t; 

W aarui t volgt cla t het midclel niet ge
groncl is; 

Verbreekt het bestreclen arrest, cloch en
kel voor zoveel daarbij het op 23 maart 
1951 aan verweerster betekencle hoger be
roep niet ontvankelijk worclt verklaarcl, 
en over de kosten uitspraak worclt g·e
daan; beveelt clat melding van onclerha
vig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van cle gecleeltelijk vernietigde be
slissing; veroordeelt verweerster tot de 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Luik 

10 juni 1954. - 1" kamer. ~ Voonzi.tter, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ver
sla[Jg.eve1·, H. Daubresse. - GeUjklu.i
rlencle conclu.sie, H. Raoul Hayoit de 'rer
micourt, procureur-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Simont e>n Van Ryn. 

le KAMER. - 10 juni 1954 

MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID. 
- BESLUITWE'l' VAN 6 SEPTEMBER 1946, AH
TIKEL 2. - BEPALING WE'l"l'ELIJK BINDEND 
SEDERT 1 OCTOBER 1946. 

AxtUcel 2 ·van ae besl11itwet van 6 septem
be·r 1946, welk rM·UJcel 12 van ae be
sl·ttitwet vnn 28 december 1944, betref
fende de nuwtschnppeli:ilce zelce1·heid 
de'l' arbeirlers w·ijzigt, en het beslnU 
van rle Re[Jent van 7 september 1946 
zijn, Tc1·achtens artilcel 1, pa1·a[Jmat 4, 
van ae wet van 20 rnei 191,9, wettelijk 
binrlenrl sede1·t 1 october 1946 (1). 

(1) Raadpl. verbr., 20 september 1951 (A1'1·. 
Verb1·., 19,52, blz. 8; Bull. en PAsrc., 1952, I, 8). 
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(RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELI.JKE ZEKER
HEID, T. PRODUITS REFRAC'l'AIRES DE FLO
HENNES.) 

ARREST. 

BET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 maart 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Dinant; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 12 van de 
besluitwet van 28 december 1944 be
treffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders, gewijzigd bij artikel 2 
van de besluitwet van 6 · september 
1946, 5 en 9 van· het besluit van de Re
gent van 16 j anuari 1945 betreffende 
de werking van de Dienst voor maat
schappelijke zekerheid, gewijzigd bij 
bij artikel 1 van het besluit van de Re
gent van 7 september 1946, 1 en bij
zonder 1, 10° en 15° van de wetten van 
7 september 1939 en 14 december 1944 
waarbij aan de Koning buitengewone 
machten worden toegekend, samengescha
kelcl bij besluit van de Regent van 24 ja
nuari 19J5, 1, paragraaf 4, van de wet van 
20 mei 1949 waarbij de toepassing van het 
stelsel der maatschappelijke zekerheid 
tot sommige door de openbare besturen te 
werk gestelde arbeiders wordt uitge
breicl, schending van artikel 2 van het 
Burgerlijk Wetboek, en van de artike
len 78, 97 en 107 van de Grondwet, door
dat het bestreclen vonnis, de eis van de 
Rijksclienst voor maatschappelijke zeker
heicl gecleeltelijk afwijzend, verweerster 
in verbreking enkel veroorcleelt tot beta
ling van vermeerderingen van 20 t. h. en 
van verwijlinteresten tegen 5 t. h. voor 
het tijdperk dat de inwerkingtrecling 
cler wet van 20 mei 1949 volgt, om reden 
dat het besluit van de Regent del. 7 sep
tember 1946, hetwelk clie vermeercleringen 
en verwijlinteresten voorziet, onwettelijk 
zou zijn, omdat het bij toepassing van de 
besluitwet van 6 september 1946 genomen 
wercl, clewelke, door het principe van die 
sancties enkel voor te schrijven terwijl 
het de Regent er mede belast het beclrag 
en de voorwaarclen van toepassing er van 
te bepalen, de wetten van 7 september 
1939 en 14 december 1944 zou geschonden 
hebben, hetzij door zich te ontlasten van 
de zorg welke deze wetten haar toever
trouwden zelf de uitvoering harer bepa
·lingen door fiscale of strafsancties te ver
zekeren, hetzij door aan llet uitvoerend 
staatsorgaan de macllt te verlenen bur
gerlijke sancties te nemen, derwijze dat 
die besluitwet onwettelijk zou zijn en dat, 
clienvolgens, de verplicllting van verweer
ster in verbreking tot betaling van ver
meerderingen en verwijlinteresten enkel 
oorsprong in de bepalingcn van de 
wet van 20 mei 1949 zou vinden, dan 
wanneer 1 o de bijslagen en verwijlinte-

resten, waarvan sprake, geen fiscale of 
strafsancties uitmaken, doch wel burger
lijke sancties, waarvan de wetten van 
T september 1239 en 14 december 1944 aan 

, .de Koning toelaten het principe voor te 
schrijven en meteen bepalen dat het be
drag ervan bij koninklijk besluit zal wor
den vastgesteld, vermits deze wetten Hem 
de macllt verlenen, in noodzakelijke en 
.svoecleisencle gevallen, bij in ministerraad 
overwogen besluit, alle beschikkingen te 
treffen om de wetgeving betreffende de 
sociale verzekeringen aan te vullen of te 
wijzigen, en dus ook, de macllt, om in 
clit kader een maatregel aan de bevoegcl
heid van de << wetgevende macht ll te ont
trekken om cleze in de bevoegcllleid van de 
« reglementaire macht ll in te sluiten, der
wijze dat de besluitwet van 6 september 
1946 geenszins gezegde wetten gescllonden 
heeft en alclus wettelijk is, wat dienten
g·evolge, de wettelijkheid met zicll brengt 
van het besluit van de Regent van 7 sep
tember 1946; 2° de wet van 20 mei 1949, 
clie een algemeen verklarende draagwijdte 
heeft, de beschikking van het besluit van 
de Regent van 7 september 1946 heeft be
krachtigd waarbij, in geval Yan niet
betaling, binnen zekere termijnen, van de 
bijdragen voor maatschappelijke zeker
heicl, het verschuldigd bedrag cler ver
meerderingen en verwijlinteresten bepaald 
wenl, derwijze dat, enerzijds, de wette
lijkheid van deze beschikking, sedert de 
-inwerkingtreding van gezegde wet, buiten 
twijfel is en dat, anderzijds, cleze OP de 
bij het besluit van de Regent van 7 sep
tember 1946 beheerste toestanclen van toe
passing is : 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden vonnis 

verklaart dat er geen aanleiding bestaat 
om verweerster te veroordelen tot het be
drag der bijdragevermeerderingen en ver
wijlinteresten, welke door aanlegger, voor 
het tijdperk dat aan de inwerkingtreding 
van de wet van 20 mei 1949 voorafgaat, 
gevorderd werd krachtens artikel 9, para
graaf 1, van het besluit van de Regent 
van 16 januari 1945, zoals het bij arti
kel 1 van het besluit van de Regent van 
7 september 1946 vervangen werd; 

Dat het deze beslissing hierop steunt 
clat, inclien clit laatste besluit genomen 
werd krachtens artikel 2 van de besluit
wet van 6 september 1946, hetwelk vanaf 
1 october 1946 artikel 12 van de beslnit
wet van 28 december 1944 betreffencle de 
maatschappelijke zekerheid cler arbeiders 
wijzigt, gezegcle besluitwet van 6 septem
ber 1946 onw&ttelijk is en slechts door de 
wet van 20 mei 1949 vanaf de inwerking
tl·ecling van cleze « geldig werd gemaakt ll; 

Overwegende clat, luiclens artikel 1, pa
ragraaf 4, van de wet van 20 mei 1949, 
waarbij de toepassing van het stelsel der 
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maatschappelijke zekerheid tot sommige 
door de openbare besturen te werk ge
stelde arbeiders wordt uitgebreid, de bepa
lingen van artikel 12 van {}e besluitwet 
van 28 december 11J44, « toepasselijk sedert 
1 october 1946 op de bij artikel 2 bedoelde 
werkgevers en arbeiders ll, d.w.z. de be
palingen van voornoemd artikel 12, zoals 
zij gewijzigd werden bij artikel 2 van de 
besluitwet van 6 september 11J46, van toe
passing zijn, op de bij paragraaf 1 be
doelde openbare besturen, met uitzonde
ring van de strafbepalingen; 

Overwegende, enerzijds, dat door vast 
te stellen <lat de nieuwe bepalingen van 
artikel 12 van de besluitwet van 28· de
cember 11J-!4, namelijk artikel 2 van de 
besluitwet van 6 september 11J46, sedert 
1 october 1946 toepasselijk waren, en door 
ze, amlerzijds, tot de openbare besturen 
uit te breiden, de wetg-evende macht ze 
vanaf 1 october 1946 als wettelijk ver
plichtend erkend heeft; 

Dat deze verklaring door de wetgevende 
macht zich aan de hoven en recbtbanken 
opdringt; 

Overwegende dat het tweede onderdeel 
van het mi{ldel gegrond zijnde, het onder
zoek van llet eerste onderdeel van belang 
ontbloot is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis voor zoveel llet beslist dat 
de bijdragevermeerderingen en verwijl
interesten door verweerster aan aanleg
ger niet verscbuldigd zijn voor bet tijd
perk welk aan de inwcrkingtreding van 
de wet van 20 mei 1949 voorafgaat en 
voor zoveel bet over de kosten uitspraak 
beeft gedaan; beveelt dat melding van 
onderbavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerster tot de 
kosten; verwijst de alzo beperkte zaak 
naar de Recbtbank van eerste aanleg te 
Namen, zetelende in boger beroep. 

10 juni 1954. - 1• kamer. - Vooniitter, 
H. Fettweis, raadsbeer waarnemend voor
zitter. - Vm·slaggever, H. Huybrccbtf'. 
- Gelijklttidende concl'ttsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur-gene
raal. - Pleitet·s, HH. Delacroix en Si
mont. 

1 e KAMER. - 10 juni 1954 

MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID. 
DIENSTBODENCONTRACT BEDOELD BIJ ARTI
KEL 2 VAN DE BESLUITWET VAN 28 DECEMBER 
1944. - BEGRIP. 

In artikel 2, lid 2, van de besluitweL van 
28 december 19411 betreffende de maat
schappelijlce zelcerheid van de arbeiders 

hebben de woorden « dienstbodencon
tmct ll hltn gebr·uileelijlce zin, te weten 
« dienst van het huishouden en van het 
huis van de meester ll (1) zonder dat 
vereist wordt dat een enkel meeste·r 
het uitsluitend genot zou hebben van 
het goed waat· de dienst ven·icht 
WO!'dt. 

(DE LAMINNE, '1'. RIJKSDIENST 
YOOR MAA'l'SCHAPPELIJKE ZEKERHEID.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 10 juni 1953 in hoger beroep 
gewezen door de Recbtbank van eerste 
aanleg te Brussel; 

Overwegende dat uit de aan bet bof 
voorgelegde stukken blijkt dat de door 
verweerder, Rijksdienst voor maatschap
pelijke zekerheid, ingestelde vordering er
toe strekt aanleggers te boren veroordelen 
tot betaling van de bijdragen welke ver
scbuldigd · zomlen zijn voor de huisbe
waarster die te bunnen dienst staat in bet· 
onroerend goed waarvan zij de verscbil
lende platwoningen betrekken; 

Dat het bestreden vonnis aanbaalt dat 
gezegtle buisbewaarster boofdelijk baar 
diensten voor bet onderboud der gemeen
scbappelijke delen van dit onroerend goed 
presteerde; 

Dat aanleggers een tegeneis ingesteld 
bebben tot terugbetaling van de bijdragen 
welke zij voor die zelfde huisbewaarster 
onverschuldigd zouden betaald hebben; 

Overwegende dat de recbter over de 
grond de aanvoering van verweerders 
beeft aangenomen en de tegeneis heeft af
gewezen; 

Over het eerste en het derde middel : 
bet eerste, afgeleid nit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
2, alinea's 1 en 2 van de besluitwet 
van 28 december 19!4 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbei
ders, doordat het bestreden vonnis, in 
kennis gesteld van de vraag te weten of 
de huisbewaarster ten dienste van aanleg
gers in_ verbreking door een dienstboden
contract of door een eenvoudig dienst
contract verbonden was, na verklaard te 
bebben dat het onontbeerlijk was, «om de 
maat>:taf vast te stellen welke toelaat 
<< het dienstbodencontract ll te onderschei
den, naar de gebruikelijke en gangbare 
opvatting te verwijzen ll, beslist « dat ge
bruikelijk als boden of buispersoneel wor
den bescllouwd de arbeiders wier boofd
zakelijke bedrijvigheid de dienst van de 

(1) Raadpl. verbr., 4 december 1952 (A1'1'. 
T' e1·b1·., 1953, blz. 193; Bull. en PAsrc., 1953, 
I, 213) ; VAN GoETHEM en GEYsEN, Droit du tra
vail, biz. 206. 
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persoon van de meester of die van de le
den zijner familie tot voorwerp heeft » en 
dienvolgens het hoger beroep van aanleg
gers in verbreking afwijst, dan wanneer 
de gebruikelUke zin door de wetgever aan 
de woorden « dienstboden >> gegeven in 
alinea 2 van artikel 2 van de besluitwet 
van 28 december 1944, deze is van << een 
persoon die ten dienste van het huis en 
van het gezin staat >>; het derde, afgeleid 
nit de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 544, 551, 577bis, 1319 en 1322 
van bet Burgerlijk Wetboek, 2, alinea's 1 
en 2 van de besluitwet van 28 december 
194J betreffende de maatschappelijke ze
kerheid der arbeiders, doordat bet be
streden vonnis, enerzijds, staande houdt 
dat de huisbewaarster ten dienste van 
aanleggers in >erbreking door een (lienst
contract en niet door een dienstbodencon
tract verbonden is, om reden dat zij << de 
drempel yan de private woning van ap
pellanten (de huidige aanleggers) << niet 
overschrijdt, en anderzijds vaststelt dat 
<< het reglement van medeeigenclom aan 
de huisbewaarster bepaalt (artikel 70) dat 
<< de dienst van huisbewaarder alles om vat 
wat gewoonlijk in de wel onderbouden 
onroerende goederen gedaan wordt; 1 o het 
bouden in uitstekende staat van reinbeid 
der gemeenscbappelijke plaatsen van het 
onroerend goed, der voetpaden en tuintjes; 
2° het verbranden van de buisbouilelijke 
vuilnissen; 3° het ontvangen van pakken 
en boodschappen en bet bouden van deze 
ter bescbikking van de inwoners; 4° het 
sluiten van de ingangsdeur vanaf 10 uur 
's avonds en bet openen van deze op ver
zoek na dit uur; 5° het laten bezicbtigen 
der te verkopen of te huren woningen en 
garages; 6° het toezicht en bet onderhoud 
van de centrale verwarming en de verde
ling van het warm water; 7° bet uitvoe
ren van kleine herstellingen aan de lift en 
het onderbouden van deze volgen.s de aan
duidingen welke hem zullen worden gege
>en ; 8° het toezicbt over het komen en 
gaan in het onroerend goed; 9° o>er het 
algemeen, alles doen wat de beheerder 
hem voor het goed onderhoud der gemeen
schappelijke gedeelten van het onroerend 
goed zal bevel en »; doorda t be ide beweeg
redenen tegenstrijdig zijn, wat met een 
gebrek a an moti vering gelijkstaat; of, al
tbans, doordat de rechter Over de grond 
geenszins zijn verklaring rechtvaardigt, 
volgens welke de gemeenschappelijke ge
deelten van het onroerend goed, geen deel 
van de <<private woning », van de werk
gever zouden uitmaken, en dat het bestre
den vonnis, dienvolgens, niet naar de 
wens van de Grondwet met redenen is 
omkleed; of eindelijk, doordat het beper
kend begrip van (( de private woning » 
door de rechter over de grond uitgewerkt 
onwettig is, en doordat, dienvolgens, het 

bestreden vonnis ar·tikel 2 van de besluit
wet van 28 december 1944 schendt : 

Overwegende dat artikel 2, alinea 2, van 
de besluitwet van 28 december 1944, de 
werknemers en werkgevers verbonden 
door een dienstbodencontract voorlopig 
uit bet toepassingsveld van het regime 
van gezegde besluitwet sluit, zonder het 
begrip van de dienstboden te bepalen; 

Overwegende dat, dienvolgens, door 
dienstboden dient verstaan, overeenkom
stig de gebruikelijke zin van de woorden, 
de persoon die ten dienste van het huis
houden en van het buis van de meester 
J>taat; 

Overwegende dat niet wordt vereist op
dat een persoon ten dienste van het huis 
van de meester zou staan dat de presta
ties zouden geleverd zijn in een onroerend 
goed of een gedeelte van onroerend goed 
waarvan een enkele meester het uitslui
tend genot heeft; 

Dat bet karakter van de dienst niet ge
wijzigd is wanneer de prestaties hoofde
lijk of bijkomend geleverd worden in de 
lokalen waarvan meerdere medeeigenaars 
gezamenlijk het genot hebben; 

Dat, in strijd met wat het bestreden 
vonnis aanneemt, delen van een onroerend 
goed, niet opbouden delen van een pri
vate woning te zijn omdat zij aan ver
scheidene inwoners van het onroerend 
goed gemeen zijn; 

Overwegende dienvolgen!l, clat de be
weegredenen van het vonnis niet wette
lijk het dispositief ervan rechtvaardigen; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
verwijst de zaak naar de Recbtbank van 
eerste · aanleg te Nijyel, zetelende in hoger 
beroep; veroordeelt verweerder tot de 
kosten. 

10 juni 1954. - 1• kamer. - Voo1'zitter, 
H. Fettweis, raadsbeer waarnemend voor
zitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Piret. - Ge
lijklttidende conclttsie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 
PleUers, HH. Ansiaux en Van Leynseele. 

le KAMER.- ll juni 1954 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BunGERLJ.JKE ZAKEN. -
CONCLUSIES WELKE EEN YERKLARING VAN 
EEN. WE'l"fELIJKE 'fEKS'l' VOORS'l'ELIEN. -
BESLISSING WELKE DIE VERKLARING VER
WERP'f ZONDER DE REDENEN ER VAN OP TE 
GEVEN EN ZE DAARNA AANVAARD'l' DOCH 
SLECHTS ONDER VORM VAN ONDERS'fELLING 
'l'OEPASSING ERVAN MAAK'f. - SCHENDING 
VAN AR1'IKEL 97 VAN DE GRONDW.E'l'. 
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2° VERBREJKING. - DRAAGWIJD'l'E. -
BURGERLlJKE ZAKEN. - VONNIS WELK DE 
HOOFDEIS AANV AARDT EN DE TEGENEIS VER
WERPT. - BESLISSING GES'l'EUND OP DE
ZELFDE BEWEEGREDENEN. - VERBREKING VAN 
DE EERS'l'E BESUSSING. - BRENG'l' DE' VER
BREKING MEDE VAN DE 'l'WEEDE BESLISSING. 

1° Schendt artikel 97 van de Grondwet 
het vonnis, dat, ene1·z:ijcls, zoncle·r de re
denen en!an op te geven, de door de 
concltts·ies van een pa-rtij voorgestelde 
ve?-kla-ring van een wettelcst ve·rwe-rpt, 
en, ancle?·zijcl's, ze aanvaM'dt, doch 
slechts onder cle vo1·-m van onderstel
ling toepass·ing erva.n mna.lct. 

2° W a.nneer cle besUssing wellce een 
hoofcleis nnnvnnrdt en cl·iegene wellce 
een tegeneis verwerpt op clezelfcle be
weegreclenen geste·und zijn, bTengt cle 
verbreking van cle eeTste beslissing doze 
van de tweecle -mecle (1). 

{N. V. « HIPERIA ll, T. WILMAIN.) 

ARRES'l'. 

HEJT HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 7 november 1952 in laatste 
aanleg gewezen door de werkrechtersraad 
te Luik; 

Over de door verweerder opgeworpen 
grond van niet-ontvankelijkheid, afgeleid 
hieruit dat de tot staving van de voor
ziening ingeroepen vier middelen, de be
slissing bedoelend gewezen over cle hoofd
vordering welke strekt tot veroordeling 
van de eisende vennootschap tot betaling 
aan verweerder van het loon voor twee 
wettelijke feestdagen, van belang zouden 
ontbloot zijn om reden dat deze beslissing 
gerechtvaardigd zou blijven door de be
weegredenen ingeroepen tot staving van 
de niet-bestreden beslissing, welke aan
legsters tegeneis tot betaling van schade
vergoeding wegens onregelmatige verbre
king van het arbeidscontract afwijst : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing de tegeneis afwijst om dezelfcle re
denen als die waarom zij de hoofclvorde
ring van de hand wijst; dat zij verklaart 
de tegeneis niet te kunnen aannemen om
dat de onvrijwillige werkloosheid van 
oorspronkelijke aanlegger Wilmain defi
nitief erkend is geweest, en ook omdat het 
arbeiclscontract, in de veronderstelling 
zelfs - quocl non - clat het onmiddellijk 
door aanlegger verbroken zou geweest zijn, 
het slechts zou geweest zijn ten gevolge 
van daden van de werkgever welke deze 
onmidclellijke verbreking van de clienst
verhuring gerechtvaarcligd hebben, « zulks 
om de hierboven aangehaalde reclenen ll, 

(1) Verbr., 16 october 1947 (Bull. en PASIC., 

1947, I, 419, en nota 2). 

ter gelegenheid van het onderzoek van de 
hoofdeis; dat de beslissing over de tegen
vordering dienvolgens een gevolg van de 
beslissing over de hoofdvordering is; 

Overwegende, voor het overige, dat het 
verzoekschrift zonder voorbehoud tot de 
verbreking van de gehele uitspraak con
cludeert; 

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

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1, 2, 
5 en 8 van de besluitwet van 25 fe
bruari 1947 betreffende het toekennen 
van loon aan de arbeiders voor een zeker 
getal feestdagen per jaar (zoals het op
schrift ervan gewijzigd werd bij artikel1 
van de wet van 30 december 1950 betref
fende het toekennen '~'an loon aan de werk
nemers voor tien feestdagen per jaar), ge
zegde artikelen 1, 2 en 5 zoals zij aange
vuld of vervangen werden door de artike
len 2, 3 en 4 der vermelcle wet van 
30 december 1950, van de artikelen 1, 
9, 10, 11 en 12, bijzonder 12, littera lc, 
van het besluit van cle Regent del. 
2 april 19±7 tot bepaling van de alge
mene modaliteiten van uitvoering van cle 
besluitwet van 25 februari 1947 betref
fencle het toekennen van loon, aan de ar
beiders, voor acht feestdagen per jaar, 
zoals gezegde artikelen 1, 10, 11 en 12 ge
wijzigd en aangevultl werden bij de ar
tikelen 1, 5, 6 en 7 van het besluit 
van de Regent del. 15 juli 1947 tot wijzi
ging en aanvulling van het besluit van de 
Regent dd. 2 april 1947, van de artike
len 1 en 7 van de besluitwet van 28 de
cember 1944 betreffende de maatschappe
lijke zekerheid der arbeiders, van arti
kel 77, bijzonder 77, 1 o, van het organiek 
besluit van de Regent dd. 26 mei 1945 
betreffencle de Rijksdienst voor arbeids
berniddeling en werkloosheid zoals het op
schrift ervan gewijzigd werd bij artikel 1 
van het koninklijk besluit van13 december 
1951, hetwelk het organiek besluit van de 
Regent dd. 26 mei 1945 betreffende de in
richting van het voorlopig steunfonds voor 
onvrijwillige werklozen wijzigt), zoals ge
zegd artikel 77 in zijn tekst gewijzigd 
werd bij artikel 1 van het koninklijk be
sluit van 22 juni 1951 tot wijziging van 
het besluit van de Regent del. 26 mei 
1945, van de artikelen 1 en 3 van het 
besluit van de Regent del. 12 rnaart 
1946 tot bepaling der voorwaarden en 
der pleegvormen tot bekomen der toela
gen voor onvrijwillige werkloosheid in 
geval van staking en lock-out, van arti
kel 5, bijzonder 5, littera 0, van het 
besluit van de Regent dd. 15 october 
1945 waarbij de algemene modaliteiten 
van de werking der paritaire Cornite's 
bepaald worden, en van artikel 97 van 
de Grondwet, doordat de bestreden uit
spraak beslist heeft dat de bij hlervoren 
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bedoeld besluit van de Regent dd. 
12 maart 1946 vereiste voorwaarden tot 
gelijkstelling van de arbeiders in staking 
met de onvrijwillige werklozen, ten deze 
verenigd zijn en clat dienvolgens de af
wezigheid van verweerder in aanlegsters 
fabriek, tijclens het stakingstijdperk van 
10 juli tot 17 september 1951, de bij arti
kel 7 van het besluit van de Regent yan 
15 juli 1947 vereiste voorwaarden verenigt, 
en dat verweerder aldus recht heeft op 
de vergoedingen betreffende de wettelijke 
feestdagen van 21 juli en 1 november 1951, 
dan wanneer nochtans het bestaan der bij 
besluit van de Regent del. 12 maart 1946 
voorziene voorwaanlen tot gelijkstel
ling van de arbeiclers in staking met on
vrijwillige werklozen uit de vaststellingen 
van de bestreden beRlissing niet blijkt en 
dat de vereniging van cUe voorwaarden 
dus door aanlegster in verbreking stellig 
betwist was, cloorclat de bestreden besJis
sing deze lletwisting cloor aanlegster in 
verbreking voorgebracht bij regelmatig 
genomen conclusies slechts om niet die
nende en onvoldoemle beweegredenen 
heeft afgewezen en dat de bestreden be
slissing mitsclien niet wettelijk met rede
nen is omkleed : 

Overwegende dat cle aanleggende ven
nootschap, bij regelmatige conclusies 
staancle hielcl dat de afschaffing van het 
aanblijvencl syndicaal bureau slechts 
« een wijziging aan een voorafgaandelijke 
beslissing van het l1estuur was,,, doch 
(( geen enkele wijziging met zich bracht 
van de voorwaarden van arbeicl en loon, 
zoals cleze door het werkplaatsreglement 
en door het met elke werkman, ten tijde 
van zijn aanneming, gesloten huurcon
tract vastgesteld werden ''; 

Overwegencle dat, door zich er toe te 
beperken te zeggen dat aanlegster (( de 
voorwaarden van het arbeidscontract en 
in alle geval de betrekkingen tussen werk
nemers en werkgever gewijzigcl had ''• de 
beslissing geen passend antwoorcl op de 
conclusies verstrekt en artikel 97 van de 
Grondwet schendt; dat, door een wijzi
ging der betrekkingen onder arbeWers en 
werkgevers aan te voeren zij de reden 
niet te kennen geeft waarom aanleg
ster ten onrechte staancle gehouden 
heeft dat de bij artikel 1 van het besluit 
van de Regent del. 12 maart 1946 becloelde 
voorwaarden van arbeid en van loon 
slechts de bij het arbeidscontract zelf en 
bij het werkplaatsreglement gestelde voor
waarclen zijn; dat de beslissing, gewis, 
ook de wijziging (( der voorwaarden van 
het arbeidscontract ,, bedoelt doch dat zij 
deze slechts als een onderdeel van de 
keuze, en dienvolgens, op hypothetische 
wijze bedoelt; 

Overwegende, voor het overige, dat we
gens de door aanlegster opgeworpen be-

twisting de beslissing het beding van het 
arbeidscontract diende aan te duiden dat. 
gewijzigd was geweest; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing in haar geheel; beveelt dat mel
ding van onderhavig arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerder tot de 
kosten; verwijst de zaak naar de werk
rechtersraad te Verviers. 

11 juni 1954. - 1e kamer. - Voo1·zittu 
en verslaggevm-, H. Fettweis, raadsheer 
waarnemend vqorzitter. - Gelijklttidencle 
conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. - Pleiters, 
HH. Delacroix en Simont. 

le KAMER. - ll juni 1954 

1° MAATSCHAPPELIJKE ZEKER-
HEID. - BESLUIT YAN DE REGENT VAN 

7 SEPTEMBER 19-16. - NALA'l'IGHEIDSBIJSLAG. 
-- ENKEL VERVALLEN VAN DE TEBMIJN IN DE 
PLAATS YAN DE AANMANING GESTELD. - GEEN 
WIJZIGING VAN HET KARAK'l'ER NOCH VAN HET 
BEDRAG VAN DE TOESLAG. 

2° MAATSCHAPPELIJKE ZEKER-
HEID. - BESLUIT VAN DE REGENT VAN 
7 SEPTEMBER 19±6. - TOEPASSELIJK OP DE 
NALATIGHEIDSBI.JSLAG ME'l' BETREKKING TOT 
DE REEDS VERSCHULDIGDE EN NIE'i' BETAALDE 
BIJDRAGEN. 

1 o H et beslttit van de Regent '1/an 7 setJ
tember 191,6, in zove1· het a1·tikel 9 van 
het beslu,it van 16 janua1"i 1945 betref
fende de werking van de R·iilcsdienst 
voor maatschaptJel-ijke zelce,rheid ver
vangt, wijzigt noah het lcarakter noch 
het bedrag van de (( nalat-igheidsbij
slag " vooTzien b·ij het besluU van 
16 jan,ua1·i 1945, maa1· beperkt zich er
toe in plaats van de aanmaning het 
enkel ve1·vallen van de termijn binnen 
wellce de betaling der b·ijdragen dient 
te geschieden te stellen (1). 

2° Het besl,wit van de Regent van 7 sep
tembe-r 1946, met betrekking tot de we'r
lcing van de Rijlcsdienst voo1· maat
schappel·ijlce zelcerheid 'iS toepassel-ijk 
op de (( nalati[!heidsbijsln[! " betreffende 
niet enlcel de bijdra[!en wellce na zijn 
inwerlcingtrecling vm·schttlcli_qcl zijn 
doch oak op de v66r deze aatum vm·
schttlcligcle en onbetaalde b'ijrlra[!en (2). 

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

(1) en (2) Verbr., 6 december 1951 en 28 fe
bruari 1952 (A1-r. Yerb1·., 1952, biz. 163 en 33~; 
Bull. en PAsrc., 1952, I, 181 en 381) ; 29 mei 1953 
(Ar1·. Verbr., 1953, biz. 662; Bull. en PAsrc., 
1953, I, 755). 

(:1) Artikel 1 van het besluit van de Regent 
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(RIJKSI!IE7\S'l' VOOR MAATSCHAPPELIJKE 
ZEKE~lHEID, 'f. JONCKHEERE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 mei 1951 in hog·er beroep ge
wezen door de Rechtbank van eerste aan
leg te Brugge ; 

Over het enig middel, afgeleid nit 
de , schending van de artikelen , 12 van 
de besluitwet van 28 december 19!4 
betreffende de maatschappelijke zeker
heicl der arbeiders, gewi:izigd bij de 
besluitwet van 6 september 1946 (arti
kel 2), 5 en 9 van het Regentsbesluit 
van 16 januari 1945, artikelen gewij
zigd bij het Regentsbesluit van 7 septem
ber 1946, 1 van dit Regentsbesluit van 
7 september 1946, en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis namelijk 
het be drag der door de eerste rech ter ui t
gesproken veroordeling heeft verminderd 
met 1.662 frank zijmle de bijslag van 
20 t. h. op de datum cler dagvaarcling 
aangerekend op de nog niet betaalde bij
drage voor het 3" kwartaal19!6 (8.312 fr.), 
om reden dat de bijslagen slechts bij het 
op 1 october 19!6 van kracht geworden 
Regentsbesluiten van 7 september 1946 
automatisch op cle niet binnen een bepaal
de termijn betaalcle bijdragen werden 
aanrekenbaar gemaakt, en dus niet de 
v66r 1 october 1916 vervallen bijdragen 
zouden treffen; llan wanneer artikell van 
het Regentsbesluit van 7 september 1946, 
houdencl namelijlt wijziging van artikel 9 
van het Regentsbesluit van 16 januari 
1945, die bijslagen automatisch op alle 
« verschuldigde bijdragen ll aanrekenbaar 
maaltt en derhalve zowel op die welke 
v66r 1 october. 1946 eisbaar werden en op 
die datum nog verschuldigd waren, als op 
die welke na het van kracht worden van 
het besluit vervallen zijn : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
beslist dat er geen aanleiding bestaat om 
verweerder te veroordelen tot het ·betaleu 
van 1.662 frank, bedrag welk de aan de 
Rijksdienst voor maatschappelijke zeker
heid, hier aanlegger, door verweerder ver
sclmlcligcle bijslag van 20 t. h. vertegen
woordigt op bljdragen waarvan deze 
laatste voor het derde kwartaal van het 
jaar 1946 verschuldigd is gebleven; 

Dat gezegd vonnis zijn besli.ssing hierop 
steunt dat cc het beslnit van cle Regent en 
de reg·ellng· met betrekking tot de bijsla-

van 7 september 1946 werd gewijzigd door het 
koninklijk besluit van 15 juni 1953, maar die 
wijziging is zonder invloed op de v66r zijn wer
kingtreding verscbuldigde bijdragen en op de 
nalatighcidsbijslag. 

gen slechts op 1 october 1916 in voege zijn 
getreden; dat de bepaling·en nopens de 
bijslagen en boeten geen terugwerkende 
kracht hebben ll; 

Overwegende dat artikel 9 van het be
sluit van cle Regent dd. Hi januari 1945 
reeds een cc nalatigheidsbijslag ll voorzag 
wanneer de werltgever binnen een be
}malde termijn zijn verplichting niet na
ltwam de door hem verschuldigde bijdra
gen op het krediet van cle Rijksdienst 
voor maatschappelijke zekerheid te star
ten; 

Overwegende dat het besluit van de Re
gent cld. 7 september 194(i, zonder het ka
rakter noch llet beclrag van deze nalatig
lleidsbijslag te wijzigen, zich er toe be
perltt heeft in de plaats van de aanma
ning in de voorheen voorziene vormen, 
voorwaarde voor de toepassing van be
wuste bijslag, het enkel vervallen van de 
datum te stellen v66r clewellte cc het be
drag der verschuldigde bijdragen ll client 
te worden gestort; 

Dat het de voorheen verschuldigde bij
dragen niet heeft uitgezonderd van het 
stelsel hetwelk het invoert, en slechts ten 
doe! heeft voor de toekomst de toepas
singsvoorwaarden te regelen van een :ver
meerdering wellte reeds voorheen op de 
niet-naleving van een wettelijke verplich
ting was gesteld; 

O:verwegende dat, waar het deze bepa
ling weigert toe te passen op de nalatig
heidsbijslag betreffende de voor het clerde 
kwartaal van het jaar 1946 steeds nog 
:verschulcligde bijdragen, het bestreden 
vonnis de in het middel bedoelde wetsbe
palingen geschonden heeft; 

Om die reclenen, verbreekt het bestreden 
vonnis, doch enkel voor zoveel het de eis 
heeft afgewezen strekkende tot betaling 
van een bedrag van 1.662 frank wegens 
bijslag op de bijdragen betreffende het 
derde kwartaal van het j aar 1946 en tot 
de betaling van de verwijlinteresten op 
gezegde som; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietgde be
slssing ; veroordeelt verweerder tot de 
kosten; verwijst de alzo beperkte zaak 
naar de .Rechtbank van eer.ste aanleg te 
Kortrijk, zetelende in hog·er beroep. 

11 juni 1954. - 1" kamer. - Voonzitte1·, 
H. Vandermersch, raadsl,leer waarnemend 
:voprzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Bayot. -
Oeli.ikluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termiconrt, procureur-generaal. 
Ple'ite1·, H. Delacroix. 
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le KAMER. - II juni 1954 

EJIGENDOM. - VERKOOP VAN EEN ONROE
REND EIGENDOM BIJ OVERGESOHREVENE AU
TRENTIEKE AKTE. - AAl'i:KOPER NIE'l' WE
'l'ENDE DAT ZI.JN MEDEOON'l'RAO'l'ANT VROEGER 
REEDS RET GOED BIJ ONDERHANDSE AKTE AAN 
EEN DERDE HAD VERKOOH'l'. - AANKOPER 
EIGENAAR << ERGA OMNES ll.- AANKOPER HE'!' 
GOED OPNIEUW VERKOPENDE, BIJ OVERGE
SOHREVENE AUTRENTIEKE AK'l'E. - NIEUWE 
AANKOPER EIGENAAR, ZELFS INDIEN HIJ KEN
NIB REEF'!' VAN DE BIJ ONDERIIANDSE AKTE 
DOOR DE EERSTE AANKOPER GEDANE VERKOOP. 

Wanneer een persoon, niet wetende dat 
zijn verkoper reeds aan een derde een 
onroerend goed bij onde·rhandse akte 
had verkocht, clit goed, bij au.thentielce 
overgeschrevene alcte aankoopt en al
dtts erga omnes eigennar e1·vnn W01'dt, 
wo1·dt diegene cum wie die persoon ·na
derhnncl hetzelfde goed, bij nuthent-ielw 
ove1·gesclwe·vene alcte, verlwopt, op z-i:in 
limtrt eigenanr e1·van erga omnes, zelfs 
indien h·ij kennis heejt va.n de doo1· de 
6erste verlcoper onde·rtelcende on(ler
ha.ndse a.kte (1). 

(i'ERHESSOHEN, T. DE STRIJOKER.) 

ARRES'l'. 

HE'l' HOF · - Gelet op de bestreden 
vonnissen, op' 23 october 1951 en 21 april 
1952 in hager beroep gewezen door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Dender
monde; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 1, bijzonder 
lid 1, van de wet van 16 december 
1851 op de voorrechten en hypo~he~ 
ken, gewijzigd bij de wet van 8 J~h 
1924, en 97 van de Grondwet, en, m 
zover nodig, van de artikelen 724, 1122 en 
1165 van het Burgerlijk Wetboek, door
dat het bestreden vonnis van 23 october 
195i beslist hebbende dat het bewijs niet 
geleverd is dat de heer Hillaert, rechts
voorganger van verweerders, op het ogen
blik van het verwerven van zijn perceel, 
kennis zou hebben gellad van het vroeger 
verwerven van llet kwestieuze koertje 
door eisers, ingevolgc~ een onderhandse 
akte, er uit afleidde, dat het zonder belang 
wordt na te gaan of een later rechtsvoor
ganger of verweerder zelf, op het ogen
blik van hun aankoop, kennis hebben ge
had van llet bestaan van die akte, omdat 
alle rechthebbenden van de eerste ver
werver (de lleer Hillaert), evenals · deze, 
voor waarachtige eigenaars dienen ge-

11) Raadpl. DE PAGE, b. VII, biz. 971. 

houaen te worden, ten overstaan van al 
deze tegen wie de onderhandse akte niet 
kan worden ingeroepen, eerste tak, ter
wijl die beschouwingen, in zover zij de 
heer Hillaert bedoelen, afdoendheid mis
sen ten overstaan van het door eisers op
geworpen middel afgeleid uit de kennis 
welke verweerders zelf van de onder
handse akte hadden en het bestreden von
nis al(lus met gebrek aan beweegredenen 
behept is (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); tweede tak, dan wanneer, 
daar llet niet om algemene opvolgers of 
opvolgers ten algemene titel gaat, maar 
om opeenvolgende kopers van de kwes
tieuze eigendom, enkel de goede trouw 
van verweerders zelf, op het ogenblik van 
hun eigen aankoopakten, ze zou gemach
tigd hebben zich op de vroegere over
schrijving hievan te beroepen (bijzonder 
schending van artikel 1 der llypotheek
wet) : 

Overwegende dat, wat het eerste onderc 
deel betreft, de rechter over de grond 
hierop wijst dat niet bewezen is dat Adolf 
Hillaert, niet onmiddellijke rechtsvoor
ganger van verweerders, kennis zou gehad 
hebben van de tussen een vroegere eige
naar van het goed en aanleggers rechts
voorganger gesloten onderhandse akte; 

Dat hij er aan toevoegt dat het dien
volgens zonder belang is na te gaan of 
verweerders of hun onmiddellijke rechts
voorgangers kennis van gezegde onder
handse akte hebben gehad, vermits zij in 
de rechten zijn getreden van Adolf Hil
laert, die de ware eigenaar van het goed 
was geworden, en dat de onderhandse 
akte, waaraan zij vreemd zijn gebleven, 
hun niet tegenstelbaar was; 

Dat hij alclus op het v66r hem aange
voerd middel een passend antwoord heeft 
verstrekt; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Overwegende, wat het tweede onderdeel 
betreft, dat de rechter over de grond 
vaststelt dat Adolf Hillaert het litigieus 
perceel heeft verworven, en dit bij regel
matig overgeschreven authentieke akte, 
zonder kennis te hebben gehad van de 
onderhandse akte waardoor het eigendom 
van clit perceel op een derde had overge
dragen geweest, en dat hij << de ware eige
naar' >l van gezegd perceel is geworden, 
met clien klaarblijkelijk verstaande dat 
hij erga. omnes eigenaar is geworden ; 

Dat hij vervolgens er op wijst dat de 
opeenvolgende verkrijgers van het goed 
op hun beurt eigenaars zijn geworden, 
dam· zij in de rechten van hun rechtsvoor
ganger zijn getreden; 

Dat hij terecht beschouwt dat de kennis 
welke deze latere verkrijgers zouden kun
nen geha<l hebllen van de tussen een van 
hun rechtsvoorgangers, vroegere eigenaar, 
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en aanleggers rechtsvoorganger gesloten 
onderhandse akte hun aanwerving niet 
meer ongeldig kon maken, vermits hun 
eigen rechtsvoorganger zelf een aan om 
hd even wie ook tegcnstelbaar eigendoms
rccht had verkregen en clit aldus mocht 
overdragen; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del naar rechte faalt; 

Over het' tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat eisers conclusies verwezen 
naar hun werkelijk aanwerven van het 
kwestieus stuk grond sinds 1927 en naar 
hun ononderbroken bezit sedertdien, naar 
het bouwen door hen van een betonmuur 
op die grondstrook, naar de schikking 
van het dak van hun gebouw en naar ver
schillende andere omstandigheclen, en het 
bestreden vonnis van 23 october 1951 niet 
het middel heeft beantwoord hetwelk, 
zonder expliciet het woord te gebruiken, 
doch op voldoencle duidelijke wijze afge
leid is geweest uit de tien- of twintlg
jarige verkrijgende verjaring en derhalve 
met gebrek aan beweegredenen behept is : 

Overwegencle dat het micldel het be
streden vonnis verwijt aanleggers be
\\'Cring niet beantwoorcl te hebben, vol
gcms welke zij zelf of door hun rechts
yoorganger het litigieus perceel door 
tien- of twintigjarige verjaring zouden 
verkregen hebben; 

Overwegende dat noch uit de v66r de 
rechter over de grond door aanleggers ge
nomen conclusies, noch nit de vermeldin
gen van de bestreden vonnissen blijkt 
c1at aanleggers v,66r de rechter over de 
grond de tien- of twintigjarige verkrij
gencle verjaring zouden ingeroepen heb
ben; 

Overwegende dat het middel in feite 
niet opgaat ; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van cle 
Grondwet, doordat het vonnis van 
21 april 1952, steunend op de door de 
deskundi,ge gedane opmetingen, geoordeeld 
heeft dat de kwestieuze gTondstrook 
wel het eigendom van verweerclers is en 
da t eisers niet meer zouden kunnen be
twisten in het bezit van gezegd perceel 
te zijn, naardien zij in hun vroegere con
clusies dat bezit erkend hebhen, terwijl 
eisrrs eenvoudig erkenden in het bezit 
van het in de onderhandse akte aangeduid 
perceel te zijn; dat de rechter over de 
grond zelf bevindt dat het door eisers be
zeten perceel niet de hele door verweer
ders opgeeiste oppervlakte vertegenwoor-

(1) Het blijkt uit de verklaringen op 8 mei 
1804, in de Kamer van volksvertegenwoordi
g~''s af.gelegd door de HH. de Bm·let, Minister 
van binnenlandse zaken, en Ligy, verslaggever 
~an de speciale commissie, dat de beschikking , 

digt en dat een gedeelte ervan in het 
eigenclom der andere aanpalende eige

-naars kan ingelijfd zijn, waarover hij 
nochtans nazicht weigert nit te oefenen; 
en dat het bestreden vonnis aldus met ge
brek aan beweegredenen, zoniet met te
genstrij digheid in de beweegredenen be
hept is : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
zijn beslissing clat het litigieus perceel 
i!Un verweerders toebehoorde, gesteund 
heeft op de door de bij tussenvonnis van 
23 october 1951 aangestelde deskundige 
gedane metingen, zowel wat betreft het 
door verweerders verkregen eigendom als 
de aanpalende goederen, en namelijk de 
door aanleggers in bezit g2houden go€de
rpn· 
-D~t, door te verwijzen naar de vast

stellingen van de deskunclige, en door op -
de vroeger door dezen in de loop van de 
procedure gedane verklaringen te steu
nen, om het door aanleggers bezeten per
ceel te bepalen, het bestreden vonnis zijn 
beslissing rechtvaardigt en dat aan dit 
vonnis noch gebrek, noch strijcligheicl van 
motieven kan verweten worcltn; 

Dat het middel feitelijke gronclslag 
mist ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten en, vermits de voorziening voor 
15 september is betekend geweest, tot een 
vergoecliug van 150 frank jegens de ver
weerders. 

11 juni 1954. - 1" kamer. - Voorzitte'r, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnememl 
voorzitter. - Verslaggever, H. Piret. -
G-eHjklu.1flencle concl'US'ie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 
Pleite1·s, HH. Veldekens en Struye. 

2c KAMER. - 14 juni 1954 

KIEZINGEN. - SCHORSING VAN DE RECH
'l'EN OM 'l'E STEMMEN EN 'l'E KIEZEN. - VOOR
WAARDELIJKE YEROORDELING. - KIESWE'f
BOEK, AR'l'IKEL 7, 3°, ALINEA 5. - ALGE
:A.iENE BEPALING. 

De bepaling ·van de 5" aUnea -uan het 3° 
'VCtn artilcel 7 vcm het Kieswetboelc, vol
[lens dewellce de kiesonbekwaamheid in 
geval van voorwaa1·deUjke -ueroo1·delin11 
geschorst is, is een algemene bepalin.g, 
toepassel!ijk zowel op de vm·oo1·deUngen 
voo·rzien bij het- 2° als op die voo1·
zien bij het 3° van gezegd artikel 7 (1) . 

van de vijfde alinea van het 3' van artikel 7 
van het Kieswetboek toepasselijk is op al de 
in dit artikel vermelde gevallen van schorsing 
van de kiesrechten (l'a1'l. Besch., zitting 1893-
1894, blz. 1345). 
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(BEX, T. GEMEENTE YAN BERLINGEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het be.streden 
arrest, op 26 maart 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikelen 7, 3°, alinea 5, 
en 24, litter a f, 1 o, alinea 2, van het Kies
wetboek (koninklijk besluit van 12 au
gustus 1928), doordat het bestreden ar
rest beslist dat aanlegger krachtens de 
voorschriften van artikel 7, 2°, alinea's 1 
en 2, van het Kieswetboek de schorsing 
heeft opgeloven van het uitoefenen van 
zijn kiesrechten gedurende een tijdperk 
van twintig jaar, vermits hij een voor
waardelijke straf heeft opgelopen van 
zes maanden gevangt'misstraf en een 
geld!Joete van 100 frank of een maand 
vervangende gevangenisstraf, uit hoofde 
van valsl1eid lin geschriften, gebruik van 
het vervalst stuk en bedrieglijke wegne
ming van een eenzelvigheidskaart ten na
dele van de gemeente Berlingen, dan wan
neer uit de samenlezing van voormelde 
bepalingen blijkt dat een voorwaardelijke 
straf, in zover zij niet uitvoe.rbaar ge
worden is, de kiesonbekwaamheid sclwrst 
en dat clit principe, alhoewel vermeld on
der 3° van artikel 7, ook van toepassiJ,lg 
is op de onder 2° ervan bedoelde veroor
delingen : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat, krachtens een in kracht van ge
wijsde gegaan vonnis, gewezen op 
30 april 1951, door de Correctionele.-Recht
bank te Tongeren, aanlegger veroordeeld 
werd tot de in het middel aangeduide 
straffen, met opschorsing van vijf jaar, 
wegens bij artikel 7, 2°, van het Kies
wetboek, voorziene misdrijven; 

Dat, alhoewel het ·niet vaststelt dat, ten 
gevolge van een later uitgesproken straf, 
gemelde voorwaardelijke veroortleling uit
voerbaar is geworden het arrest niette
min aanneemt dat, o~creenkonistig arti
kel 7, 2°, alinea's 1 en 2, van het Kies
wetboek, aanlegger ten gevolge van de 
veroordeling van 30 april 1951 de sellar
sing heeft opgelopen van de uitoefening 
van zijn kiesrechten gedurende een ter
mijn van twintig j aar; 

Overwegende echter dat hetzelfde ar
tikel 7 verder de regel van algemene 
draagwijdte huldigt volgens welke, in ge
val van voorwaardelijke veroordeling, de 
onbevoegdheid tot kiezen is opgeschorst 
zolang die veroordeling niet, ten gevolge 
ener later uitgesproken straf, uitvoerbaar 
is geworden; 

Dat die regel van toepassing i.s op de 
veroordelingen welke bedoeld zijn, niet 
aileen in het 3° maar ook in het 2° van 
het besvroken artikel; 

VERBR., 1954. - 42 

Waaruit volgt dat het middel gegrond 
is; 

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 ; 
laat de kosten de Staat ten laste; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

14 juni 1954. - 2" kamer. - Voonz:itteT, 
H. Wouters, voorzitter. - Ferslaggevm·, 
H. Belpaire. - Gelijlcl~tidende concl1tsie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Plei
te1·, H. Snyers (van de Balie van Has
selt). 

2° KAMER. 14 juni 1954 

1° MILI'l'IEJ. - BESLISSING VAN DE HER
KEURINGSRAAD. - REDENEN. 

2° VOORZIENING TOT VERBREKING. 
- J\I[ILITIE. - VOORZIENING WELKE DE 
SCHENDING VAN EEN AAN HET MIDDEL VREEM
DE BEPALlNG INROEPT. - J\1IDDEL NIET ONT
YANKELIJK. 

1° De he1·Tceuringsraad wellce in de be
woo1·d·ingen vnn nrtilcel 44, pnTngraaf 4, 
vnn de wet vnn 15 ju.ni 1951 oveT de ge
schilcthe·id voo1· rl6 dienst 11itsprnnlc doet 
moet z·ijn besUssing niet op 11We1· orn
stnnrlige w·ijze motiveren (1). 

2° Is niet ontvnnlcelijlc, tot stnv·ing vnn 
een voo1·zien·ing in zalce m·ilitie, het 
midrlel gestemuz op de omstanrligheid 
dnt rle rlienstpUchUge niet rlooT rle he1·-
7WII'ringsmnrl we1·rZ onrle1·zocht, rlan 
wnnnee1· dit midclel enlcel nrUlcel 44, 
pa.mgmaf 2, vnn rle wet van 15 juni 
1951 als geschonrlen wetsbepaling ann
d'!lidt (2). 

(VANDORPE.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
\Jeslissing, op 12 maart 1954 gewezen door 
<le herkeuringsraad van de provincie 
West-Vlaanderen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schen<ling van artikel 97 van de Grand
wet, doordat de bestreden beslissing aan
legger geschikt voor de dienst heeft ver
klaar<l, ondanks in de overgelegde getuig-

(1) Verbr., 7 december 1953 (supm, biz. 24i; 
B·ull. en PAsrc., 1954, I, 290, en nota 1). 

(2) Zie verbr., 21 december 1953 (.,Lpra, 
blz. 292; Bull. en PAsrc., 1954, I, 354, en nota 1, 
biz. 355). 
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schriften vermeld wordt dat hij onder 
behandeling was : 

Overwegende dat, zo artikel 49 van de 
wet van 15 juni 1951 aan de herkeurings
raad oplegt zijn beslissingen met . rede
nen te omkleden, artikel 44, paragraaf 4, 
de termen bepaalt waarin hij uitspraak 
over cle dienstgeschiktheid doet ; 

Dat de bestreden beslissing gemotiveerd 
is als volgt : « aangewezen, geschikt voor 
de dienst )), overeenkomstig gezegd arti
kel 44; 

Dat het midclel niet gegrond is ; 
Over het tweede middel, afgeleid uit de 

schending van artikel 44, paragraaf 2, 
van de wet van 15 juni 1951, doordat aan
leg·ger niet door de herkeuringsraad werd 
onderzocht : 

Overwegende dat artikel 44, para
graaf 2, enkel de ontvankelijkheid van de 
aanvraag tot vrijstelling betreft en dat 
de bestreden be.slissing niet over de ont
vankelijkheid doch wel over de grond van 
deze aanvraag uitspraak heeft gedaan; 

Dat de aangeduicle wettelijke bepaling 
dus vreemd is aan de ingeroepene grief, 
zodat de voorziening, bij toepassing van 
artikel 52, paragraaf 1 van de wet van 
15 juni 1951, niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwervt de yoorzie
ning. 

H juni 1954. - ze kamer. - Voorzittet·, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever·, 
H. De Bersaques. - Gel'ijlcluidende con
clusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 14 juni 1954 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
MILITIE. - KEURING ONDERGAAN IN RET 
BUITENLAND. - BESLISSING VAN DE HER
KEURINGSRAAD W AARBIJ DE DIENSTPLICHTIGE 
ALS GESCHIKT VOOR DE DIENST WORDT AAN
GEWEZEN. - lVJIDDEL DOOR DE MINISTER VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN AFGELEID UIT DE OM
STANDIGIIEID DA'l' DE AANVRAAG TOT VRIJSTEL
LING- NIET ONTVANKELIJK MOEST VERKLAARD 
WORDEN. - MIDDEL VAN BELANG ON'l'BLOOT. 

Is niet ontvanlceli:ilt, bij {febl'ek aan be
lang, het middel door· de Minister van 
binnenrandse znlcen afgeleid wit de om
standl,qheid dat de herke~tringsraad, be
slissende ten gevolge van een door de 
d·ienstplicht-i{fe ten zetel vnn een cons·u
laire post oncler·gnne lveur-ing, de dienst
plichtige n·iet nls {feschikt voor de 
dienst had moeten nanwijzen, maat· de 
aanvTaa,q ten gevolge derwelke de keu
dnn in het buitenland was geschied niet 
ontvnnlcelijk had moeten veTklaren, we
gens niet nalevinn de·r door de wet 

voorziene vormen, dewijl een nieuwe 
aanvr·na-n te laat was ingediend ,qe
~veest. (Wet van 15 juni 1951, artike
len 40, 44 en 47.) 

(MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 
T. ANDRIES.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 22 december 1952 gewezen 
door de herkeuringsraad der provincie 
Antwerpen; 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 20, paragraaf 1, 
4°, 40, 1 o en 3°, 41, 47 en 49 van de wet 
van 15 juni 1951 betreffende de dienst
plichtwet, 97 van de Grondwet, 9, 10, 15, 
17 van het koninklijk besluit van 30 oc
tober 1951 houdende regeling van de toe
passing van de dienstplichtwet, 3, 1°, van 
het ministerieel besluit van 31 october 
1951 tot vaststelling van de zittijden der 
rechtscolleges in militiezaken voor de 
vorming van het contingent van 1953, 
doordat, eerste onderdeel, indien een 
schriftelijke aanvraag op 28 mei 1952 zou 
bestaan hebben, waarbij de dienstplich
tige om vrijstelling of voorlopige afkeu
ring op lichamelijke grond verzocht, ze 
onontvankelijk had moeten verklaard 
worden, vermits de dienstplichtigen van 
1953 op straffe van niet ontvankelijkheid 
hun aanvraag om vlijstelling of voorlopige 
afkeuring op lichamelijke grond, samen 
met een doktersattest ten blijke van de 
aard der ingeroepen ziekten of lichaams
gebreken in de loop van de maand januari 
1952 _ bij het gemeentebestuur van hun 
militiewoonplaats moesten indienen en de 
herkeu1ing·sraad deze onontvankelijkheid 
in de loop van zijn gewone zittijd welke 
op 15 ,iuli 1952 gesloten werd had moeten 
uitspreken, en doordat, tweede onderdeel, 
inclien de herkeuringsraad, niettegen
staande hij onjuiste bewoordingen ge
llruik heeft, in werkelijkheid uit
spraak heeft gedaan over een aanvraag 
om in de kolonie of ten zetel van een di
plomatieke of consulaire post gekeurd te 
worden, aanvraag welke gedurende het 
eerste semester van 1952 wel mocht inge
diend worden en waarover de raad tot 
31 december 1952 nitl;lpraak mocht doen, 
het nochtans uit de stukken der recht.s
pleging niet blijkt clat bedoelde aanvraag 
wel schriftelijk ingediend en behoorlijk 
ondertekend werd : 

Over de twee onderdelen van het mid
del : 

Overwegende dat de herkeuringsraad, 
kennis nemende van de door de dienst
plichtige Andries ten zetel van een con
sulaire post ondergane keuring, bij de 
bestreden beslissing over de geschiktheid 
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van deze dienstplichtige uitspraak heeft 
gedaan in dezer voege : aangewezen, ge
schikt voor de dienst; 

01-erwegende dat het middel tegen de 
gewezen beslissing het bezwaar oppert 
dat de herkeuringsraad geen kennis 
van de ter sprake gebrachte keuring 
mocht nemen om reden dat zij niet wet
telijk werd aangevraagd en, bijgevolg, 
de bij hem aanhangig gemaakte rechts
pleging niet ontvankelijk had moeten 
verklaren; 

Overwegende, enerzijcls, clat de beweerde 
schending van de wet waarop de voorzie
ning is gegrond, geen gevolg heeft gehad 
op de militietoestand van de dienstplich
.tige vermits de uitgesprokene beslfs
sing aan deze laatste geen andere militie
toestand heeft toegekend dan deze welke 
door de wet bepaald wordt, bedoelde 
dienstplichtige bij afwezigheid van be
slissing bestemcl zijncle om in het door 
de jaarlijkse lichting van 1953 uitge
maakt contingent opgenomen te worden; 

Overwegende, anderzijds, dat, zo de 
herkenringsraad overeenkomstig de be
wering van het midclel uitspraak had ge
claan, de voorgeschreven terniijn om een 
aanvraag in te dienen om in de kolonie 
of ten zetel van een diplomatieke of con
sulaire post gekeurd te worden, voor de 
dienstplichtige niettemin reeds verstre
ken was en dat de gebeurlijke verbre
king van de bestreden beslissing geen 
nieuw termijn zou doen lopen om aan de 
dienstplichtige toe te laten clergelijke 
aanvraag in te dienen; 

Waarnit volgt dat het middel bij ge
brek aan belang niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

14 juni 1954. - 2° kamer. - TToorzitter·, 
H. Wouters, voorzitter. - TTerslaggever, 
H. van Beirs. - Gelijkluidende conolltsie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 14 juni 1954 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - MILITIE. - DUBBELZIN
NIGE BEWEEGREDENEN.- GEMIS AAN·BEWEEG
REDENEN. 

Is met dubbelzinnigheid "behept en is dm·
halve niet gemotiveerd, de beslissing 
van de hoge militieraad wellce, uit
spraak doenfle op het do01· de dienst
plichtige ingesteld hager· ber·oep, een be
slissing van de militieraad hervormt, 
wellce een aanvraag om vr·ijlating op mo
rele ur·ond, gesteund op artikel 12, 2°, 
van de militiewet verwer·pt, door zich 

.. er·toe te beperlcen te ver·Tclaren dat de 

derde broeder van de dienstplichtiue de 
voorwaarden voorz·ien door artilcelen 12, 
2°, alinea 2, en 63, par·agraaf 4, van die 
wet ver·m1lt, dan wanneer, ener·zijds, de 
dienstplichtige, in zijn alcte van beroep, 
liet gelden dat zijn clerde broecler cloor 
de jJ'finister· van binnenlandse zalcen ter 
beschilclcin,q van de Minister· van lcolo
n-iiin gesteld was geweest en, dat an
der·zijds, artilcel 63, paragmaf 4, van 
cle wet van 15 jnni 1951 uitsluitend het 
ueval bedoelt van de terbeschilclcingstel
linu van de Minister· van lcolonien door 
cle Minister van 1-andsver·dediging (1). 

(MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 
1'. DE1iUNTER-.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 21 oct,ober 1953 gewezen door 
de hoge militieraad; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grcndwet en 38 van de wet van 15 juni 
1951 : 

Overwegende dat nit de stukken van 
de procedure blijkt dat de militieraad de 
door verweerder ingediende aanvraag om 
vrijlating op morele grond, gesteund op 
het feit dat drie van zijn broeders hun 
actieve dienst hadden volbracht, afge
wezen had; 

Overwegende dat verweerder tegen 
deze beslissing beroep had ingesteld om
uat luidens zijn akte van beroep, de in 
zijn aanvraag bedoelde clerde broecler 
<< ter beschikking werd gesteld van de 
heer Minister van kolonH\n (namelijk 
uiterlijk v66r 14 november 1952, datmn 
waarop het dossier aan het JVIinisterie 
van binnenlanclse zaken overgemaakt 
werd), en dat de terbeschikkingstelling 
van de Minister van kolonH;n als broe
derdienst geldt >>; 

Overwegende dat de hoge militieraad de 
beslissing · van de eerste rechter her
vormde om reden dat de derde broeder 
van verweerder << de bij artikel 12, 2°, 
alinea,, 2, en 63, paragraaf 4, van de 
dienstplichtwet del. 15 juni 1951 voorziene 
voorwaarden vervult >>; 

Overwegencle dat door de bestreden be
slissing te steunen op artikel 63, para
graaf 4, van de wet van 15 juni 1951, 
welke onder de erin vermelde voorwaar
den, de terbeschikkingstelling ten behoe
ve van de Minister van kolonHln door de 
Minister van landsverdediging voorziet, 
clan wanneer in zijn akte van beroep ver-

(1) Zie verbr., 3 november 1953 (Bull. en 
PAsrc., 19M, I, 148) en 11 januari 1954 (supra, 
biz. 320; Bull. en PAsrc., 1954, I, 390)._ 
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weerder een terbeschikkingstelling ten 
behoeve van de Minister van kolonHln 
door de Minister van binnenlandse zaken 
inriep, de hoge militieraad onzeker laat 
of hij in feite heeft beschouwcl dat de 
derde broeder Hm verweerder door de 
Minister van landsverdediging ter be
schikking van de Minister van kolonHin 
werd gesteld, ofwel of hij in rechte heeft 
geoordeeld dat de artikelen 12, 2°, ali
nea 2, en 63, paragraaf 4, van de wet van 
15 juni 1951 toepasselijk waren wanneer 
de derde broeder door de Minister van 
binnenlandse zaken ter beschikking van 
de Minister van kolonH;n gesteld was ge
weest; 

Overwegencle clat cleze dubbelzinnigheid 
in de beweegredenen met een gebrek aan 
motieven gelijk staat en het hof niet 
toelaat zijn controle uit te oefenen; 

Dat de bestreden beslissing dus arti
kelen 97 van de Grondwet en 38 van de 
wet van 15 juni 1951 geschonclen heeft; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
verwijst de zaak naar de hoge militie
raad, anclers samengestelcl. 

14 juni 1954. - 2e kamer. - Voo1'Zittm·, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggevm·, 
H. De Bersaques. - Gel'ijlcl~tidende con
cl·usie, H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 14 juni 1954 

1° OPENBARE DRONKENSCHAP. 
JNBREUK. - BEWIJS. - GEMEEN RECH1'. 

2° REDENEN VAN DE VONNISS1iJN EN 
ARRESTEN. - S'l'RAFRECHT. - CONCLU
SIES WAARiliJ EEN AANVULLENDE ONDERZOEKS
MAATREGEL AANGEVRAAGD WORDT. - VAST
STELLINGEN VAN DE RECHTER OYER DE GROND 
W AAR.UI'l' BLIJKT DA'l' HIJ OOUDEELT GENOEG
ZAAM INGELICH'l' TE ZIJN. - lMPLICIETE VER
WERPING DER CONCLUSIES. - BESLISSING 
WETTELIJK GEMOTIVEERD. 

1° Het bewijs dat een persoon, die een 
rijt1tig op de openbare weg bestwurt, 
in staat van dronlcenschap is wordt aan 
geen b·ijzondeTe 1·egel onderworpen, het 
lean namelij 1c blijlcen 1tit een oveTdre
ven veTbntilc van alcohol en uit het 
percentage alcohol welk in het bloed ·is 
bevat (1). 

(1) Zie verbr., 6 juli 1953 (A1'1'. Verb>'., 1953, 
biz. 766; BuU. en PAsrc., 1953, I, 885, en 
nota 1). 

2° Do01· in zwn besUssing vaststellingen 
te vermelden, waantit blijlct dat hij 
ooTdeelt genoeg.eaam ingelicht te zijn, 
veTwerpt de rechte1· ove'l' de grond im
pUciet de conclusies waarbij een aan
v·ullende ondm·zoe7csmaat1'egel aange
VTaaga ·wordt (2). 

(VAN NIEUWENHOVEN, T. DE COSTER.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 december 1953 gewezen cloor 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste midclel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1 en 3 van de 
besluitwet van 14 november 1939 betref
fencle de beteugeling van de clronkenschap 
en 97 van de Gronclwet, doordat, om aan
legger wegens het besturen in staat van 
dronkenschap van een auto, op een open
bare plaats, te veroordelen, het bestreden 
arrest, enerzijds, een door de wetgever 
on bekend element a an de wettekst heeft. 
toegevoegd, namelijk het aanwezig zijn, 
in het bloed van cle wetsovertreder, van 
een wetenschappelijk vastgestelde alco
holgehalte, en anclerzijds, het geen re
kening heeft gehouden met een in aan
leggers conclusies gedaan aanbod van be
wijs van ter zake dienende feiten : 

Overwegende dat het arrest, om de te
lastlegging in de bewoordingen van de 
wet voor bewezen . te verklaren, het be
wijs van aanleggers staat van dronken
schap afleidt nit een deskuncligenverslag 
waaruit blijkt dat het bloed van betichte, 
op zijn minst 2,32 grammen zuivere alco
hol per kilogram bevatte en dat derge
lijk gehalte het geclrag van alle personen 
gevaarlijk bei:nvloedt, ook van deze wel
ke, zoals betichte, door hun bedrijf een 
bijzondere aanpassing zouden hebben on
dergaan; 

Overwegende dat het tot de souvereine 
beoordelingsmacht van de rechter over de 
groncl behoort te beslissen, op grond van 
om het even welke elementen ook en on
der meer, zoals in onderhavig geval, van 
het bovenmatig drankmisbruik en van 
het in het bloed van de betrokkene be
vonden alcoholgehalte, of die persoon 
zich in staat van dronkenschap heeft be
vonden; 

Dat, derhalve, het eerste onderdeel van 
het middel naar recht faalt; 

Overwegende dat aanlegger v66r de 
rechters in hoger beroep heeft aangeboden 
te bewijzen clat, naar de mening van de 
dokter die hem onmiclclellijk na de feiten 
onderzocht heeft, hij niet in staat van 
dronkenschap verkeerde, alsook dat een 

(2) Verbr., 15 april 1942 (Ar1·. Ve,·b,., 1942, 
biz. 45; Bull. en PAsrc., 1942, I, 91, en nota). 
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der verbalisanten plaats heeft genomen 
in de wagen, die hij stuurde, om zich 
naar de rijkswachtkazerne te laten voe
ren; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
dit aanbod impliciet afwijst op grand van 
de overweging « dat de indrukken van de 
verbalisanten, voor wie betichte « licht 
onder de invloed van de drank l) scheen 
te zijn en de bevindingen van dokter De 
Flander, volgens wie betichte geen << bij
zondere ll tekens van dronkenschap ver
toonde, niet van aard zijn de wetenschap
pelijke vaststellingen van de aangestelde 
deskundige te ontzenuwen, en zulks des 
te minder daar de afneming van het 
bloedstaal in behoorlijke omstandighe
den zonder aanwenden van ether of alco
hol ge!Jeurde (zie certificaat van Dokter 
De Flander) ll; 

Overwegende dat de rechter over clc 
grond souverein het clienend karakter van 
een bewijsaanbod beoordeelt; 

Dat, dienvolgens, het tweede onclerdeel 
van het middel niet kan aangenomen wor
den; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest eigen
machtig, zonder op enig element van het 
dossier te mogen steunen, aanleggers ver
zoek om deskundig onderzoek, strekkende 
tot het doen vaststellen dat verweerders 
rijwiel op het ogenblik van het ongeval 
onverlicht was, verworpen heeft : 

Overwegende dat volgens het arrest : 
« de fiets van de burgerlijke partij wel 
degelijk voorzien was van de noclige ver
lichtingsapparaten en namelijk van een 
achteruit schijnend rood-lampje dat door 
een dynamo in werking werd gebracht; 
dat er dus redelijk kan vermoed worden 
dat bedoeld rood licht aan het branden 
was terwijl de vrachtwagen achter de 
wielrijder kwam aangereden en hem in
haalde; dat, weliswaar, betichte ontkent 
dat de fiets verlicht was, maar dat deze 
loutere bewering noch overtuigend voor
komt, noch gestaafd wordt door enig 
objectief bewijs dat tegen hager aange
haald vermoeden zou kunnen opwegen ll; 

Overwegende dat de rechters over de 
grand aldus hun overtuiging hebben ge
steund op een feitelijk vermoeden waar
van zij de bewijswaarde souverein beoor
deeld hebben; 

Dat zij er niet toe gehouden zijn de mo
tieven van dit motief aan te geven; 

Overwegende, dienvolgens, dat het mid
del niet kan aangenomen worden ; 

En overwegende, met betrekking tot de 
beslissing over de publieke vordering, dat, 
voor het overige, de substantiille of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Overwegende dat de voorziening is ge
richt tegen aile, zowel strafrechtelijke als 
burgerlijke beslissingen « welke voor 
voorziening vatbaar zijn ll ; 

Overwegende dat het arrest de beslis
sing van de eerste rechter bevestigt waar
bij aan verweerder een provisionele ver
goeding wordt toegekend en, alvorens ver
der recht te spreken, een onderzoeksmaat
regel wordt bevolen; 

Dat dergelijke beslissing, die niet gewe
zen is over een geschil betreffende de be
voegclheid, geen eindbeslissing naar de 
zin van artikel 416 van het Wetboek van 
strafvordering uitmaakt en zij, derhalve, 
niet vatbaar is voor voorziening in ver
breking; 

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

14 juni 1954. - 2" kamer. - Voonzittcr, 
H. vVouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Belpaire. - GeHjklu·i(lende conclttsie, 
H. Depelcllin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 14 juni 1954 

1° VERGOEDINGSPENSIOEN. - SA
MENGEORDENDE WE'l"l'EN VAN 5 OCTOBER 1948. 

BETREFFEN ENKEL DE LICHAMELIJKE 

SCHADE. 

2° VERGOEDINGSPENSIOEN. - SA
MENGEORDENDE WE'l"l'EN VAN 5 OCTOBER 1948. 
- PENSIOENEN EN 'l'OELAGEN DIE EEN FORFAI
'l'AIRE VERGOEDING UITMAl<EN, WELKE OM 
HE'l' EVEN WELKE ANDERE VERGOEDING UI'l'
SLUI'r. ~ BEPALING WELKE DE VERANTWOJR
DELIJKHEID VAN HE'l' ORGAAN VAN DE STAAT 
D!i;K'I'. - BEPALING WELKE DE WE!UCELI,JKE 
'l'OEKENNING VAN EEN PENSIOEN ONDERSTEL'l'. 

3o MIDDELEN TOT VERBREKING. -
S'l'UAFZAXEN. - BURGERLIJKE VORDERING. 
- J\1IDDEL WELKE HE'l' BES'l'AAN VAN EEN 
FEITELIJKE OMS'l'ANDIGHEID ONDERS'l'EL'l'. -
GEEN VAS'l'STELLING VAN HE'l' BES'l'AAN VAN 
ZULKE O.MS'l'ANDIGHEID. - M:IDDEL DAT FEI
TELI,Jl<E GRONDSLAG MIST. 

1 o De bij beslttit van de Regent dd. 5 oc
tober 1948 samengeordende wetten op 
de vergoedingspensioenen, gewijzigd 
do01· de wetten van 22 december 1949, 
26 jul-i 1952, 2 Jebr·u.a1·i 1954 en 16 maart 
1954, betreffen enkel de l-icharnelijke 
schade en niet de schade aan de goede-
1'en. 

2° Artikel 1, laatste lid, van de wetten op 
de ve1·,qoedingspensioenen, sarnengeor
dend bij beslu.it van de Regent van 
5 october 19.'J8 en gewijzigd door de 
wetten van 22 decembe1· 1949, 26 juli 
1952, 2 febntari 1954 en 16 maart 
1954, luidens dewelke al de bij toepas-
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sing 'Van d-ie wetten toegelcende vergoe
cUngen en toetagen een forfaitMre ve1·
yoecling nitmalcen en om het even wellce 
ancleTe 'Ue1·goeding voor hetzelfde scha
clelijlc feit n-itslniten, onde1·stelt dat 
een pensioen werlcelijk toegelcend is ge
weest. (Impliciete beslissing.) 

3° Mist feitelijlce g1·ondslag het micldel 
wellce een feitel!ijlce omstandigheid 
oncle1·stelt, waa1·van het bestaan niet 
vastgesteld is door een st1tk waarop 
het hot acht vennart te slaan. 

(VANDEWALLE, T. PAESEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 november 1953 gewezen door 
het militair gerechtshof; 

I. Over de publieke vordering : 
Overwegemle dat de substantHHe of op 

straf van nietigheid vo_orgeschreven 
rechtsvormen werden nagelefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. Over de burgerlijke vorcleringen : 
Over het enig middel, afgeleid nit 

de schending van de artikelen 1, laat
ste alinea, van de wetten op de mili
taire pensioenen samengeordend bij be
sluit van de Regent dd. 5 october 
1948, 4, paragraaf 1, van cle wet van 
9 maart 1953 l1oudende sommige aanpas
singen in zake mi1itaire pensioenen, 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest verklaart dat de wetten van 
9 maart 1953 en van 5 october 1948 niet als 
gevolg hellben de militaire invalieclen van 
de vredestijd te beroven van hun burger
lijke rechten op volleclige vergoeding vau 
het nadeel bij toepassing van de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
wanneer zij in staat zijn te bewijzen dat 
deze schade aan een ongeoorloofde daad 
van een staatsorgaan te wijten is, en der
halve be.slist dat deze militairen terzelf
dertijd recht hebben op de burgerlijke 
vergoecling en op de invaliditeitspensioe
nen, dan wanneer artikel 1, laatste ali
nea, der samengeordende wetten op de 
militaire pensioenen bepaalt dat de ver
leende pensioenen en toelagen een forfai
taire vergoeding zijn en ar·~ikel 4, para
graaf 1, :van de wet van 9 maart 1953 het 
vergoeden inricht van het door de mi
litaire invalieden in·vredestijd ondergaan 
nadeel, wanneer ·de invaliclfteit te wijten 
is aan een schadelijk feit clat zich in vre
destijd heeft voorgedaan, om het even of 
dit schadelijk feit al clan niet een onge
oorloofde daad van een staatsorgaan is, 
zodat de bepalingen der wetten op de mili
taire pensioenen, wat de vergoeding cler 
door cle militairen in vreclestijd onder
gane schacle betreft, de artikelen 1382 en 

1383 van het Burgerlijk Wetlloek vervan
g·en, daar de Staat of dezes organen niet 
tot tlubi.Jele vergoeding kunnen gehou
den zijn : 

A. In zover het bestreden arrest aanleg
ger veroordeelcl heeft om aan de burger
lijke partij Jacques Paesen wegens 
schade toegellracht aan zijn motorrij
wiel een vergoeding, gToot 21.186 frank 
te betalen : 

Overwegende dat de wet van 9 maart 
1953 alsmede de bij besluit van de Regent 
del. 5 october 1948 samengeordende wetten 
op de vergoedingspensioenen, welke door 
aanlegger worden ingeroepen, enkel de 
lichamelijke en niet tle schade aan goe-
tleren betreffen; , 

Dat de veroordeling van aanlegger om 
aan de burgerlijke partij Jacques Paesen 
een vergoeding uit te keren, wegens aan 
zijn motorrijwiel toegebrachte schade, 
dus geen schending van voormelde wets
bepalingen zou kunnen uitmaken; 

B. In zover het bestreden arrest aanleg
ger veroordeeld heeft om aan ieder ver
weerder eeh vergoeding, grout 6.000 fr., 
wegens zedelijke schade te betalen : 

Overwegende dat nit het bestreden ar
rest blijkt dat deze veroordelingen ten 
voordele van verweerders, beroepsmili
tairen, uitgesproken werden, ten einde ze, 
bij toepassing van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, te vergoeden voor de 
zeclelijke schacle spruitende nit de licha
melijke letselen die zij ten gevolge van 
het ongeval, dat op 1l april 1953 geschied
de, opgelopen hebben, en waarvoor aan
legger verantwoordelijk werd verklaard, 
ongeval dat zich gedurende en ingevolge 
de dienst voorgedaan heeft, aanlegger 
in hoeclanigheid van Staatsorgaan zijnde 
opgetreden; 

Overwegende dat het middel voorhoudt 
dat artikel 4, paragraaf 1, van de wet van 
9 maart 1953 in onderhavig geval de 
laatste alinea van artikel 1 der bij be
sluit van de Regent van 5 october 1948 
samengeordende wetten op de vergoe
dingspensioenen toepasselijk maakt; 

Dat die alinea luidt als volgt : « al de 
krachtens deze wet verleende pensioenen 
en toelagen zijn een forfaitaire vergoe
cling, waardoor de toekenning van om het 
even welke andere vergoeding voor het
zelfde schadelijk feit uitgesloten wordt. 
Deze bepaling dekt de verantwoordeli.ik· 
beid van het Staatsorgaan, materii(He ver
wekker van het ongeval, dat tot de toe
kenning van het invaliditeitspensioen 
aanleicling gegeven heeft JJ; 

Overwegende clat noch nit het bestreden 
nrrest, noch nit de stukken van de proce
r!ure waarop het hof acht vermag te 
slaan, blijkt clat een invaliditeitspensioen 
aan verweerders bij toepassing van de 
wet van 9 maart 1953 en der voormelde 
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samengeor<lende wetten werd toegekend, 
ten einde ze schadeloos te stellen voor de 
gevolgen van het ongeval, dat tot de te
gen aanlegger uitgesproken veroordelin
gen aanleiding gaf; 

Dat dienvolgens, ware aanleggers stel
Iing ~elfs gegrond, volgens welke arti
kel 4, paragraaf 1, van de wet van 
9 maart 1953 op de door deze bepaling 
bedoelde schadelijke feiten, artikel 1, 
Iaatste alinea der bij besluit van de Re
gent dd. 5 october 1948 samengeordende 
wetten op de vergoedingspensioenen toe
passelijk zou hebben gemaakt, het dan 
nog niet blijkt dat de toepassingsvoor
waarden van bedoeld artikel 1, Iaatste 
alinea, zouden vervuld zijn; 

Dat het middel derhalve feitelijke 
gronds'lag mist ; 

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

14 juni 1954. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggeve1·, 
H. De Bersaques. - Gel'ijkl1tidende oon
ol1tsle, H. Depelchin, advocaat-generaal. 
- Pleiter, H. della Faille d'Huysse. 

2e KAMER. - 15 juni 1954 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG YAN Al>In'l'SWE~E. - ARRES'l' DAT 
HET VESTIGE\' VAN AMB1'SWEGE VAN DE AAN
SLAG AFLEIDT UIT DE ENKELE VASTS'l'ELLING 
DAT HIJ OVEREENJ(OUS'l'IG ARTIKEL 55 BE
PAALD WERD. - 0NWE'l''l'ELIJKHEID. 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG. - BEWIJS VAN HET JUISTE BE
DRAG DER INKOMS1'EN TEN LASTE VAN DE BE
LASTINGSCHULDIGE. - VERPLICHTING V66R 
HET HOF VAN BEROEP TE BEPALEN OF DE VES
TIGING RIJ VERBE'l'ERING IS GESCHIED OVER
EENKOMSTIG ARTIKEL 55, OFWEL VAN A:MBTS
WE3E OVEREENKOUS'l'IG ARTIKEL 56 DER SA
MENGESTELDE WE1"1'EN. 

1 o H et hof van beroep mag het vestigen 
van ambtswege van een aanslag in de 
gewone belastingen niet afiei.den ttit 
de enkele vaststelling dat hij overeen
komstig a1·tikel 55 bepaald werd (1) . 

2o Het an·est, dat aan de belasting
schuldige het bewijs van het jttiste be
drag der belastbare inkomsten of baten 
oplegt, en dat niet bepaalt of de aan
slag bij wijze van ve1·betering overeen
lwmstig artilcel 55, of wel van ambts
wege overeenlcomstig artilcel 56 der sa
mengeschalcelde wetten gevestigd werd, 

(1) Zie nota, getekend W. G., in Bull. en 
PASIC., 1954, I, 882. ' 

laat aan het H of van verbrelcing niet 
toe zijn controle uit te oefenen. 

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

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 mei 1!152 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Over het enig middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 141 en 142 van het Wet
boek van burgerlijke rechtspleging, 
55, 56 en 57 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, samen
geschakeld bij besluit van 31 juli 1943 
en daarna bij besluit van de Regent dd. 
15 januari 1948, en 19 van de wet van 
16 october 1945 houdende invoering van 
een extrabelasting op de in oorlogstijd 
behaalde exceptionele inkomsten, winsten 
en baten, doordat, na te hebben vastge
steld dat eiser voor de dienstjaren 1941 
tot en met 1945 aangiften in de inkomsten
belastingen heeft ingediend en dat de ad
ministratie de aangegeven inkomstencij
fers bij toepassing van artikel 55 van de 
samengeschakelde wetten verbeterd heeft, 
het arrest nochtans verklaart dat de liti
gieuze aanslagen van ambtswege zijn ge
vestigd bij toepassing van artikel 56 
van dezelfde wetten en dat, dienvolgens, 
het bewijs van het juiste bedrag van de 
belastbare inkomsten op eiser rust, dan 
wanneer het arrest, hetwelk geen onder
scheid maakt tussen de aanslagen in de 
inkomstenbelastingen en in de extrabelas
ting, geen van de door voormeld artikel 56 
vereiste omstandigheden vaststelt opdat 
die aanslagen van ambtswege wettelijk 
mogen gevestigd worden, en dat het te
genstrijdig is bij toepassing van arti
kel 55 gevestigde aanslagen al:s zijnde 
van ambtswege gevestigd aan te zien met 
het gevolg dat de bewijslast op eiser 
verplaatst wordt : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
r1at eiser aangiften in de gewone inkom· 
stenbelastingen over de dienstjaren 1941 
tot en met 1945 heeft ingediend en dat, 
nadat deze onjuist werden bevonden, de 
taxatie-amhtenaar, steunend op arti
kel 55 van de samengeschakelde wet
ten, de aanslagen in de inkomstenbelastin
gen op verbeterde grondslagen heeft ge
vestigd; 

Dat, na daaruit te hebben afgeleid dat 
de taxatieambtenaar eiser van ambts
wege, bij toepassing van artikel 56 van 
voormelde wetten, heeft aangeslagen en 
dat, dienvolgens, het bewijs van de juist
heicl van de belastbare inkomsten uitslui
tend op eiser rust, het arrest vaststelt dat 
clit bewijs niet werd gebracht; 
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Dat het daaraan toevoegt dat trouwens 
de cloor het beheer vooruitgezette cijfers 
normaal voorkomen, zowel wat betreft de 
aanslagen in de directe gewone inkom
stenbelastingen als in de extrabelasting, 
met uitzondering van ene som die het 
bepaalt; 

Overwegende dat, door het verklaren 
dat de aanslagen in de gewone inkom
stenbelasting·en van ambtswege werden 
gevestigd, het arrest een onjuiste gevolg
trekking afieidt uit de enkele vaststelling 
clat die aanslagen overeenkomstig arti
kel 55 van de samengeschakelde wetten 
werclen gevestigd; 

Overwegende dat, ten aanzien van cle 
aanslag in de extrabelasting, het arrest 
niet bepaalt of de vestiging bij toepas
sing van artikel 55 of van artikel 56 van 
gezegde wetten is geschied, noch de om
standigheden ervan doet kennen zodat 
elke controle over de wettelijkheid van cle 
beslissing omtrent de bewijslast onmoge
lijk wordt gemaakt; 

Da t het middel gegrond is ; 
Om die reclenen, verbreekt het bestre

clen arrest; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde lleslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; 
verwijst de zaak naar het Hof van lle
roep te Brussel. 

15 juni 1954. - 2" kamer. - Voorzitte1·, 
H. de Olippele, raadsheer waarnemencl 
voorzitter. - Versiaggever, H. Belpaire. 
- Gelijlvltticlencle condusie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. 
Pleite?·, H. Van Leynseele. 

2" KAMER.- 15 juni 1954 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
REOLAMATIE. - BEOORDELING VAN DE IN DE 
REOLAMA'flE INGEUOEPEN GRIEVE"!.- BEOOR
DELING ONDERGESOHIKT AAN HET REGELMA
TIG OVERLEGGEN VAN DE REOLAMATIE YOOR 
HET HOF VAN VERBREKING. 

2° INKOMSTENBEJLASTINGEJN. -
]]XTRABELAS'l'ING. - VERMOEDEN BEPAALD 
BIJ ARTIKEL 2, PARAGRAAI!' 3, VAN DE WET 
VAN 16 OCTOBER 19!5. - DEWIJSELEMENTEN 
BEPAALD IN PARAGRAAF 3, LITTERA C, ALI
NEA 2, VAN HETZELFDE ARTIKEL EN BESTEMD 
OM DE VERMOEDENS OM TE KEREN. - Sou
VEREINE BEOORDELING DOOR DE REOH'fER 
OVER DE GROND. 

1° Gaat in teite niet op het middel ge
stettnd op de in de reclamctUe tegen de 
g,anslag inge1'0epen gdeven, wanneeT de 
TeclamaUe n·iet 1·egelmat-ig v66·r het hot 
is overgele.Qd. 

2° De bewijswaa?·de van de bij artilvel 2, 
pa1·ag1·aat 3, littera c, alinea 2, van de 
wet van 16 october 1945 bepaalde be
wijselementen, bestemd om het bij pa
?·agraaf 3, alinea 1, van hetzelfde aTti
lcel ingesteld wettelijlv vermoeden om 
te /wren, wot·dt aan de souvet·eine be
oordeling van de rechter over de grand 
ove1·gelaten (1). 

(NICOLAi, 'f. BELGISOHE S'fAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 mei 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste midclel, afgeleid uit de 
schending Tan artikel 97 van de Groncl
wet, doorclat het bestreclen arrest ver
scheidene grieven welke eiseres in haar 
twee bezwaarschriften had ingeroepen 
niet beantwoorclt, clan wanneer zi.i, in 
haar tot het hof van beroep gericht ver
zoekschrift, al deze grieven in algemene 
llewoordingen had hernomen, zoncler ze 
evenwel nacler te bepalen of ze uitdruk
keli.ik opnieuw in conclusies te ontwik
kelen maar zonder nochtans er van af te 
zien: 

Overwegencle clat de twee bezwaar
schriften waarvan het micldel gewag 
maakt, niet door eiseres aan het hof wer
den overgelegd; dat het micldel derhalve 
in feite niet opgaat; 

Over het tweede miclclel, afgeleicl uit 
de schencling van artikel 2, paragraaf 3, 
littera c, van de wet del. 16 october 19!5, 
cloorclat het bestreden arrest in verband 
met het door eiseres op 1 januari 1940, 
beweercle bezit, verklaart dat de aan het 
hof nieuw overgelegcle stukken, << geen he
paalcl bewijs )} uitmaken, dan wanneer, 
vermelcle wetsbepaling, het bewijs toelaat 
door om het even welk bewijsmiclclel, 
onder meer door vermoeclens en algemene 
lJekendheicl in de ruimste betekenis van 
deze woorden, alsmede door alle midde
len welke de redelijke overtuiging van 
het beheer kunnen staven en, clan wan
neer, gemelde nieuwe stnkken niet alleen 
vermoedens nitmaken maar tevens naar 
de algemene bekendheid verwijzen : 

Over het eerste onclenleel : 
Overwegencle clat het hof van beroep in 

zijn arrest cle reden aangeeft waarom de 
nieuwe overgelegcle stnkken geen voldoend 
bewijs nitmaken, namelijk omdat zij, ten 
overstaan van de andere elementen, eigen 
aan cle zaak, de overtuiging van het hof 
niet meclebrengen; clat voornoemde stuk-

(1) Verbr., 12 januari 1954 (suprct, blz. 323; 
Bull. en PAsrc., 1954, I, 397). 
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ken dus niet verworpen werden omdat 
dergelijke bewijsmiddelen niet door de 
wet worden toegelaten; 

Dat het eerste onderdeel op een ver
keerde interpretatie van het bestreden ar
rest berust en dan ook, in feite, niet op
gaat; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de waarcle van de bij 

artikel 2, paragraaf 3, van de wet cld. 
16 october 1945 voorziene bewijsmiclclelen 
aan de souvereine beoordeling van de 
rechter over de groncl worclt overgelaten; 

Dat clit onclercleel van het midclel niet 
kan aangenomen worden; 

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

15 juni 1954. - 2.e kamer. - Voorzitte1·, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1'8lct,_rJgever, H. De Bersa
ques. - GeUjlcl·uiclende concl1tsie, H. Gans
llof van cler Meersch, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 15 juni 1954 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
WIJZIGING VAN EEN ONJUIS'l' BEI'ONDEN AAN
GIF'l'E. - RAJ\1ING VOLGENS 'l'EKENEN OF INDI
CIEN. - GLOBALE llAMIN·:1. 

2° INKOMSTENBELAS'l'INGEN. 
WIJZIGING DOOR DE ADMlNISTBATIE VAN DE 

AANGIFTE VAN EEN BELAS'riNGPLICHTIGE. 
VESTIGEN VAN EEN AAN\'ULLENDE AANSLAG. 
AANVUI,LENDE AANSLAG NIET BEPERl(T 'l'OT HET 

DEEL VAN DE WINS TEN WELK DOJB DE 
EX'l'RABELAS'fiNG NlE'l' WEBD GETBOFFEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING OP DE IN OOBLOGSTI.TD BE
HAALDE EXCEP'l'IOIXELE BATEN. - A H'l'lKEL 7 
\'AN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945. - DOEL 
EN DRAAGWr.JDTE. 

1° De raming van de belastbare grand
slag, die cle aclministratie overeenkom
stig a1·tUcel 55 cleT sarnengeschalcelcle 
wetten in cle plaats van de aangegeven 
inlcomsten mag stellen, wannee1· z·ij de 
aang·ifte van cle belastingpUcht-ige on
i·nist bevonden lleeft, is een globale ra
;ming g6daan op ff'I'Oncl .,;an het yeheel 
van ae telcenen of ·inrl'icien (1) . 

2° Geen bepaliny, noch van ae samenge
schakelae wetten, noch vnn de wet van 
16 october 1945, beperkt het .,;est'igen 

(1) Vaste rechtspraak . .Zie onder meer verbr., 
27 april 1954 (Bull. en PAsrc., 1954, I, 722) en 
4 mei 1954 (snpra, blz. 572; B'lill. en PAsrc., 
1954, I, 748). 

vnn nnnmtllende nanslagen · in cle ge• 
wane belastingen tot het aeel van ae 
winsten wellc clo01· ae extrnbelast-ing 
niet wera get·roffen (2). 

3° Het enig doel van art·ilcel 7 vrtn ae wet 
van 16 october 1945 ·is ae yevolgen te 
voo1·komen vwn het verstrijlcen van ae 
bij a1·tilcel 7 4 cle1· samenyeschalcelde 
wetten bepa.alde b·witenyewone ann
slagstermijnen, in gevnl van het te
ntgbrengen vrm het leger op vrecles.,;oet, 
en, ·in dit ,qeval het vestigen van awnmtl
lende annslngen in de gewone inlcom
stenbelnst-ingen toe te laten, zolnng de 
ext1·abelast-ing kan wo·rden ,qevesti,qd, 
onder het enig voorbeho·ud dat yeen 
ve1·hoying noch boete .zal worden toe,qe
past (3). 

(VANHAECKE, '1'. BELGISCIIE STAA'l', 
MINIS'l'EH VAN FINANCIEN.) 

ARTIEST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op l7 juni 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent ; 

Over het enig miclclel, afgeleid, nit 
de schending van de artikelen 97 en 
112 van · de Gronclwet, 55 cler samen
geordencle wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, 7 en 19 van de wet 
van 16 october 1945, cloordat het be
streden arrest beslist heeft clat de ad
ministratie gerechtigcl was de onder
hondskosten in aanmerking te nemen als 
tekenen of indiden waaruit een hogere 
graad van gegoedheid clan nit de aange
geven inkomsten bleek, dan wanneer, 
eerste onderdeel, llet beclrag van cleze 
kosten, zoals het arrest het vaststelt, niet 
hoger was dan clit van de aangegeven 
winsten, clan wanneer znlks een voor
waarde is opdat deze kosten als indicien 
zouden kunnen ingeroepen worden, clan 
wanneer, tweede onderdeel, de inkomsten 
die reeds onder toepassing van de extra
belasting vielen niet meer aan de gewone 
inkomstenbelastingen onderhevig waren : 

Over het eerste onclercleel : 
Overwegencle clat, luiclens artikel 55, pa

ragraaf 1, cler samengeordencle wetten be
treffencle de inkomstenbelastingen en arti
kel 19 van de wet van 1G october 1945, de 
raming van de belastbare grondslag, die 
de aclministratie in de plaats Yan de aan
gegeven inkomsten mag stellen, een glo
bale raming volgens tekenen of indicHin 
is; dat, opclat deze Taming zonder uit
werksel zou lllijven, het niet volstaat dat 
de afzomlerlijke volgens een van cleze te-

(2) en (3) Verbr., 12 en 26 januari en 16 fe· 
bruari 1954 (wpm, biz. 322, 370 en 428; B-ull. 
en PASIC., 1954, l, 395, 461 en 540). 
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kenen of indicH~n gedane schatting, bene
den de aangegeven inkomsten zou blijven, 
wanneer de globale raming, volgens het 
geheel der tekenen of indicien, dat be
drag overtreft; 

Overwegende, ter zake, dat de raming 
van (le belastbare grondslag bij toepas
sing van artikel 55 gedaan werd en dat 
de kosten van levensonderhoud bij de be
lastbare inkomsten gevoegd werden; 

Dat het arrest er aldus op wijst dat 
<leze kosten enkel een der indicien uitma
ken waarop de raming van de bela.stbare 
gron<lslag gesteund was; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat geen bepaling noch 

van de samengeordende wetten betref
fende de inkomstenbelasting·en, noch van 
de wet van 16 october 1945 de vestiging 
vau aanvullende aanslaggen in de gewone 
belastingen beperkt tot het cleel der wins
ten welke door de extrabelasting niet 
werd getroffen; 

Overwegende dat het enig doel van ar
tikel 7 van de wet van 16 october 1945 is 
de gevolgen te voorkomen, welke arti
kel 1 van de besluitwet van 17 december 
1952 aan het terugbrengen van het leger 
op vredesvoet toeschrijft, en, ondanks 
<lie gebeurtenis, de vestiging van aanvul
leude aanslagen in de gewone inkomsten
belastingen, voor de dienstjaren 1940 tot 
1945, toe te laten, niettegenstaande het 
verstrijken van de bij artikel 7 4 der sa
mengeordende wetten vastgestelde ter
mijn, zolang de extrabelasting kan wor
den gevestigd, onder het enig voorbehoud 
dat geen verhoging noch gelclboete zul
len worden toegepast; 

Overwegende dat beide onderdelen van 
het middel naar recht falen; 

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

15 juni 1954. ~ 2° kamer. - Voonzitte1·, 
H. cle Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. ~ Ve1·slaggevwr, H. De Bersa
ques. - Geliflcluiden,de eonclu.sie, H. Gans
hof van der Meersch, advocaat-generaal. 
- Pleiter, H. Van Leynseele. 

ze KAMER. - 16 juni 1954 

MILITIE. - AANI'RAAG OM GEWOON OF BUI
TENGEWOON UITSTEL. - BESUSSING VAN DE 
RECHTSMACHT lN MILITIEZAKEN YASTSTEL
LENDE DAT DE SA!<IENGEI'OEGDE INKOMENS VAN 
DE OUDERS VAN DE DIENSTPLICHTIGE RET 
WETTEUJK :MINIMUM TE BOVEN GAAN. -BE
SLISSING IMPLICIET AANNEMENDE DAT DE VA
DER VAN DE DIENSTPLICHTIGE, HETZIJ. MEER 

DAN 60 JAAR OUD IS, HETZIJ MET EEN OVER
LEDENE FAMILIELID DIENT GELIJKGESTELD. 

De beslissing van de 1·eehtsrriaeht in mi
Utiezalcen, wellce een aanv1·aag om ge
woon of b·uitengewoon 1titstel verwerpt 
om reden dat de samengevoegde inko
mens van de dienstpUehUge het wette
lijk minimum te boven gaan, neemt im
plieiet aan dat de vader van de dienst
plichtige ofwel meer dan 60 jaar oud is 
ofwel met een overledene familielid 
dient te worden gelijlcgesteld. (Wet van 
15 juni 1951, art. 10, par. 2, 11, par. 1, 
en 17, par. 2.) 

(VAN DAM!<IE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 26 februari 1954 gewezen 
cloor cle hoge militieraad; 

Over het enig middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 38, para
graaf 4, van <le dienstplichtwet van 
15 juni 1951, doordat de bestreden 
beslissing, waarbij over een aanvraag 
om een buitengewoon uitstel uitspraak 
wordt gedaan, zonder gronden weigert 
aan te nemen dat aanleggers vader als 
verloren voor het gezin dient te wor
den beschouwd, en, aan de andere zijde, 
verklaart dat de samengevoegde inko
mens van de ouders van aanlegger het 
door de wet zowel voor het aan de indie
ning van de aanvraag voorafgaande bur
gerlijk jaar als voor het lopend jaar be
paald maximum te boven gaan, en. dat het 
mogelijk is, gelet op de omvang van het 
bedrijf, werkkrachten in dienst te nemen 
om aanleg·g·er gedurende zijn legewlienst 
te vervangen en dat, rekening houdend 
met de aan die werkkrachten uit te ke
ren gelden, het be<lrijf nog zodanige 
winstruimte zal overlaten dat het ver
moedelijk inkomen van het volg·end jaar 
het wettelijk maximum zal overschrij
den, dan wanneer die redenen gegrond
heid ontberen, naardien de aan die werk
krachten uit te keren gelden 180.240 fr. 
en de inkomsten 190.464 fr. 30 belopen, 
wat een som van slechts 10.224 fr. 30 
voor het onderhoud van de vader, de 
moeder en de grootmoeder van aanleg
ger overlaat, en dan wanneer het voor
barig is te onderstellen dat de inkomsten 
van het lopende jaar en van het volgend 
jaar even hoog als die van de voorgaande 
jaren zullen zijn : 

Overwegende dat de bestreden be<tlis
sing·, door de aanvraag af te wijzen om 
reclen dat de samengevoegde inkomPns 
van de ouders van aanlegger het wette
lijk ma~imum te boven gaan, implieiet 
aanneemt dat aanleggers vader hetzij bij 
toepassirig van artikel 17, paragTaaf 2, 
van de wet van 15 juni 1951 met een over-
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ledene client gelijkgesteld, hetzij meer 
dan zestig jaar oud is, van welke voor
waarden het gelijktijdig aanwezig zijn 
bij de artikelen 10, paragraaf 2, en 11, 
paragraaf 1, van dezelfde wet vereist 
wordt; 

Overwegende dat, voor het overige, het 
middel de wetsbepalingen niet aanduidt 
welke zouden geschonden geweest zijn; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

16 juni1954. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggevet·, 
H. Belpaire. - Gelijklttidende conclttsie" 
H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 16 juni 1954 

MILITIE. - AANVRAAG o~r BUITENGEWOON 
UITSTEL. - DIENSTPLICH'l'IGE AANVOERENDE 
DAT ZIJN ZUSTER HAAR MOEDER WEDUWE 
HEEFT VERLA'l'EN OM IN BOELSCHAP TE GAAN 
LEVEN. - BESLISSING VASTS'l'ELLENDE DAT 
GEEN WIJZIGING IN DE SAMENS'l'ELLING VAN DE 
FAMILIE TUSSENGEKO~IEN IS EN ERUI'l' AFLEI
DENDE DA1' DE IDENS'l'PLICH'l'IGE GEEN KOST
WINNER YAN ZIJN ~IOEDER WEDUWE IS. 
WE1"l'ELI.JKE BESLISSlNG. 

ls wettelijlc rle beslissing waat·bij de 
hoge militiemad, bij dewellce een arin
vraag orn b·witengewoon uitstel aanhan
gig wercl gem.aakt, gestettnd, namelijlc, 
op de omstandigheid dat de zustet· van 
de dienstplichtige niet meet· met de 
moeder weduwe samenwoont en in boel
schap is ga.an leven, vaststelt dat geen 
wijzig·ing zich heeft voorgedaan in de 
samenstelUng va.n de fttmilie, naar de zin 
van artllcelen 1.1, pat·agt·aaf 1, en 17, pa
ragraaf 2, van de wet van 15 jttni 1951, 
en entit afteidt dat de dienstpl:ichtige 
niet als lcostwinner van zijn moedet· we
dnwe mag wot·den beschotttod, vennits 
die beslissing ondet·stelt dat de inlcorn
sten van de zuster van de dienstpUch
Uge voldoende zijn om haar toe te la
ten, spijts de aangehaalcle feitelijlce 
omstancligheden, in cle behoetten van 
haar moeclet· te voorzien (1). Wet van 
15 juni 1951, art. 11, par. 1, en 17, pa
ragraaf 2.) 

(1) RaadpL verbr., 18 mei 1953 (A1'1'. T'erb1·., 
1953, biz. 644; Bull. en PAsrc., 1953, I, 728); 
21 december 1953, twee al'l·esten (sup1·a, 
biz. 291; Bull. en PAsrc., 19M, I, 352 en 353). 

Wat de draagwijdte van het woord « familie
verlating » betreft, in artikel 17, paragraaf 2, 
der wet van 15 juni 1951, zie het enig artikel 
der wet van 5 december 1!136, welke namelijk 

(DELOGE.) 

ARREST. 

HE'l' HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 5 maart 1954 gewezen door 
tle hoge militieraad; 

Over beide middelen tezamen, het eer
ste, afgeleid nit de schending van arti
kel 97 van tle Grondwet, doordat de be
streden beslissing, bij bevestiging van 
de beslissing van de militieraad, ver
klaart dat aanlegger niet aan de bij de 
artikelen 11 en 17 van de wet van 15 juni 
1951 gestelde vereisten voldoet om een 
buitengewoon uitstel te genieten, het 
tweede, afgeleid nit de schending van 
evengemelde artikelen 11 en 17, doordat 
de bestreden beslissing niet alle door aan
legger ingeroepen middelen heeft beant
woord, waarin cleze wees op feiten welke 
van a~rd waren om tot verlening van het 
door hem aangevraagde uitstel aanlei
ding te gevcn : 

Overwegencle dat aanlegger in zijn be
roepschrift enkel tot staving van zijn 
aanvraag om een buitengewoon uitstel 
aanvoerde dat de zuster die met llem en 
zijn moeder heeft samengewoond en die 
zi.in moeder heeft llijgestaan, een einde 
aan die samenwoning en bijstanclverle
ning heeft gemankt om in boelschap te 
gaan Ieven; 

Overwegende dat de -bestreden beslis
sing, door vast te stellen dat zich generlei 
veranclering in de samenstelling van aan
leggers gezin, naar de zin van artike
len 11, paragraaf 1, en 17, paragraaf 2, 
van de wet van 15 juni 1951, heeft voor
gedaan, en door dam·uit af te leiden dat 
aanlegger niet als kostwinner van zijn 
moeder weduwe is te beschouwen, aan
neemt dat de geldmiddelen van aanleg
gers zuster voldoende zijn om, niettegen
staande de in het beroepschrift aange
voerde omstandigheden, bijstand aan 
haar moeder te verstrekken, en dat het 
bijdragen van aanleggers beroepsinkom
sten niet onontbeerlijk is om in het on
derhoud van het gezin te voorzien; 

Dat de micldelen niet kunnen worden 
a angenomen ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

16 juni 1954. - 2" kamer. - Voot'zitter, 

arlikel 15, .4", der wet van 10 maart 1923 wij
zigt, en artikel 17, 4", geworden is van de wet
ten samengeordend op 15 februari 1937, de me
marie van toelichling van de wet van 5 decem
ber 1936 (Pa1·Z. Besch., Kamer, 2' buitengewone 
zitting 1936, n' 89, biz. 11) en de memorie van 
toelichting der wet van 15 februari 1951 (Parl. 
Resch., Kamer, zitting 1950-1951, n' 98, biz. 65). 
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B. Wouters, voorzitter. - Verslaggevet·, 
B. Belpaire. - GeUjlcl~Hdenrle conclusie, 
B. Mahaux, aclvocaat-generaal. 

2e KAMER. - 16 juni 1954 

VERKEER. - INHALEN. - STILSTAND VAN 
DE IN TE HALEN WE1GEBRUIKEH. - INHALEN 
DAT PRINCIPIEEL LANGS DE LINKERZIJDE VAN 
DIE WEGGEBRLiiKER DIENT TE GESCHIEDEN. 

In (le ·regel en onq;ennincle1·a nameiijlc de 
bepnlingen van cwt-ilcel 33, 2°, van cle 
T\Tegcode, client het inhnlen l·inlcs vcm 
de in te halen weggebru.i7ce1" te ,qeschie
rlen, zowel ~vanneer deze lnntste st-il
stant nls wcmneer Mj in bmveging is (1). 
CWegcocle van 1 februari 193±, art. 33 
en 35, het eerste gewijzigcl door het be
sluit van de Regent van 18 october 
1946, art. 4.) 

(KELLER, 1'. BOYENS EN CON80R'l'EN,) 

ARREST. 

HET HOl!'; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 27 november 1953 in hoger be
roep gewezen door de Oorrectionele Recht
bank te Luik; 

I. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing gewezen over de 
DUblieke vorclering ingestelcl tegen Albert 
Doyens, beklaagde, en tegen de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheicl << Betons Speciaux )), als burger
lijk verantwoorclelijke : 

Overwegencle clat aanlegster geen lloecla
niglleicl heeft om op te komen teg·en een 
beslissing waarbij een medebeldaagcle 
worclt vrijgesproken en de partij welke 
voor cleze als burgerlijk verantwoorde
lijke gedagvaard werd buiten cle zaak 
worclt gesteld; 

II. Voor zoveel de voorziening gerieht 
is tegen cle beslissing gewezen over de 
tegen aanlegster ingestelde publieke en 
burger lijke vonlering : 

Over het eerste micldel, afgeleid uit 
cle schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 2 van de wet van 1 augustus 
1899, 15, 2°, 33 en 35 van llet koninklijk 
besluit van 1 februari 1934 houdende Al-

(1) Verbr., 7 februari 1933 (Bull. en PASIC., 
1933, I, 100); 10 februari 1936 (ibid., 1936, I, 
150); 6 december 1948 (A1-r. YeTb1·., 1948, 
blz. 606; Bull. en PAsrc., 1948, I, 691). Zie ook 
verbr., 18 november 1940 (An. Ye1'b1·., 1940, 
biz. 115; Bull. en PAsrc., 1940, I, 294) en 23 jnli 

gemeen Reglement op de ]Jolitie van het 
vervoer en het verkeer, cloordat de be
streclen beslissing aanlegster veroorcleelcl 
heeft om langs de zijde van het verkeer 
uit een voertuig te zijn gesta]Jt en zo
doencle door lmar schuld aan de burger
lijke ]Jartij een schacle te hebben berok
kend door nit de overweging dat geen 
enkele be]Jaling van de Wegcode verbiedt, 
zelfs op een kruispunt, een stilstaaml 
voertuig lungs de rechterzijde voorbij te 
rijden, af te leiden dat Marthe Keller a:m 
de zijcle van llet verkeer is uitgestapt, 
dan wanneer de artikelen 33 en 35 van de 
"-Tegcode voorschrijven dat een zicll 
voortbewegend of stilstaand voertuig 
langs de linkerzijde client te worden 
voorbijgereden : 

Overwegemle dat uit de artikelen 33 en 
35 van de W egcode client te worden afge
lei<l dat, over het algemeen en onvermin
derd inzonderheid het bij het 2° van 
voormeld artikel 33 hepaalcle, het inhalen 
van de zich voortbewegende of stilstaan
de weggebrulker langs clezes linkerzijde 
client te gescllieden; 

Dat het bestreden vonnis niet heeft 
kunnen verklaren zonder die he]Jalingen 
te miskennen « dat geen enkele bepaling 
van tle W egcode verbiedt zelfs op een 
kruispunt een stilstaand voertuig langs 
de recllterzijde voorbij te rijden )), en 
claaruit niet lleeft kunnen afleiden « dat 
clerhalve Marthe Keller (aanlegster) 
langs de zijde van het verkeer uitge
stapt is )) ; 

Dnt daaruit volgt dat, door zijn be
slissing op die enkele overweging te steu
nen, het llestreden vonnis de in het mid
del aangeduide wetsbepalingen geschon
clen heeft; 

Overwegende dat de verbreking van de 
over de publieke vordering· gewezen he
slissing de verhreking met zich brengt 
van de beslissing gewezen over de bur
gerlijke vordering welke tot herstel van 
de door de inbreuk veroorzaakte schade 
ingesteld werd; 

Om die reclenen, en zonder dat er aan
leiding bestaat om het ander midclel te 
onderzoeken, verbreekt het bestreden 
vonnis, voor zoveel het uitspraak ge
daan heeft over de publieke en de hur
gerlijke vordering welke ten laste van 
aanlegster werclen ingesteld; beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal g·e
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerster tot de kosten; verwijst de 

1941 (ArT. T' e.·bT., 1941, blz. 178; Bttll. en 
PAsrc., 1941, I, 312). V ergel. artikelen 19 en 21 
van de Wegcode van· 18 april 19M, in voege 
getreden op 15 juni 1954, maar ten deze niet 
toepasselijk. 
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aldus beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Hoei, zetelende in hoger 
beroep. 

16 juni 1954. - 2" kamer. - Foo1'zitte1·, 
H. Wouters, voorzitter. - Ye1·sla,qgeve1', 
H. van Beirs. - Gelijklltidende concl·usie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. · 

2e KAMER. - 16 juni 1954 

VOORZIFJNING IN VERBREKING. 
S'l'RAFZAKEN. - VONNIS IN LAATSTE AANLEG 
BEVELENDE DAT DE ZAAK ZAL WORDEN VER
WEZEN NAAR RET DIOHT.S'l'BI.T GELEGEN GE
RECH1' l\IET HE1' NEDERLANDS ALS VOERTAAL. 
- VoORZIENING YOOR DE EINDBESLISSING 
OVER DE GROND. - VOORZIENING NIET ONT
V ANICELI.TK. 

Is niet ontvanlcelij lc de vooTziening v66T 
de eindbeslissing oveT de gmnd tegen 
een vonnis in laatste aanleg ge1·icht, wel
lce zich eTtoe bepe1·kt de zaalc te veT
wijzen naar het dichtstbij gelegen ge
recht van dezelfde 1·ang, met het NedeT
lands als voe1·taal. (1). (Wet van 
15 juni 1935, art. 23; Wetb. van strafv., 
art. 146.) 

(DELBART, T. LENSSENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 december 1953 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Bergen ; 

Overwegende dat bij het bestreden von
nis enkel verwijzing van de zaak is ge
last geweest naar het dichtsbij gelegen 
gerecht van dezelfde rang met het Ne
derlands als voertaal; 

Overwegende dat de voorziening in ver
breking tegen deze beslissing, welke voor
bereidend en van onderzoek is en waarbij 
niet over een betwisting nopens de be
voegdheicl uitspraak worclt gedaan, 
slechts na het eindvonnis mogelijk is 
(Wetb. van str·afv., art. 416); 

Dat de voorziening mit-sdien niet ont
vankelijk is ; 

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

16 juni 1954. - ze kamer. - Foorzittm·, 
H. Wouters, voorzitter. - Ferslaggeve1·, 
H. van Beirs. - Gelijlcluidende conclttsie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. 

(1) Ver·br., 11 november 1942 (Bull. en PAsrc., 
1942, I, 279, en nota). Zie oak verbr., 19 april 
1918 (A1·r. Ve1·b•·., 1948, biz. 221; Bull. en 
PASIC., 1948, I, 261). 

2° KAMER. - 16 juni 1954 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
TUCH'l'ZAKEN.- 0RDE DER GENEESHEREN,
AFWEZIGHEID VAN REGELMATIG PROCES-YER
BAAL VAN DE Zll'TINGEN VAN DE PROVINCIALE 
RAAD. - VERMELDINGEN VAN DE BESLISSING 
YASTSl'ELLENDE DAl' DE SUBSl'ANTIELE OF OP 
STRAF VAN NIE'l'IGHEID VOORGESCRREVEN 
RECRTSYORMEN WERDEN NAGELEEFD. -WET
TELI.TKE BESLISSING. 

2° GENEESKUNDID. - ORDE DER GE~'EES
HEREN. - BESLISSING VAN DE PROYINCIALE 
RAAD. - BEROEP.- AAN DE GEM:ENGDE RAAD 
\'AN BEROEP OVER TE MAKEN DOSSIER. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
TUCHTZAAK. - 0RDE DER GENEESHEREN. 
0NREGELMA'l'IGE PROCESSEN-YERBAAL VAN DE 
ZIT'l'INGEN VAN DE PROVINCIALE RAAD. - BE
SLISSING VAN DE GEMENGDE RAAD VAN BEROEP 
UI'l'SLUITEND GESTEUND OP DE REGELMATIG 
DOOR DE BEROEPEN BESLISSING VASTGESTELDE 
I<"EITEN EN OP HET DOOR HEM GE\'OERD ON
DERZOEK. - WETTELI.TKHEID VAN DE OP 
BEROEP GEWEZEN BESLISSING. 

1" Is wettelijlc de beslissing, gewezen in 
een tucht.zaalc dOOT de provincinle raarl 
van de Onle der geneesheren, waarvan 
de vermeldin,qen volstaan om te bewij
zen dat de su/Jstant'iiil6 of op st1·aj van 
nietiyheid vooruesch1·even rechts'Vorrnen 
werden nageleefd, zelfs indien de p1·o
cessen-verbanl van de zittingen bet1·ef
fende het onde1·zoe1c van de zaalc met 
nietigheid behept zijn (2). 

2° Het dossie1· wellce aan de ge·mengde 
raad van beroep van de 01'de der ge
neeshe?·en dient ove1·gernaal.:t, in geval 
·van bm·oezJ terten een beslissing van de 
provinciale 1·and, rnoet, in principe, na
meliik eensluidende ve1·1claarde 1t.itkelc
sels · bevcttten van de processen-verbaal 
der z'ittingen van de p1·ovinciale 1·aad 
betrefj'ende het onde1·zoelc en de beslis
s·ing van de .zaak, rnet melrting dat ge
zegde p1·ocessen-verbaal door de vom·
zitte1· en de sec1·etaris van de pmvin
ciale mad ondertelcend z·ijn. (Wet van 
25 juli 1938, art. 19 en 23; kon. besl. 
van 23 mei 1939, art. 20, 24 en 142.) 

3° Is wettelijlc de beslissing, gewezen in 
een t1tchtzaalc doo1· de gernengde marl 
van be1·oep van de Orde de1· genees
heTen, wellce, ter 1titslu.iting van de on
reyelmatige p1'ocessen-verbaal van de 
pmvinci.ale 1·aad, steunt op de in de be
roez!en beslissing vervatte vermelding 
cler feiten en op de elementen van het 

(2) Zie verbr., 6 october 1952 (A1-r. YerM., 
1953, biz. 25; Bull. en PAsrc., 1953, I, 28, en 
nota 4). 



-670-

onderzoek, alsmede op het door de ge
mengde raad zelf gevoe1·d onde·rzoelc (1). 

(PARMENTIER, T. ORDE DER GENEESHEREN.) 

ARRES'l\ 

HN.r HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 29 october 1!J53 gewezen door 
de gemengde raad van beroep van de Orde 
der geneeslleren, met het Frans als voer
taal; 

Over Ilet enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 23 van de wet 
van 25 juli 1938 tot oprichting van de 
Orde der g·eneesheren, 18, 20, 23, . 24, 
29, 126 tot 129, 137 en 142 van het 
koninklijk besluit van 23 mei 1939 
waarbij de toepassing van die wet 
geregeld wordt, 10 van de wet van 
1 mei 1849 op de rechtbanken van politie, 
1315, 1317, 1319 en 1322 van hetBurgerlijk 
Wetboek, doorclat de bestreden beslissing, 
om ten laste van aanlegger de door haur 
bestrafte fouten als bewezen aan te mN'
ken, steunt op het door de provinciale 
raad gevoerde onderzoek, zoncler enigerlei 
onderscheid, en inzonderheid zonder de 
als processen-verbaal bestempelcle stukken 
te verwerpen welke van dat onclerzoek 
cleel uitmaken en in het beroepclossier be
rusten, clit wil zeggen in het door de pro
vinciale raad aan de gemengde raad over
gemaakt dossier, in cle yorm van een niet 
van hancltekening en zelfs niet van de 
vermelding ener handtekening voorziene 
tekst (processen-verbaal van 10 april, 
10 juni 1951, 14 october, 18 november en 
9 december 1952, 13 januari, 24 februari 
en 10 maar.t 1953), doordat, gevolglijk : 
eerste onclercleel (schending van alle in 
het midclel aangeduide wetsbepalingen), 
de gemengde raad van beroep de nietig
heicl van de beroepen uitspraak heeft 
overgenomen, welke nietigheid hieruit 
voortspruit clat de provinciale raad uit
spraak gedaan.heeft op processen-verbaal 
welke van g·een handtekening zijn voor
zien, en de1·halve iedere authenticiteit en 
bewijskracht ontberen; tweecle onderdeel 
(schending van dezelfde wetsbepalingen), 
de gemengcle raad van beroep zelf uit
spraak heeft gedaan op grond van af
schriften van stukken (namelijk die be
weerde processen-verbaal) welke noch 
van handtekening, noch zelfs van de ver
melding ener handtekening voorzien wa-

(1) Zie verbr., 1 maart 1926 (Bull'. en PAsrc., 
1926, I, 268, en nota's 3 en 4, blz. 269) ; 25 oc
tober 1926 (ibid., 1927, I, 77, en nota 4, blz; 78); 
22 october 192-8 (ibirl., 1928, I, 250); 29 april 
1935, twee arresten (ibid., 1935, I, 228 en 229); 
9 mei 1938 (A1·r. Ye1'b1·., 1938, blz. 94; BuU. en 
PAsrc., 1938, I, 159); 14 februari 1939 (A1'1·. 

ren, en dienvolgens iedere authenticiteit 
ontbeerden : 

Over het eerste ondercleel : 
Overwegende dat uit de redenen van de 

op 10 maart 1953 door de provinciale raad 
van Henegouwen van de Orcle der genees
hel;en uitgesproken beslissing blijkt dat 
cleze steunt op overtuigingselementen 
welke·ingewonnen werden in de loop van 
het moncl~ling v66r bovengemelde raad ge
voerde onclerzoek, welke raad, ten aanzien 
inzonderheid van cle door hem over bij
zondere punten gelaste onderzoeken, de 
hem claarover gedane verslagen heeft ge
hoord · 
, Dat 'ae in de loop clier behandeling over

gelegcle stukken, waarvan in de beslis
sing melding is g·emaakt, aan de in het 
middel aangevoercle grief vreemd zijn; 

Overwegende clat, aangenomen zelfs dat 
de processen-verbaal der zittingen, welke 
clP provincia}(' raacl aan het onderzoeken 
en het berechten van de zaak gewijd 
lweft, onregelmatig zonclen wezen, daaruit 
echter niet zou voortvloeien dat de door 
voormelcle raacl gewezen beslissing nietig 
zon zijn, aangezien de vermeldingen welke 
zij bevat volstaan om te bewijzen dat de 
sub.stanW~le of op straf van nietig·heid 
voorg·eschreven rechtsvormen werclen na
geleefd; 

Dat derhalve de in hoger beroep ge
wezen beslissing, door een verwijzing· 
naar de regehnatig door de eerste rechter 
gedane vaststellingen in te houden, geen 
aan de beroepen beslissing eigen nietig
heicl heeft kunnen overnemen; 

Dat het eerste onclerdeel van het mid
del niet kan wonlen aangenomen; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende clat het dossier der zaak, 

dat aan de gemengcle raad van beroep 
ter uitvoering van artikel 142 van het ko
ninklijk besluit van 23 mei 1939 wercl 
overgemaakt, geschriften llevat die, vol
gens de daarop en op het bordereel voor
komencle vermeldingen, geacht worden 
uittreksels te zijn nit processen-verbaal 
van de zittingen welke door de provin
ciale raad van Henegouwen van de Orde 
der geneesheren aan het onderzoeken en 
het berechten van de ten laste van aan
legger ingestelde tuchtvordering gewijd 
werclen; 

Overwegende dat, naardien deze ge
schrtften niet vermelden dat de documen-

T'erbr., 1939, blz. 53; Bull. en PAsrc., 1939, I, 
78, en nota's 1 en 2, blz. 79); 25 april 1939 
(Arr. Yerb1·., 1939, blz. 146; Bull. en PASIC., 
1939, I, 211, en nota 3); 21 october 1946 (A1T. 
Verb1·., 1946, blz. 340; Bull. en PAsrc., 1946, I, 
368). Zie ook verbr., 7 september 1953 (Bull. 
en PAsrc., 1953, I, 959, en de nota). 
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ten welke beweerd worden uittreksels er 
van te zijn overeenkomstig het voorge
schrevene zowel bij artikel 19 van de 
wet van 25 juli 1938 als bij de artike
len 20 en 24 van het koninklijk besluit 
van 23 mei 1939 door de voorzitter en de 
secretaris van de provinciale raad onder
tekend zijn, zij het niet mogelijk maken 
te beschouwen dat bovengemelde docu
mcnteu regelmatig zijn opgemaakt ge
weest en dat zij dienvolgens voile In·acht 
van bewijs hebben in verband met de 
daarin vervatte vaststellingen; 

Dat !Jovendien de overeenstemming van 
de inhoud dler beweerde uittreksels met 
de inhoud van de oorspronkelijke docn
menten noch door een ondertekening 
noch door enig gegeven der rechtsplegin:s 
is gebleken; 

Overwegende echter dat, hoewel de ge
mengde raad van beroep in de bestreden 
beslissing vermeld heeft dat <<de ten laste 
van Parmentier weerhouden grieven blij- , 
ken ... nit het door de provinciale raad ge
voerde onderzoek >>, er nit de tekst der 
beslissing blijkt dat de gemengde raad , 
van beroep vorenbedoelde grieven ten ' 
laste van aanlegger bewezen heeft ver
klaard op grond van het relaas der fei
ten en op de onderzoekselementen welke 
de beroepen beslissing inhoudt, alsmede 
van het door de raad zelf gevoerde on
derzoek; 

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

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

16 juni 1954. - 26 kamer. - Voon?!Utet·, 
H. Wouters, voorzitter. - Vm·slaggevm·, ' 
H. van Beirs. - Gelijlcluidende conclusie, 1 

H. Mahaux, advocaat-generaal. - P/.eitm·, 
H. Demeur. 

l e KAMER. - 18 juni 1954 

1° REJKEJNHOF. - KLERK BIJ DE Poi3T
CHECKDIENS'f. - EJNKEL HANDELENDE ONDE 1 i 
VERAN'rWOORDET.I.JKHEID VAN EEN REKE'1

-

PLICHTIGE. - GEE~ RECHTilONDE\1HORIGE 
VAN RET REKENHOF. 

2° VERWIJZING NA VEJRBREJKING. -
REKENHOF. - VERBROKEN ARREST. - VER
WIJZING NAAR EEN COMJ\USSIE << AD HOC » 
VAN DE KAMER VAN YOLKSVERTEGENWOORDI
GERS. 

1° Een lolcetbediende van de Postcheclc
dienst heeft, , volgens de bepalingen, 
wellce lcracht van wet hebben, betref
fende het t·e,qime van de comptabiliteit 
van die dienst en van het postbestttttl', 
de hoedan,igheid van rekenplichtige niet; 
enlcel handelende ond61' de verantwoor-

delijlcheid van een relcenplichtige, is 
hijzelf, in de huiid,ige staat van de wet
geving, geen rechtsonderho1'ige van het 
Rekenhof (1). 

2° In geval van ver/Jrelcing van een ar
rest van het Relcenhof, geschiedt de 
vet·wijzing van de zaalc naar een com
missie ad hoc van de Karner van vollcs
vertegenwoor-diyet·s (2). 

(BRONSELAER EN C'ONSORTEN, 
1'. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HEJ'l' HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 augustus 1953 door het Re
kenhof gewezen; 

01·erwegende dat blijkens de vermeldin
gE:n van het bestreden arrest, het Reken
hof, onherroepelijk uit~>praak doende over 
de rekening na beheersafsluiting, afgelegd 
door de heer Rondas, rekenplichtige van 
de Postclleckdienst, wegens de door de 
c1ienst van 1 januari tot 31 augustus 1950 
verrichte ontvangsten en uitgaven, in be
doelde rekening eeu belangrijk tekort 
heeft vastgesteld, doch de heer Rondas 
vrij van elke aansprakelijkheid voor dat 
tekort verklaard heeft; 

Dat het daarentegen aanleggers, kler
ken van de dienst als loketbedienden, 
gedeeltelijk aansprakelijk voor het tekort 
heeft bevonden en hen veroordeeld heeft 
om aan de Schatkist verscheidenc sommen 
te betalen,,welke het bepaalt; 

Dat het llof ge13teund heeft op het prin
cipe dat het bevoegd is om veroordeliugen 
ten laste van rekenplichtigen van de 
Staatspenningen uit te spreken en dat 
aanleggers voor zoveel zij gelast zijn met 
het beheer van 's Rijks Schatkist toebe
lwrende gelden, onder zijn jurisdictie 
vall en; 

Dat het bestreden arrest Iaat gelden dat 
indien het Rekenhof niet de macht had 
zodanige veroordeling nit te spreken, geen 
rechtscollege in aanmerking zou komen 
om de tekortkomingen van aanleggers te 
bestraffen; 

Over het enig middel, afgeleid nit 
cle schending van de artikelen 8, 66, 
lid 2, 92, 93, 97, 116 van de Grand
wet, 7, 8, 10, 11, 49, 55 en 60 van de 
organieke wet van 15 mei 1846 op de 
comptabiliteit van de Staat, 5, 6, 7, 8, 10 
en 13 van de wet van29 october 1846 betref
fende de inrichting van het Rekenhof, 42, 
52, 61 en 229 van het koninklijk besluit 
van 10 december 1868 lloudende .Algemeen 

(1) en (2) Verbr ., 10 januari 1946, twee ar
resten (A>T. Y crbr., 194{), blz. 12; B"ll. en 
PASIC., 1946, I, 10 en 16); 17 maart 1949 (A1'1'. 
F erbr., 1949, blz. 180; B"ll. en PAsrc., 1949, 
I, 206). 
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Reglement op de comptabiliteit van de 
Staat, 56, 58, 162 van het koninklijk 
besluit van 15 november 1877 het orga
nieke reglement bevattende van het post 
en telegraafbestuur, ll6 en 97 van het 
koninklijk besluit van 2 october 1937, het 
Statuut van het rijkspersoneel bevat
tende, 1 van het koninklijk besluit van 
2 december 1932 waarbij de algemene ka
ders van de centrale besturen cler minis
terH\le departementen worden vastgesteld, 
en van de daarbijgevoegde tabel van arti
kel 1 van het koninglijk besluit van 30 no
vember 1938, tot vaststelling van het or
ganiek kader van het personeel van de 
postcheckdienst, en van de claarbijge
voegde tabel, van het enig artikel van het 
besluit van de secretaris-generaal van het 
Mini.sterie van verkeerswezen van 27 fe
bruari 1941 tot wijziging van llet organiek 
kader van de Postchecltdienst, 1 van het 
besluit van cle Regent van 5 september 
1946 en 1 van het koninklijk besluit van 
16 october 1950 houdencle vaststelling van 
het organiek kacler van llet personeel van 
het Ministerie van verkeerswezen en van 
de daarbijgevoegde ta belen, van de arti
kelen 1, 11, 14, 21, 81, 84, 91, 96, 97, 98, 99, 
100, 102, 103, 104, 137 en 138 van de alg·e
mene onderrichtingen van het Postbe.stuur, 
titel V, « Algemene comptabiliteit, geno
men ter uitvoering van de artikelen 55 
van de wet van 15 mei 1846 en 229 van het 
koninklijk besluit van 10 december 1868, 
doordat het bestreclen arrest, na vastge
steld te hebben dat aanleggers klerken
loketbedienclen waren bij de Postcheck
dienst, dat de rekenplichtige ambte
naar van die dienst de heer Ronclas was, 
clat deze in cUe hoec1anigheic1 aan het 
Rekenhof rekening hall afgelegd van zijn 
ontvangsten en uitgaven en dat bij 
llet onderzoek van die rekening een te
kort aan het licht is gekomen, beslist 
heeft dat aanleggers, door onregelmatige 
titels uit te betalen of door de regle
mentaire bepalingen niet in acht te ne
men, ten clele oorzaak van het alclus aan 
cle Schatkist bevonden tekort waren ge
weest en hen cleswege veroorcleeld heeft 
om aan de Schatkist verscheidene som
men te storten, door zich hierop te gron
clen clat het Rekenhof be>oegcl is om uit
spraak te doen over het verhaal dat door 
tle Staat client te worden ingestelcl ten 
laste niet alken van cle openbare reken
plichtigen doch ook van alle om het even 
welke bewaarders of aangestelden van 
het Postbestuur, wegens in hun kassen 
vastgestelcle tekorten; 

Dan wanneer de hoedanigheid van re
kenplichtige in het Postbestuur en in de 
Dienst cler postchecks niet wettelijk toe
behoort ann de onclergeschikte ambtena
ren clie de rang van aanlegg-ers hebben, 
zelfs ingeval zij aan het verhamlelen van 
de openbare geldmicldelen f!eelnemen, clan 

wanneer, aangezien zij voor de wet geen 
rekenplichtigen zijn, zij geen rechtsonder
horige van het Rekenhof zijn en aan het 
gemeen recht onclerworpen blijven; 

Dan wanneer bovencUen, vermits het 
Rekenhof enkel de macht heeft de aan
sprakelijkheicl van de tot het afieggen 
van rekening gehouclen rekenplichtige te 
bepalen, het geen bevoegclheicl had om een 
veroordeling nit te spreken ten laste van 
aanleggers die geen rekening houden of 
behoefclen af te leggen en ook geen reke
ning hadclen afgelegd; 

Overwegende clat het artikel 116 van cle 
Grondwet aan het Rekenhof onder meer 
opclracht geeft de rekeningen van al wie 
jegens 's Lands kas rekenplichtig is, na 
te zien en te vereffenen; 

Overwegende dat cle wet van 29 october 
1846 betreffende de inrichting van het Re
kenhof bij artikel 10 het volgende be
paalt : cc het hof regelt de rekeningen 
van de Staat ... en zuivert ze aan. Door 
einclarresten stelt het cle vrijstelling van 
de rekenplichtigen vast, in voorschot of 
in debet .. . in cUt laatste geval veroor
deelt het cle rekenplichtigen om binnen 
de door het hof vastgestelcle termijn hun 
schulcl jegens 's Lands kas te vereffe
nen )); 

Overweg·ende dat artikel 7 van de wet 
van 15 mei 1846 luiclt als volgt : cc behou
dens cle bij de wet bepaalcle nitzonderin
gen wonlt ietler agent, cUe met enig be
heer van aan 's Lands kas toebehorende 
penningen belast is, als rekenplichtige er
kend, wegens het feit alleen dat de be
trokken gelden tegen zijn kwijtschrift of 
zijn ontvangbewijs gestort worden )) ; 

Dat artikel 55 van clezelfde wet be
paalt dat het bij cleze wet ingevoerd re
g·ime voorlopig niet toepasselijk zal blij
ven in zake comptabiliteit van de spoor
wegen en van de postdienst; 

Overwegende dat de algemene oncler
richtingen, ye boekcleel, « Algemene comp
tabiliteit van het postbestuur )), uitge
vaardigd ter uitvoering· van voormeld ar
tikel 55 van de wet van 15 mei 18!6 en 
van het koninklijk besluit van 10 decem
ber 1868 en welke dus kracht van wet 
hebben, bepalen welke, onder cle leden 
van het personeel van cle postclienst, clie
genen zijn cUe de hoeclanigheid van re
kenplichtigen van de Staatspenningen 
hebben en welke dienvolgens het voor
werp van een veroorcleling· van het Re
kenhof kunnen zijn; 

Overwegende dat de artikelen 1, 14, 81, 
84, 91 en 137 van die algemene onderrich
tingen een onderscheid maken, op het 
stuk van postdiensten, tussen de ontvan
ger of rekenplichtige op wie het reken
plichtig beheer van een postkantoor be
rust, tegen welke ontvanger of rekenplich
tige llet Rekenhof in geval van tekort een 
veroordeling kan uitspreken, en de onder-
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geschikte ambtenaren welke met het be
heer der penningen zijn belast en onder
rekenplichtigen worden geheten, die re
kening aan de rekenplichtigen verstrek
ken; 

Overwegende dat het bestredcn arrest, 
tot staving van zijn beslissing vergeefs 
artikel 11 van de wet van 15 m~i 1846 in
roept, hetwelk luidt : « geen ontvanger, 
kashouder, bewaarder of welke aange
stelde ook die met het beheervan 's Lands 
penningen belast is, kan outlasting beko
men wegens diefstal of verlies van gelden 
tenzij bewezen wordt dat zulks wegens 
overmacht geschied is, en dat de door de 
verordeningen opgelegde voorzorgen ge
nomen werden. In afwachting van het ar
re.st van het Rekenhof, en zonder er hin
der aan toe te brengen, kan de Minister 
van financH\n de voorlopige storting van 
de weggenomen of betwiste som gelasten ; 

Overwegende dat de thans aan het hof 
voorgelegde vraag is of het Rekenhof in 
de huidige stand van de wetgeving be
voegdheid heeft om ten laste van aan
leggers een veroordeling \lit te spreken; 

Dat aan het Rekenhof bij artikel 11 
van voormelde wet geen macht wordt ver
leend om elke ontvanger, kassier, be
waarder of aangestelde te veroordelen, 
naardien die macht slechts bij de arti
kelen 10 van de wet van 29 october 1846 
en 7 van de wet van 15 mei 1846 aan het 
Rekenhof wordt verleend, en enkel ten 
aanzien van de rekenplichtigen; 

Overwegende dat, in strijd met het
geen in het bestreden arrest verklaard 
wordt, het niet verlenen aan het Reken
hof van de macht zekere ondergeschikte 
ambtenaren te veroordelen wegens een 
door hen in het uitvoeren van hun taak 
begane font, niet tot gevolg heeft dat geen 
enkel rechtscollege die macht zou hell
ben· 
D~t inderdaad het aanbrengen van een 

vordering bij de gewone rechtbanken mo
gelijk blijft; 

Dat het bestreden arrest, door aanleg
gers te veroordelen ofschoon het vast
stelt dat zij de hoedanigheid van aan de 
rekenplichtige van de Postcheckdienst 
ondergeschikte klerken-loketbedienden 
hadden, de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen geschonden heeft; 

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

den arrest, voor zoveel daarbij ten op
zichte van aanleggers uitspraak wordt ge
daan; beveelt dat melding van onderha
vig arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing; veroordeelt 
de Staat tot de kosten; verwij,st cle zaak, 
in zover zij op voormelde aanleggers be
trekking heeft, bij toepassing van arti
kel 13 van de wet van 29 october 1849, 
naar een commissie ad hoc, samengesteld 
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nit leden van de Kamer van volksverte
genwoorcligers. 

'18 juni 1954. - 1e kamer. - Voo1·zitter, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ver
s/.aggeve1·, H. Piret. - Gel'ijlcl~tidende 
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Pleite1·, 
H. Struye. 

1 c KAl.\1ER. - 18 juni 1954 

VENNOOTSCHAP. - NAAMWZE VENNOJT
SOHAP. - DAGELIJICS BEHEER. - 0NROE
REND GOED DOOR DE VENNOO'l'SCHAP AANGE
KOCH'l' OM HARE DIENS'l'EN ER IN 1'E VES'l'I
GEN. - 0PZEGGING AAN DE HUURDER GEGE
\'EN. - DAAD VA:'\ DAGELIJKS BEHEER. 

De op.'?!egging, namens een naarnloze ven
nootschap, gegeven aan een lm~wder, 
wellce een goed betrelct dat doo·r ae 
vennootschap aangekocht we·rd om hare 
d·iensten e·r ·in te vest-igen lean ee·n daad 
van dageUjlcs beheer (ze./ zalcen van de 
·vennootschap uitm.alcen (1). (Wetten sa
mengeordencl bij kon. besl. van 30 no
vember 1935, art. 63.) 

(VAN ELSEN, '1'. NAAMLOZE VENNOO'l'SCHAP IN
'l'ERNA'l'IONAL BUSINESS MACHI!\ES OF BEL
GIUllof.) 

ARREST. 

HE'.r HOF ; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 17 januari 1g53 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank vnn 
eerste aanleg te Brussel; . 

Over de eerste twee midclelen, het eer
ste, afgeleicl nit de schending van de 
artikelen 1317 en 1319 van het Bur
~erlijk Wetboek, 4, 9, 10, lid 4, 11, 
hcl 3, 12, 13, 53, 54, 63 en 70 van de 
wetten op de hanclelsvennootschappen, 
samengeschakeld bij koninklijk besluit 
van 30 november 1g35, en 97 van de Groncl
wet; doordat het bestreclen vonnis, om 
de door de op 30 april 1936 gehouclen al
gemene vergaclering van verweerster ver
leencle opclracht van bevoegdheid gelclig 
te verklaren, welke verleend werd in 
strijd met de bepalingen van arti
kel 31 der statuten waarbij de bevoegcl
heid ter zake aan de raad van beheer 
worclt opgedragen, gesteuncl heeft op het 
feit clat geen raad van beheer op dat tijd
stip bestond, clan wanneer naar luid 
precies van het proces-verba~l van voor
melcle algemene vergadering het besluit 
waarbij de beheerclers worcle'u aangestelc1 

(1) Raadpl. verbr., 6 februari 1953 (A rr. 
Yerbr., 1953, blz. 390; Bull. en PAsrc., 1953,. 
I, 436). 
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aan de litigieuze opdracht was voorafge
gaan; doorclat, bijgevolg, het bestreden 
vonnis enkel met schending van het ge- \ 
loof dat verschnldigd is aan de akten, 
ten deze voormeld proces-verbaal der alge
mene vergadering, heeft knnnen beslissim 
zoals het geclaan heeft; het tweede, afge
leicl nit de schending van dezelfde wets
bepalingen en bo.-enclien van de artike
len 14, 17 en 33 van de wet van 30 april 
1951 op de handelshnnrovereenkomsten, 
doordat het bestreden vonnis voor geldig· 
heeft gehonden ten opzichte van derden 
een opzeg lletekend d('JOr verweersters 
« algemene bestnnnler Jl aan wie door een 
algemene .-ergadering in strijd met de 
statnten opdracht wercl verleend, naar
!lien volgens de statuten dergelijke op
dracht alleen door een bijzondere beslis
sing van de raad van beheer mag ver
leencl worden, clan wanneer de algemene 
vergadering zich niet in de plaats van de 
raacl van beheer vermag te stellen ten 
aanzien van de bevoegdheden welke de 
statuten rechtstreeks aan die raacl opdra
gen : 

Overwegende dat artikel 20 van de sta
tnten van verweerster bepaalt dat « De 
algemene vergadering of de raad van be
heer ... het dagelijks beheer van de ven
nootschap ... a an een algemene bestunrder 
kan opdragen ll, dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat de door de algemene Verga
dering aan de algemene bestnnrder G€110n 
verleende opdracht van de macht cc alle 
lopende zaken te besturen, te beheren en 
af te doen ll aan dezelve enkel cc bevoegd
heden verleend heeft die het dagelijks be
heer der lopende zaken niet te bniten 
gaan; 

Overwegende mitsdien dat, waar de al
gemene vergadering die opdracht ver
leende, zij zich niet in de plaats van de 
raad van beheer stelde, doch gebrnik 
heeft gemaakt van een recht dat haar 
rechtstreeks door de statnten was toege-
kend; · 

Dat het eerste middel bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is en dat het 
tweede in feite niet opgaat; 

Over het derde middel, eerste onder
dee!, afgeleid nit de schending van de 
artikelen 4, 9, 10, lid 4, 11, lid 3, 12, 
13, 53, 54, 63 en 70 van de wetten op de 
handelsvennootschappen, samengescha
keld bij koninklijk beslnit van 30 no
vember 1935, 1984, 1987 tot 1989, 1994, 
1998, 1997, 2005 en 2009 van het Bur
gerlijk Wetboek, 14, 17 en 33 van de 
wet van 30 april 1951 op de hamlels
hnnrovereenkomsten, doordat het bestre
den vonnis een opzeg, welke door de alge
mene bestnnrder van verweerster in het 
zogezegde gebied van het dagelijks beheer 
be.tekend werd, voor gelclend tegen 
de geadresseerde heeft g·ehonden, door 

lJetloelde betekening met een in zodanig 
beheer begrepen handeling gelijk te stel
len, om de reclen dat de bewuste bestnur
der, door die hetekening te verrichten, 
slechts gehancleld had in de lijn der be
slissingen van de raad van beheer, welke 
evenwel niet werden kenbaar gemaakt, 
dan wanneer, om tegenover derden te· 
gelden de handelingen van de organen van 
de vennootschap niet buiten cle perken 
der bekendgemaakte bevoegdheden mo
gen verricht worden, doch volgens de klare 
zin clier termen en onafhankelijk van het 
inroepen van onbekende omstandigheden 
wclke de zin ervan zouden wijzigen, en 
dan wanneer, ten deze, de door het von
nis ingeroepen bekendmaking enkel die 
van het proces-verbaal der algemene ver
gadering was, welks termen op zich zelf 
niet vohstonden om de inderdaad uitge
oefencle bevoegdheid te rechtvaardigen ; 
tweecle onderdeel, afgeleid uit · de schen
ding van dezelfde wetsbepalingen en bo
vendien van artikel 97 nm de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis, om tot de 
in het eerste ontlerdeel gecritiseerde uit
spraak te leiden althims had dienen vast 
te stellen dat de beslissingen van de raad 
van beheer het voorwerp waren geweest 
van een bekendmaking welke aan derden 
kon worden tegeng·eworpen, dan wanneer, 
naarclien het vonnis zodanige vaststelling 
niet behelst, het Hof van verbreking niet 
in de mogelijkheid wordt gesteld zijn 
toeiilicht over de wettelijkheid van het 
vonnis uit te oefenen, clan wanneer het 
vonnis mitsdien niet op passende wijze, 
zoals bij de 'fet vereist wordt, met recle
nen is omkleed : 

Overwegemle dat het vonnis vaststelt 
dat, waar hij namens de vennootschap cle 
litigieuze opzeg kenbaar maakte aan een 
lmurcler die lokalen in gebruik had welke 
door de vennootschap gekocht werden om 
lla ar diensten er in onder te brengen, de 
i1lgemene bestuurder binnen de perken is 
gebleven van de hem verlecnde lastgeving 
de lopende zaken te beheren; 

Overwegende dat vervolgens het bestre
clen vonnis er ten overvloecle op wijst dat 
de alg·emene bestuurder zocloende « in de 
door cle raad van beheer voorgeschreven 
geclragslijn hanclelcle ll ; 

Overwegende dat het micldel niet aan
geeft waarom de eerste vaststelling van 
het vonnis ,onwettelijk zou wezen; dat 
derhalve de critiek welke het micldel 
tegen de tweede vaststelling voorbrengt 
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk 
is; 

Over het vierde midclel, eerste onder
dee!, afgeleicl uit de schending van 
de artikelen 1317 tot 1322 en 1356 
van het Burgerlijk Wetboek, 53, 5i en 
63 van cle wetten op de handelsven
nootschappen, sameng·eschakeld bij ko-
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ninklijk besluit van 30 november 1935 en 
97 van de Grondwet, doordat, terwijl de 
conclusies van verweerster, ter bestrij
ding van het door aanleggers aangevoerd 
micldel van nietigheid van de het dage
lijks lJeheer te buiten gaande opdracht, 
niet stelden dat die opdracht binnen het 
dagelijks beheer lag, doch integendeel, 
erkenden dat die opdracht de grenz:en 
van dat lleheer overschreed, en staande 
hielden dat dergelijke overschrijding 
wettig was, het bestreden vonnis zijn 
beslissing hierop heeft gegrond dat de 
opdracht binnen de grenzen van het dage
lijks beheer was gebleven; doordat het 
aldus het aan de gerechtelijke beken
tenis van verweerster en aan de conclu
sies der partijen verschuldigd geloof 
geschonden he eft; tweede onderdeel, af
geleid uit de schending van de artike
len 53, 5± en 63 van de wetten op de 
hanclelsvennootschappen, samengeschakeld 
bij k.oninklijk besluit van 30 november 
1935, en 97 van de Grondwet, doorclat, 
waar aan de rechtbank conclusies waren 
,-oorgelegd waarbij aanleggers deden gel
den dat het in artikel 63 van de samen
geschakelde wetten op de vennootschap
pen bedoelde dagelijks beheer << een be
trekkelijk begrip is en bestaat in het ver
richten van de hand~tlingen welke slechts 
de dagelijkse uitvoering van de door de 
raad van heheer afgetekende gedragslijn 
zijn, en anderzijds, conclusies waarbij 
verweerster beweerde dat de opdracht 
ofschoon niet in het dagelijk beheer val
lend << alle lopende zaken 11 omvatte, de 
rechtllank in het bestreden vonnis de op
dracht omschrijft als inderdaad op « een 
beheer van de lopende zaken ll betrekking 
bebbend, omdat zij <<de uitvoering van de 
door de raad van bebeer bepaalde ge
dragslijn Jl uitmaakt, zodanig dat in het 
onzeker wordt gelaten of in de geest van 
de rechter het beheer van de lopende za
ken en het dagelijks beheer gelijkbeteke
nend zijn, en of de uitvoering van de door 
de raad van beheer bepaalde gedragslijn 
noodzakelijk tot het dagelijks beheer lle
hoort, zodanig dat, bijgevolg, het vonnis. 
in gebreke hlijft zijn beslissing te omkle
den met redenen welke nauwkeurig ge
noeg zijn om het Hof van verbreking in 
de mogelijkheid te stellen zijn toezicht 
uit te oefenen, en dat het vonnis dus zo
wel ten aanzien van de conclusies der 
partijen als van de bovenaangeduide wet
teksten onvoldoende gemotiveerd is; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat verweerster in haar 

conclusies staande hield dat de aan de 
algemene bestuurder verleende bevoegd
beden << het gebied van het dagelijks be
beer te buiten gingen ll, doch niet erkend 
heeft dat de bestuurder, door de litigieuze 

opzeg te doen, de hevoegdheden van het 
dagelijks beheer der zal,en van verweer
ster zou hel1ben overschreden; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het vonnis vaststelt, 

dat de aan de algemene bestuurder opge
dragen bm-oegdhed:cn << het dagelijks be
beer van de lopende zaken ll niet over
scbreden, « overeenkomstig artikel 63 van 
de samengeschakelde wetten ll; 

Dat, waar het vonnis in een nadien ver
strekte heweegreden zegt dat de algemene 
bestuurder met het recht was hekleed 
nit kracht van de <<hem alclus opgedra
gen lastgeving de lopende zaken te 
beheren ll het klaarblijkelijk verwijst 
naar het dagelijks beheer zoals het in de 
vorige beweegreden omschreven is; 

Overwegende, tenslotte, dat het vonnis 
niet zegt dat « het uitvoeren van de door 
de raad van beheer bepaalde gedragslijn Jl 

noodzakelijkerwijze, dit wil zeggen in alle 
gevallen, een handeling van beheer der 
Iopende zaken is, maar wel dat zulks het 
geval is met de opzeg welke door de alge
mene bestuurcler aan aanlegger in de bij 
het vonnis nader omschreven omstandig
heclen werd gedaan ll ; dat beide onder
delen van het middel feitelijke grondslag 
missen; 

Om deze redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt aanleggers elk tot de 
helft der kosten en, aangezien de voor
ziening v66r 15 september 1953 werd be
tekend, tot een vergoeding van 150 frank. 

18 juni 1954. - 1e kamer. - Voonl!itter, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ve1·
sla.qgever, H. Sohier. - Ge'Ujk!uidende 
conc!ttsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. P!eiters, 
HH. Demeur en Simont. 

1 e KAMER. - 18 juni 1954 

HUWELIJKSCONTRACT. GEMEEN-
SOHAP. - EOH'l'SOHEIDING m' SOHEIDING VAN 
'l'AFEL EN BED. - AANVAARDING VAN DE GE
MEENSOHAP DOOR DE VROUW. - EENZIJDIGE 
AK'l'E. - KENNIS DOOR DE MAN, BINNEN DE 
DOOR AR'l'IKEL 1463 VAN HE'!' BURGERLIJK 
WE'l'BOEK VOORZIENE 'l'ERMIJN, NIE'l' VER
EIS'l'. 

De aanvaarding der gemeenschap door 
de vronw, na echtsche,iding of schei
ding van tatel en bed, is een eenzijdige 
akte, waarvan de geldigheid niet on
derworpen is aan de voo1·waarde dat de 
man kennis ervan zoit hebben gelcregen 
vtlM het ve1·strijlcen van de qoor arti-
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kel 1463 van het Bm·ge1·Ujlc Wetboelc 
voorziene term·ijn (1). 

(ALBERT, '1'. S'l'RENS.) 

ARRES'r. 

HET HOF; - Gelet op !let bestreden 
arrest, op 18 october :1,952 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste miclclel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 1463 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, doordat het l1estreden 
arrest het miclclel verwerpt waarcloor 
aanlegger in zijn v66r het hof van 
beroep genomen conclusies staande hield 
<< dat, aangezien zij geen verlenging 
van de termijn van drie maanden en 
veertig dagen aanvaard of aangevraagd 
heeft, geintimeerde een werkelijk verval 
heeft opgelopen welks gevolgen niet kun
Jlen worden vermeden, ll en clat «de brie· 
ven van een derde al zijn zij uitgaande 
van de raadsman van geintimeerde ... , 
bij ontstentenis van bewijs van een last· 
geving en van de grenzen daarvan de ze· 
kere wil van laatstgenoemde niet aanto
nen ll, en dienvolgens de vordering van 
verweerster ontvankelijk en geg-rond ver
ldaart om cle reden « dat appellant aan· 
voert dat het voornemen van geintimeer· 
de de gemeenschap te aanvaarclen niet 
uit de briefwisseling met de notaris blijkt; 
dat, vermits de notaris essentieel de last· 
hebber der partijen is, het niet denkbaar 
is dat een notaris zonder lastgeving van 
een partij zou optreden; dat uit de o_ver
gelegde brieven helder blijk~ d~~ g·einti
meerde haar voornemen dmdehJk heeft 
te kennen gegeven ll; doordat deze moti
vering het niet mogelijk maakt in te zien 
of verweerster van het haar cloor de rech
ter over de grond toegeschreven voorne
men blijkt heeft gegeven binnen drie 
maanden en veertig dagen na tle over
schrijving van het vonnis waarbij cle 
echtscheiding wercl toegestaan, noch of 
de door de rechter over cle grond ingeroe
pen brieven uitgingen van ve~·weerster, of 
van haar notaris of van een andere 
derde, noch of aanlegger v66r het ver
strijken van de in artikel 1463 gestelde 
termijn van clie brieven kennis heeft ge
had; doordat, dientengevolge, het be
streden arrest het door aanlegger nit ar
tikel 1463 van het Burgerlijk Wetboek 
afgeleid middel, om duistere en dubbel
zinnige redenen heeft verworpen, _ wat 
met het ontbreken van redenen gelijk
staat; 

(1) DE PAGE, b. X, n' 810; NovELLES, DToit 
civi( b. II v' DivoTce et sezx.,·ation de COTpS, 
n' 1S95. C~ntm : AngeTs, 6 april 1949 (Ju,·is

. classeur/p{n·iodique, 1949, n' 5011). 

Over het eerste en tweede onderdeel 
Overwegende dat aanlegger in de door 

hem in hoger beroep genomen conclusies 
opkwam tegen het argument afgeleid uit 
de brieven welke van de door verweer
ster met de vereffening van de huwelijks
gemeenschap belaste notaris zijn uitge
gaan, door aan te voeren dat bewrrste 
brieven binnen de bij artikel 1463 van 
het Burgerlijk Wetboek gestelde termijn, 
gezonden werden; 

Overwegencle dat het bestreden arrest, 
cloor te antwoorclen dat nit die brieven 
blijkt dat verweers~er haar wil de lmwe
lijksgemeenschap te aanvaarden te ken
lien heeft gegeven, zonder dubbelzinnig
lwid vastgesteld heeft dat de aanvaarding· 
door verweerster binnen de wettelijke ter
mijn heeft plaats gehad, en dat de b1ieven 
waaruit het bestaan van bedoelde aan
vaarding is ge bleken, de van bovenbe
cloelde notaris uitgaande brieven zijn; 

Dnt derhalve de eerste twee onclerclelen 
van het midclel feitelijke grondslng mis
sen; 

Over llet derde onderdeel : 
Overwegende clat de aanvaanling 1]oor 

de vrouw van cle gemeenschap tussen 
echtgenoten een eenzijdige handeling is; 
dat de wet niet eist dat de man daarvan 
v66r cle verstrijking van de bij arti
kel 1463 van het Bnrgerlijk Wetboek ge
stelde termijn kennis zou verkregen heb
hen, waaruit volgt dat llet derde onder
dee! van het mid del naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleicl uit 
de scllending van de artikelen 1134, 
1315, 1350, 1463, 1984, 1985 en 1987 van 
het - Burgerlijk vVetboek, 1 en 45 van 
de wet van 25 ventose-5 germinal 
an XI tot inrichting van het notariaat, 
en 97 van de Grondwet; doordat het 
bestreden arrest het middel verwerpt 
waardoor aanlegger in zijn v66r het hof 
van beroep genomen conclusies staande 
hield « dat, aangezien zij binnen tlrie 
maanden en veertig dagen g·een verlen
ging van de termijn aanvaard of aange
vraagd heeft, geintimeerde een werkelijk 
verval heeft opgelopen welks gevolgen 
niet kunnen worclen vermeden ll en dat de 
brieven van een derde, al wezen zij 
deze van de raadsman van geintimeerde ... 
bij ontstentenis van bewijs van een 
lastgeving en van de grenzen claarvan 
tle zekere wil van laatstgenoemde niet 
aantonen ll, en dienvolgens de vorde
ring van verweerster ontvankelijk en 
gegrond verklaart, om de reden dat 
c< vermits de notaris essentieel de last
hebber der partijen is, het niet denkbaar 
is clat een notaris zonder lastgeving van 
een partij zou optreden, dat nit de over
gelegde btieven llelcler blijkt dat geinti
meercle haar voornemen duidelijk heeft te 
kennen gegeven ll; clan wanneer : 1° de 
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notaris wettelijk een openbaar ambtenaar 
is en niet de lasthebber cler partijen; 
2° de notaris uit kracht alleen van de 
hem bij de wet verleende bevoegdhederi 
de macht niet heeft om namens een uit 
de echt gescheiclen echtgenote een ge
meenschap te aanvaarclen; waaruit volgt 
dat het bewijs van zodanige macht rust 
op de partij die zich er op beroept : 

Overwegende dat aanlegger zelf bij con
clusies er op wees clat de notaris, << han
delencle ten verzoeke van de raadsman 
van geintimeerde (hier verweerster), ... 
ertoe bes'loot zich met de raadsman van 
appellant (hier aarilegger) in verbinding 
te stellen ll, maar staancle hield clat daar
uit niet bleek dat voormelde notaris een 
lastgeving van verweerster had ontvan
gen; 

Overwegencle dat het arrest, door der
gelijke stappen in aanmerking te nemen, 
beslist clat een notaris ze slechts doet als 
lasthebber van partijen, in onderhavig 
geval van verweerster; 

Dat de rechter over de grond, door in 
dier voege uitspraak te cloen, zijn beoor
delingsmacht heeft aangewend en geen 
der in het middel aangeduide wetsbepa
lingen geschonden heeft; 

Om deze redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en, vermits· de voorziening v66r 15 septem
ber 1953 werd betekend, tot een vergoe
ding van 150 frank jegens verweerster. 

18 juni 1954. - 1~ kamer. - Voorzitte1·, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ver
slaggeve1', H. Daubresse. - Gelijlclui
clende conolusie, H. Raoul Hayoit deTer
micourt, procureur-generaal. - Pleiters, 
HI-I. Van Ryn en Veldekens. 

2e KAMER. 21 juni 1954 

1\HLITIE. - AANVRAAG OM UITSTEL OF VRIJ
LATING OP MORELE GROND. - KOS'l'WINNER 
VAN OUDERS. - lNKOMEN VAN DE l\WEDER 
VAN DE DIENS'l'PLICHTIGE. - WE'l"l'ELIJK 
MAXIMUM. - VERMEERDERING WEGENS PER
SONEN TEN LAS'l'E. - VADEI:l VAN DE DIENST
PLICH'l'IGE OVERLEDEN OF YERMIS'l' TIJDENS 
EEN VELDTOCHT VAN HET BELGISOH LEGER OF 
VAN DE WEERM:AOHT DER KOI"ONIEN. - NIET 
GELIJKGES'l'ELD MET EEN PEJRSOON 'fEN LAS'l'E. 

Om te oordelen of het wetteUjlc maxi
mmn van het inkomen· van de moeder 
wegens farnilielasten dient vermeerde1·d, 
mag geen 1·elcening gehou.den wo1·den 
met de omstandigheid dat de vade1· van 
de dienstplichUge tijdens een veldtocht 
van het Belgisah Zeger of van de Wee1·
rnacht de1· kolonien overleden of ver-

mist is (1). (Wet van 15 juni 1951, 
art. 10, par. 2, 1°, 12, 4°, en 18; wetten 
en besluiten betreffende de llelastingen 
op de inkomsten, samengeordend op 
15 januari 1948, art. 25, par. 7.) 

(il-IINIS'l'ERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 
'1'. DUSSEIN.) 

ARREST. 

I-IET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 19 december 1952 gewezen 
door de hoge militieraad; 

01;er het middel, afgeleid uit de schen
cling van de artikelen 10, paragraaf 2, 
1°, en 18, van de dienstplichtwet van 
15 juni 1951, en van artikel 25, para
graaf 7, van de bij besluit van de Re
gent dd. 15 januari 1948 samengescha
kelcle wetten en besluiten betreffende de 
inkomstenbelastingen, zoals dit artikel 
bij artikel 5 van de wet van 8 maart 
1951 aangevulcl werd, doordat de bestre
clen beslissing aan verweercler het 
bij artikel 10, paragraaf 2, 1°, van ge
zegc1e wet van 15 juni 1951 bepaalde uit
stel verleent, om reden c1at, j)ij toepas
sing van artikel 18 dezer wet, de vader, 
overleclen tijdens zijn deelneming, als 
militair, aan de veldtocht van 1940, in het 
gezin moest meclegerekend worden alsof 
hij nog in leven was, en dat, dienvolgens, 
het wettelijk maximum cler in acht te 
nemen inkomsten 25.000 frank en niet 
20.000 frank beloopt,. clan wanneer, tot 
toepassing van artikel 10, paragraaf 2, 
1°, der clienstplichtwet, de hoeclanigheid 
van perso?n ten laste, bij toepassing der 
wetsbepahngen betreffende de bedrijfsbe
lasting, bepaalcl wordt, en .dan wanneer 
artikel 18 cler dienstplichtwet niet tot 
cloel heeft de personen te bepalen die ten 
laste zijn van de persoon wiens kostwin
ner de dienstplichtige is : 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
het maximaal bedrag, van het in onder
havig geval te beschouwen inkomen 
25.000 frank groot is, welk bedrag hoger 
is clan clat van het inkomen van verweer
ders moeder, de bestreden beslissing zich 
ertoe beperkt er op te wijzen dat de va
der van de dienstplichtige overleden is 
terwijl hij deelnam, als militair, aan de 
veldtocht 1940 en bij toepassing van arti
kel 18 van de wet van 15 juni 1951, in 
het gezin moet medegerekend worden, 
alsof hij in lev en was; 

(1) Memorie van toelichting der wet van 
15 juni 1951 (PaTl, Besch., Kamer, zitting 195()c. 
1951, n' 98, biz. 65, in fine); ARCQ, Oommen
taire de 1a loi du 15 juin 1951, n' 166. Raad
pleeg ook verbr., 15 maart 1954 (supra, biz. 480; 
B1tll. en PASIC., 1954, I, 613). 
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Overwegende dat gezegd artikel 18 geen 
andere draagwijdte heeft dan, bij toe
passing der wetsbepalingen betreffende de 
vorming van het contingent, de militairen, 
die tijdens een veldtocht van het Belgisch 
leger of van de Weermacht der kolonie 
overleden of verdwenen zijn, met levende 
personen gelijk te stellen en ze fictief 
in aanmerking te nemen als deel uitma
kend van het gezin van de dienstplich
tige, zonder aan deze militairen de hoe
danigheid toe te kennen van personen 
ten laste, naar de zin van de wetsbepa
lingen welke de bedrijfsbelasting beheer
sen; 

Overwegende, dienvolgens, dat de en
kele beschouwingen waarop de hoge mili
tieraad zijn beslissing steunt deze niet 
wettelijk rechtvaardigen en dat het mid
del gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing; beveelt dat melding van onder
havig arrest op de kant van de vernie
tigde beslissing zal gemaakt worden; ver
wijst de zaak naar de hoge militieraad 
anders samengesteld. 

21 juni 195'4. ---! 2e kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggeve1·, 
H. Bareel. - Gelijlcluiden,de conclusie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 21 juni 1954 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
MILITIE. - VERZOEKSCHRIFT REWERENDE 
DAT DE DlENSTPLICHTIGE ZICH IN DE VEREISTE 
Ol>ISTANDIGHEDEN REVINDT OM VAN DE DIENST 
VRIJGESTELD TE WORDEN. - MAAKT GEEN 
VOORZIENING Ul'r. 

Maalct geen voorziening in verbrelcing uit 
het verzoclcschrift waarbij de dienst
plichtige zich ertoe beperlct te beweren 
dat hij zich in de vereiste omstandig
heden bevindt om van de militai1·e 
dienst te worden vrijgesteld en, zo het 
nodig is, zijn inobservatiestelling aan 
te vragen (1). 

(LECOCQ.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 16 april 1954 gewezen door 
de herkeuringsraad der provincie Hene
gouwen; 

(1) Verbr., 24 maart 1952 (A11·. Verb1·., 1952, 
blz. 406; Bull. en PASIC., 1952, I, 463); 30 juni 
en 2 september 1952 (Bull. en PAsrc., 1952, I, 
709 en 773). 

Overwegende dat verzoeker beweert dat 
het onderzoek waarvan hij het voorwerp 
is geweest haastig en oppervlakkig ge
daan werd, en dat hij, overeenkomstig 
de artikelen 51 en 52 der dienstplichtwet, 
de beslissing van de herkeuringsraad 
mag bestrijden en door alle middelen mag 
bewijzen dat hij zich in de vereiste om
standigheden l1evindt om van de militaire 
dienst vrijgesteld te worden; dat hij te 
dien einde, desnoods, een inobservatiestel
ling aanvraagt; 

Overwegende dat dergelijk verzoek geen 
voorziening in verbreking uitmaakt; 

Om die redenen, verwerpt het verzoek. 

21 juni 1954. - 2" kamer. - Vo01·zitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggeve1·, 
H. Belpaire. - GelifT.;luulende conclnsie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 21 juni 19 54 

LASTER EN EERROOF. - GESPREKKEN 
GEVOERD IN TESENWOORDIGHEJD VAN VER
SCHEIDENE PERSONEN IN EEN NIET OPENRARE 
PLAATS, WELKE ECHTER TOEGANKELIJK IS 
VOOR EEN ZEKER AAliTAL PERSONEN, DIE RET 
RECHT HERREN ALDAAR TE VERGADEREN OF ZE 
TE REZOEKEN. - GESPREKKEN WELKE DE 
NODIGE OPENRAARHEID VERTONEN. 

Door vast te stellen clat gesp1·ekken ge
voerd werden 'in tegenwoordigheirl van 
verscheirlene personen in een niet open
bare plaats, wellce echte1· toegankelijlc 
is voor een zelcer aantal personcn, rl'ie 
het recht hebbim aldanr te ve1·garleren of 
ze te bezoelcen, en die rle eerrovende 
gesprelcken hebben lmnnen ho1·en, stelt 
de rechter ove1· ae grona noorlzalcelijlc 
vast , dat die gesprelclcen cle door n1·ti-
7cel 4H van het Strafwctboelc ve1·eiste 
openbnMheirl vertonen (2). (Strafwet
boek, art. 444.) 

(DERRONNE, T. WEDUWE LANOE 
EN CONSOR'l'EN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 december 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

I. Voor zoveel de voorziening gericht is 

(2) Memorie van toelichting van het Straf
wetboek, NYPELs, Legislation crimimelle, b. III, 
blz. 289, in fine; .NYPELS en SERVAIS, art. 444, 
n' 7. Zie ook verbr., 12 december 1881 (Bull. 
en PAsrc., 1882, I, 10); 15 januari 1912 (ibid., 
1912, I, 81). 



-679-

tegen de over de publieke vordering ge
wezen beslissing : 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 444 van het 
Strafwetboek, eerste onderdeel, door
dat het bestreden arrest laat onder
stellen dat, waar de kwaadwillige aan
tijgingen in een openbare plaats uit
gesproken werden, er niet vereist is 
dat zij uitgesproken zouden geweest zijn 
in aanwezigheid van verscheidene perso
nen en op dergelijke manier dat zij door 
deze personen kmiden gehoord worden, 
dan wanneer een eerrovende aantijging 
slechts als wanbedrijf strafbaar is, in
dien zij uitgesproken wordt ten overstaan 
van versch!;idene personen en derwijze 
dat zij door hen gehoord wordt; tweede 
onderdeel, doordat het arrest artikel 444 
van het Strafwetboek als toepasselijk 
aanziet wanneer de eerrovende uitlatin
gen door verscheidene personen « kon
den JJ gehoord worden, dan wanneer deze 
toepassing vereist dat de uitlatingen door 
verscheidene personen zijn gehoord ge
weest : 

Overwegende dat het arrest feitelijk 
vaststelt dat aanlegger de door de te
lastlegging verweten uitlatingen uitge
bracht had in tegenwoordigheid van 
verscheidene personen in een niet open
bare plaats welke echter toegankelijk is 
voor een zeker aantal personen die het 
recht hebben aldaar te vergaderen of ze 
te bezoeken; 

Overwegende dat deze vaststelling sou
verein is en volstaat om de ten laste van 
aanlegger gewezen veroordeling te recht
vaardigen; 

Overwegende dat, voor zoveel het het 
arrest verwijt te hebben laten onderstel
len dat de openbaarheid van de plaats 
noodzakelijk de openbaarheicl der aantij
gingen met zich brengt, en aangemerkt te 
hebben dat gezegde personen de litigieuze 
uitlatingen << konden JJ h01·en, het middel 
slechts tegen overboclige beschouwingen 
van l1et arrest opkomt en dienvolgens niet 
ontvankelijk is·; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet en van de rechten der verde
diging, doordat het bestreden arrest 
vaststelt dat de uitlatingen door ver
scheidene personen konden gehoord wor
den, zonder de conclusies te beantwoor
den waarbij aanlegger het hof van be
roep verzocht vast te stellen. dat aileen 

(1) Verbr., 9 november 1953 (A1·r. Yerbr., 
1954, blz. 144; Bull. en PAsrc., 1954, I, 167). 
Zie ook verbr., 11 mei 1937 (A•·•·. Ye1·b•·., 1937, 
blz. 41; Bull. en PAsrc., 1937, I, H1); 11 juli 
1938 (A•·•·. Yerb1·., 1938, blz. 165; Bull. en 

Orutzen de uitlatingen zou gehoord hell
ben en dat, onder meer, vier andere per
sonen, door Orutzen en door .Angele 
Lance aangewezen als hoorders van de 
eerrovende uitlatingen, het tegendeel 
verklaren : 

Overwegende dat, door vast te stellen 
dat te (( uitlatingen uitgebracht werden in 
tegenwoordigheid van verscheidene per
sonen JJ bet arrest noodzakelijk de con
clusies afwijst en dienvolgens, beant
woordt, waarbij aanlegger beweerde dat 
Orutzen alleen getuige van de ten laste 
gelegde uitlatingen was geweest; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

II. Voor zoveel de voorziening gericht 
.is tegen de beslissing over de vordering 
van de burgerlijke partijen : 

Overwegende dat aanlegger geen enkel 
bijzonder mid del inroept; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegg·er tot de ko.sten. 

21 juni 1954. - 2" kamer. - Voonzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. Bareel. - Gelijkluide-nde conclusie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
H. Rensonnet (van de Balie van Ver
viers). 

2" KAMER.- 21 juni 1954 

VERKEER. - 0MGEKEERDE DRIEROEK. 
TWEE OPEENVOLGENDE KRUISPUNTEN. 
DRIEROEK GEPLAA'l'ST BIJ REi' NADEREN VAN 
RET EEHSTE KRUISPUNT, DOOR OP GEEN BE
ROORLI.JKE AFS'l'AND ER VAN. - BESLISSING 
DAT DIE DRIEROEK NIET GELDT YOOR HE'l' 
EERSTE KRUISPUNT. - SOUVEREINE BEOOR
DELING VAN DE RECR'l'ER OVER DE GROND. 

W anneer een zelfde open bare weg achter
eenvol_qens twee ande1·e wegen k1''ll.ist, 
ma_q de Techter ove1· de grand die in 
feite bij inachtneming van de omstan
digheden en de plaatsel-ijke gesteldheid 
vaststelt dat de om.oelcee1·de d1'iehoek 
niet op een behoo1·lijlce atstand van het 
eerste 7C1'u.-ispunt is ,qeplaatst, wettel-ijlc 
daantit afleiden dat dit teken aan dit 
lcntisp~mt niet. verplichtend is (1). 
(Wegcode van 1 februari 1934, arti
kel 131, 4°.) 

PAsrc., 1938, I, 269); 26 november 1945 (A,., .. 
Yerbr., 1945, blz. 249; Bull. en PAsrc., 1945, 
I, 276); 29 october 1951 (A''''· Yerb•·., 1952, 
biz. 97; Bull. en PAsrc., 1952, I, 105, en nota 2). 
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(VANNESTE, T. DEOHAMPS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 maart 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Brnssel; 

I. Aangaancle de publieke vordering : 
Over het enig n1iddel, afg·eleid nit 

de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 418 en 420 (wet van 
31. maart 1936, art. 1), van het Straf
wetboek, 5, en inzonderheid 5, n" 1, 
2o 50 51 en inzonderheid 51, 4°, 54, 55 
ed 13i, n" 4, van het koninklijk beslnit 
van 1 februari 1934 hondeRde Algemeen 
Reglement op de politie van het vervoer 
en het verkeer, zoals voormelde artike
len 50 en 51 bij artikel 3, en artikel 55 
bij artikel 4 van het beslnit van de Re
gent van 16 october 1947 gewijzigd wer
den en schending van de artikelen 1382 
en '1333 van het Bnrgerlijk W etboek : 
1° doordat, waar het vaststaat dat 
het teken « omgekeerde driehoek >>, 
welks vorm volkomen regelmatig is, op 
de reglementaire hoogte en op 32 m. 50 
v66r de weg die verweerder naderde 
geplaatst is, het bestreden arrest ver
klaart dat het teken niet « op een behoor
lijke afstand ll, zoals vereist bij voormeld 
artikel 131, nr 4, is geplaa tst, om de red en 
dat « de omstancligheden en de plaatse
lijke gesteldheid in dit geval geen grond 
opleveren voor een teken dat zo dicht bij 
het kruispnnt zou zijn aangebracht en zo 
zeer van het voor gewone gevallen voor
geschreven teken zou verschillen en daar
uit afleidt dat het teken zonder uit
werking is, dan wanneer het volstaat 
« dat het in de artikelen 51, 4°, en 131, 
nr 4, omschreven teken, om zijn gebie
dend karakter te verkrijgen, ·alleen 
aan zekere vormvereisten zou beant
woorden en op in het oog vallende wijze 
geplaatst weze, opdat het de weggebrni
ker normaal mogelijk weze zich naar de 
aanduiding te voegen ll ; dan wanneer het 
arrest niet vaststelt en er overigens niet 
aangevoerd wenl dat verweerder het te
ken niet had kunnen zien op een ogenblik 
waarop het hem nog mogelijk was zijn 
voertuig v66r cle kruising tot stilstancl te 
brengen, waaruit volgt clat de reclenen 
cler bestreclen beslissing generlei wette
lijk afdoencle overweging llehelzen en clat 
zij in elk g·eval het Hof van verllreking 
niet in de mogelijkheicl stellcn zijn toe
zicht nit te o,;fenen; 2° cloonlat het ar
rest erop wijst clat het tekcn destemin 
uitwerking kon hehhcn li:J.ar er voor
bij het kruispunt geen teken <i omgekeercle 
driehoek >> is aangebracht, dan wanneer 
het ontbreken van dergelijk teken voor
bij het kruisDtmt geen wettelijk beletsel 
is voor de gelcligheid van het litigienze 

teken; 3° doorclat het arrest geen ant
woord heeft verstrekt op cle conclusies 
waarbij aanlegger het in artikel 131, 
nr 4, voorkomencl wettelijk begrip « be
hom·lijke afstancl ll inriep en deed gelclen 
dat het ontbreken van een teken voorbij 
het kruisDtmt wettelijk zoncler uitwer
king is : 

Overwegende clat uit de bestreden be
slissing en nit de stukken der rechtsple
ging blijkt clat het van de omgekeerde 
driehoek voorziene teken clat te Dilbeek 
aan de Rozenlaan welke door verweercler 
wercl gevolgcl geplaatst is, aan twee 
kruispunten voorafgaat, het eerste op 
32 m. 50 aangewend en gevormcl door cle 
voormelde Rozenlaan en de Walraevens
laan welke aanlegger volgcle, het tweecle 
aangewencl op 152 m. 50 en gevormcl door 
de Rozenlaan en de Ninoofsesteenweg; 

Overwegencle clat artikel 131, 4, van cle 
Wegcocle bepaalt clat de omgekeercle drie
hoek aanwijzend clat de gevolgde weg 
secunclair worclt, « op een behoorlijke af
stand van de kruising client geplaatst te 
worden, welke afstand volgens de oin
standigheden en cle plaatselijke gesteld
heid bepaalcl wordt en dat in gewone ge
vallen die afstand ongeveer honclerd me
ter bedraagt >>; 

Overwegende dat, naardien cle rechter 
over de grond, gelet op de omstanclighe
den en de plaatselijke gesteldheicl, feite
lijk vastgesteld heeft dat cle omgekeerde 
driehoek niet « op een behoorlijke af
stand >> van het kruispunt van de Rozen
laan met de Walraevenslaan was ge
plaatst, hij daaruit wettelijk heeft knn
nen afleiden dat dat teken aan die aan
sluiting zonder uitwerking was; . 

Dat mitsdien de conclusies zijn beant
woord geweest; 

Dat het midclel niet kan aangenomen 
worden; 

II. Aangaancle cle burgerlijke vorde
ring : 

Overwegende dat aanlegger geen middel 
,inroept; 

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

21 juni 1954. - 2e kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Ve·rslaggcve1·, 
H. De Bersaques. - Gelijkl1ticlen.cle con
cl·'llsi.e, H. Mahaux, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, HR. Magnee en Dal (beiden van 
de Balie van beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 21 juni 1954 

1° DOUANEN EN AOCIJNZEN. - BE
Wr.TSKRAOH'l' \'AN DE PROOESSEN-YE!lBAAL VAN 
DE ADMINISTRATIE. - n1ATE'LELE VAS'l'S'rEL-
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LINGEN. - GE\'OLGTREKKINGEN DOOR DE RE
AMBTEN VAN DE ADMINISTRATIE. - ONDER
SCHEID MET RETREKKING TOT DE BEWI.JS
KRACH'f VAN HET PROCES-VERBAAL. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- S1'RAFZAKEN. - PERSONEN BEI'OEGD OM 
ZICH IN VERRREKING TE VOORZIEN. - BUR
GERLIJK VERANTWOORDELIJKE PAR1'IJ IN 
DE ZAAK GEROEPEN DOOR DE AD~IINISTRATIE 

VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN EN DOOR HET 
OPENBAAR ~IINISTERIE. - 0N1'VANKELIJK
HEID VAN DE VOORZIENING VAN DE ADMINIS
TRATIE. - PERKEN. 

1° Zo, in zake douanen en accijnzen, het 
door de beambten van de administratie 
regelmatig opgesteld p1·oces-verbaal 
kracht van bewijs heeft, totdat de vals
heid ervan bewezen wordt, van de door 
de beambten binnen de perken van hun
ne bevoegdheden gedane vaststellingen, 
wm·dt znllce bewijskl'acht niet ge
hecht aan de gevolgt1-ekkingen welke 
de opsteUe1·s van het proces-verbaal trit 
die vaststelUngen afieiden; de l'echtm· 
over de g·rond beoordeelt so?tverein de 
waarde de1· vermoedens die doo1· die ge
volgt1'elckin.qen worden ttitgemaakt {1). 
(Wet van 26 augustus 1822, art. 239.) 

2° Wannee·r een partij nls bqwyedijlc ver
antwoordelijlc door de ndminist1·ntie vnn 
dotranen en accijnzen en dool' het open
baar min·isterie gedaagd is geweest, is 
de administm.Ue slechts bevoegd om 
zich tegen die part-ij in ·verbreking te 
voo1·zien in de mate wnarin die parti.i 
nnnspralceUj k is voor de boeten en voo1· 
de kosten met bet1·elcking tot de mis
dr·ijven weUcer '/Jervolgin,q aan de admi
nistl·atie toebehoo1·t. 

{BELGISCHE STAAT, ADMINISTRATIE 
VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN, 1'. LOO.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 januari 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

I. Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de ten opzichte van Pierre Loo ge
wezen beslissing : 

Over het enig middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 63, 65, 116, 239, 240, 324 
van de wet van 26 augustus 1822, 3, 
5, 19, 20, 22, 25, 28 van de wet van 
6 april 1843, van de besluiten van de Re
gent dd. 15 december 1944 en 29 juni 1946, 

(1) Verbr ., 6 juli 1953 (A,.,.. Jl erb1·., 1953, 
biz. 761; Bull. en PAsrc., 1953, I, 879, en de 
nota); 5 october 1953 (A1·r. T'e1·br., 1954, 
biz. 57; Bull. en PAsrc., 1954, I, 69, en nota 2). , 

doordat het bestreden arrest beklaagde 
vrijgesproken heeft, dan wanneer nit het 
door de tolbeambten opgemaakte proces
verbaal, hetwelk in rechten volle geloof 
behoudens tegenbewijs verdient, bleek 
dat de aan verweerder ten laste gelegde 
inbreuk bewezen was : 

Overwegende dat aanlegger onder meer 
vervolgd werd wegens verzet tegen ambts
verrichtingen daar hij geweigerd had zich 
te gedragen naar de hem door de tolbe
ambten gedane seinen om stU te houden; 

Overwegende dat de beambten, na in 
hun proces-verbaal te hebben vastgesteld 
dat de bestnurder van een naar de grens 
rijdende auto weigerde niettegenstaande 
hun seinen stil te houden, vermelden : 
« wij hebben de immatriculatieplaat num
mer 899.691 opgenomen, en de bestuurder 
herkend; het is de heer Pierre Loo, woon
achtig te Raeren )) ; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 239 van de wet van 26 augustus 1822, 
de processen-verbaal der tolbeambten be
treffende hun ambtsverrichtingen volle 
geloof in rechten verdienen totdat de 
valsheid ervan bewezen wordt; 

Dat de door de rechter in hoger beroep 
voorgebrachte eenvoudige onderstelling 
clat de beambten om reden van het vroege 
uur de identiteit van verweerder niet 
stellig hebben kunnen bepalen zodanig 
bewijs niet uitmaakt, vooral doordat het 
arrest niet betwist dat het door de tol
beambten opgenomen nummer van de im
matriculatieplaat van verweerclers wa
gen wel degelijk dat van het voertuig 
van beklaagde was; 

Overwegende dat, ten aanzien van de 
andere telastleggingen - vervoer, zonder 
bescheiden, van ko.ffie, niet aangifte van 
bewuste waar ·op het uitvoerkantoor, niet 
overlegging van de vergunning en niet 
vervulling van de formaliteiten ter zake 
van statistiek - het proces-verbaal de 
werkelijkheid dier inbreuken enkel steunt 
op gevolgtrekkingen afgeleid uit feiten 
welke door de tolbeambten werden vast
gesteld; 

Overwegende .dat het daar een !outer 
vermoeden geldt, waarvan de rechter 
over de grond souverein de bewijskracht 
beoordeelt; 

Dat het bestreden arrest dus wettelijk 
!weft kunnen beslissen dat die vermoedens 
niet volstonden om bovengemelde tela.st
leggingen te bewijzen; 

Dat dienvolgens het middel alleen ten 
aanzien van het wanbedrijf van verzet 
tegen ambtsverrichting gegrond is·; 

II. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen Guillaume Loo, burgerlijk ver
antwoordelijke partij : 

Overwegende dat aanlegger zich enkel 
>ermag te voorzien in de mate waarin 
verweerder bur11;erlijk verantwoordelijk 
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is voor de kosten en boeten uitgesproken 
in verband met misdrijven waarvan de 
venolging op het bestuur berust; 

Overwegende dat noch aanlegger, noch 
verweerder hoger beroep hebben inge
steld tegen het door de Correctionele 
Rechtbank te Verviers op 29 october 1952 
nopens dat punt gewezen vonnis; 

Dut het vonnis dienuangaande in kracht 
van gewijsde is gegaan; 

Dat naardien over de vordering van 
aanlegger tegen verweerder door het be
streden arrest geen uitspraak werd ge
daan, de voorziening zonder voorwerv is; 

Om die redenen, verbreekt het be.stre
den arrest, doch enkel voor zoveel het 
uitspruak heeft gedaun over de publieke 
vordering in verband met het verzet te
gen ambtsverrichtingen; verwerpt de 
voorziening voor het overig(·~; beveelt dut 
melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op cle kant van de gedeel
telijk vernietigde bPslissing; veroordeelt 
aunlegger tot twee derde en verweerder 
Pierre Loo tot een clerde der kosten ; ver
wijst de aldus beperkte zaak het Hof van 
beroep te Brussel. 

21 juni 1954. - 2-" kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. De Bersaques. - Gelijlcluiclende con
cl1tsie, H. Mahaux, advocaat-generaal. -
Pleite1·, H. Depresseux (van de Balie van 
beroep te Luik). 

2" KAMER. - 21 juni 1954 

BRAND. - ONVRI.JWILLIGE BRAND. - AAN 
EEN ANDERS ROERE~DE OF ONROERENDE EIGEN
DOM:MEN. - BE:JRIP. 

A1·Uicel 519 van het Stmfwetboelc straft 
zonde1· ondersche·id de onvrijwillige 
brand van een anders 1·oerende of on
roerende ei,qendommen, en dienvolgens 
zelfs van st·ruilc_qewas, dat op een an
de1·s erf groeit (1). 

(PIRE'l', '1'. RIFLE'!'.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 januari 1954 in hager beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Dinant; 

I. Aangaande de publieke vordering : 
Over het enig middel, afgeleid nit de 

schending van .artikel 519 van het Straf-

(1) Verbr., 26 februari 1934, beweegredenen 
(Bull. en PASIC., 1934, l, 174). Zie ook NYPELS 

en SERVAIS, art. 519, n" 1 en 9; CoNSTANT, 

n' 1246; Repe1·t. prat. d1·. be lye, v' /ncendie, 
n" 126 en 127. 

wetboek, doordat aanlegger bij het be
streden vonnis veroordeelll werd nit 
hoofde van het onvrijwillig· veroorzaken 
van brand aan struikgewas, dan wanneer 
die zaak in bovengemelde wetsbepaling 
niet vermeld is : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
clat « naclat hij - aanlegger - hoog gras 
op zijn weilanden in brand gestoken had, 
het vmu· heeft zien overslagen op bet 
struikgewas <lat op aan het godshuis te 
Dinant toebehorende onroerende goede
ren groeit >>; 

Overwegell{le dat artikel 519 van het 
Strafwetboek zonder onclerscheid (( de 
brand van een anders roerende of onroe
rende eigendommen )), strafbaar stelt; 

Overwegencle clat de tekst clier wetsbe
paling bet mitsdien niet mogelijk maakt 
de toepassing ervan op bet struikgewas 
dat op een anders erf groeit, als onge
oorloofcl aan te zien; 

Dat het midclel naar recht faalt; 
II. Aangaande de burgerlijke vorde

ring : 
Overwegende clat aanlegger geen middel 

inroept; 
Om die re(lenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

21 juni 1954. - ze kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
H. De Bersaques. - Gelijlcluidende con
cl~tsie, H. Mahaux, advocaat-generaal. -
Ple,ite·r, H. Paulus (van de Balie van Di
nant). 

2e KAMER. - 21 juni 1954 

OPLICHTING. - VOLDRENGING VAN HET 
MISDRIJF. - BEGRIP. 

Het wanbedd.if van oplichting is vol
bracht zodTa zijn dader, met het doel 
zich een aa,n een ander toebehorende 
zaalc toe te eigenen, erin geslaagd is, 
zich, in de in artikel 496 van het Straf
wetboelc omsch1·even ornstandigheden, 
die zaalc te doen ove1·handigen of att'e-
ve1·en. 

(STJERNON, T. LAHAYE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 15 januari 1954 gewezen door 
bet Hof van beroep te Brussel; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319 tot 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, van 
bet aan aanleggers conclusies ver
schulcligd geloof en van artikel 97 
van de Grondwet, doordat het be
streden arrest, onder de beschouwingen op 
grond waarvan het beslist dat aanlegger 
het in artikel 496 van bet Strafwetboek 
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om.schreven wanbedrijf van oplichting had 
gepleegd, laat gelden dat de voorgebrachte 
stelling dat het hier gaat om t-en louter 
burgerlijk geschil met be trekking tot voor
schotten en eerlonen welke de burger
lijke partij aan aanlegger wegens het 
doen van stappen, het opmaken van plans 
en bestekken verschuldigd was, teniet ge
daan werd door de in de loop van het on
clerzoek door aanlegger afgelegde beken
tenis clat de som van 10.000 fr. een storting 
uitmltakte welke form eel als afl.Jetaling bij 
de aankoop van een terrein te Zuun moest 
dienen; eerste onclerdeel, clan wanneer 
de door aanlegster v66r het hof van be
roep genomen conclusies, verre van met 
het voorheen door hem verklaarcle in 
strijcl te zijn, uitdrukkelijk erkenden dat 
de starting door de burgerlijke partij was 
g·eschiecl << als in mindering te brengen af
betaling op de koopprijs van dit terrein ll, 
doch eraan toevoegden dat, daar die koop 
niet omnicldellijk was kunnen verricht 
worden, aanlegger, toen hij de ontvangst 
van die starting meldde, de burgerlijke 
partij herinnercl had aan de voorschotten 
en het ereloon die hem verscJmlcligd 
waren ; en clan wanneer het bestreclen ar
rest, door alclus aan aanleggers conclusies 
een met derzelver termen onverenigbare 
draagwijclte toe te schrijven, het aan die 
conclusies te l1echten geloof miskent, en 
meteen oiwolcloende met redenen is om
kleecl; tweede onderdeel, clan wanneer, 
waar het nalaat het middel te bespreken 
dat door aanleggers werd afgeleid nit het 
doen van stappen, het opmaken van plans 
en bestekken voor de burgerlijke partij, 
zowel v66r als na de litigieuze afbetaJing 
en uit de daardoor ontstane ereloon 
schuld, welk middel althans ten bewijze 
van aanleggers goede trouw kon strekken, 
het bestreclen arrest niet valt te beschou
wen als naar het vereiste cler wet met 
redenen te zijn omkleed : 

Overwegencle dat het arrest, na de te
lastlegging van misbruik van vertrouwen 
in die van oplichting veranclerd te hebben, 
aanlegger uit hoofde van laatstgenoemcl 
misdrijf heeft veroorcleeld; 

Overwegencle clat het middel ten aan
zien van deze veroordeling van belang 
ontbloot is; 

Dat immers het wanbedrijf van oplich
ting volbracht is wanneer de dader ervan, 
met het doel zich een aan een ander toe
behorencle zaak toe te eigenen, erin is ge
slaagcl zich in de in artikel 496 van het 
Strafwetboek omschreven omstancligheden 
die zaak te doen' overhandigen of ufle
veren; 

Dat het arrest er in dit opzicht onder 
meer op wijst dat aanlegger gehandeld 
heeft onder de valse naam Brognaux, zo
genaamd agent van het studiekantoor 
O.B.M., personenvennootschap met be-

perkte aansprakelijkheid, waarvan hij de 
enige eigenaar, de enige agent was en 
waarin hi,i geen vennoot had, dat hij een 
ontwerp van overeenkomst heeft voorge
steld waarin van niet bestaande assisten
ten melding werd gemaakt, dat hij ver
klaard heeft dat hem een som moest wor
den terugbetaalcl welke hij beweerde op 
afbetaling aan de verkoper van het ter
rein gestort te hebben en dat hij zodoende 
allerlei bedrieglijke schikkingen heeft ge
troffen welke de burgerlijke partij ver
trouwen moesten inboezemen en haar 
overtuigen van het bestaan van een denk
beeldige vennootschap, met het doel zich 
een som van 10.000 frank te verschaffen 
welke hij onverwijld voor louter per
soonlijke cloeleinden heeft gebruikt; 

Dat het midclel derhalve niet ontvanke
Iijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 1319 tot 
1322 van het Rnrgerlijk Wetboek en 
van het geloof dat dient gehecht aan 
het schriftelijk relaas van het door 
aanlegger in de loop van het oncler
zoek verklaarde, en van artikel 97 
van de Grondwet, en, voor zoveel als no
dig, van artikel 496 van het Strafwetboek, 
doordat het bestreden arrest, om het ge
bruiken van de valse naam Brognaux bij 
een door aanlegger aan Lahaye gebracht 
bezoek en de vermelding van niet bestaan
de assistenten als bewezen in aanmer
ldng te nemen als zijnde handelingen die 
een oplichting uitmaken, doet gelden dat, 
in het aan de burgerlijke partij overhan
digde ontwerp van contract, aanlegger 
die persoon opgeeft als zijnde, e1enals 
hijzelf, een agent van de 0. B. M. en dat 
hij naderhand (stuk 52) moest toegeven 
clat Brognaux feitelijk nimmer voor hem 
of voor zijn onderneming had gewerkt, 
dan wanneer de vermelding van boven
staande naam in een ontwerp van contract 
geenszins bewijst dat aanlegger bij een 
aan de burgerlijke partij gebracht bezoek 
van die naam zou gebruik gemaakt hebbiom 
en dan wanneer in het aangevoerde 
stuk 52, aanlegger, verre van de in het 
arrest becloelde bekentenissen af te leggen, 
uitclrilkkelijk verklaart dat er tussen hen 
een << samenwerking )) had bestaan, welke 
verklaring in stuk 52 toegelicht worclt : 
« dat Brognaux tenminste een achttal da
gen voor hem gewerkt heeft )) : 

Overwegende dat het arrest niet aileen 
het gebruiken, door aanlegger van de 
naam Brognaux en de vermelding van 
deze persoon als assistent of agent van 
het studiekantoor 0. B. M. laat gelden, 
maar ook nog bedrieglijke handelingen 
welke inzonderheid bestonden in het feit 
dat kantoor voor te stellen als een perso
nenvennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid en een persoon genaamd Rou-
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flette-Leclercq en aanlegger zelf op te ge
ven als de assistenten ervan, clan wan
neer aanlegger heeft moeten toegeven dat 
voormeld kantoor, waarvan hij de enige 
eigenaar is, niettegenstaande zijn bena
ming van personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid ervan nooit ven
noten heeft gehad; 

Dat mitsdien het tweede middel insge
lijks bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

En overwegende, voor het overige, wat 
de over de publieke vordering gewezen be
slissing aangaat, dat de substantH\le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beoordeling wettelijk is, en dat, wat de 
over de vordering· der burgerlijke partij 
gewezen beslissing aangaat, aanlegger 
geen bijzoncler middel inroept; 

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

21 juni 1954. ~ 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - TT erslaggeve1·, 
H. Belpaire. - Geij lclttidende concl~tsie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Demeur. 

2e KAMER. - 21 juni 19 54 

1° AFSTAMMING. - NATUURLI.TKE AF
S'fAMMING. - ERKEN:"'ING VAN EEN OVER
SPELIG KIND. - NIE'l'IGHEID. 

2° AFSTAMMING. - NATUURLI,JKE AF
S'l'AMMING. - ERKENNING VAN EEN NA'fUUR
LIJK KIND DOOR DE VADER. - AANWIJZING 
EN BEKENTENIS VAN DE MOEDER. - GEVOLG 
TEN OPZICHTE VAN DE :I<IOEDER. - BEWI.TS 
VAN DE BEKEN'l'ENIS. 

3° AFSTAMMING. - NATUURLIJKE AF
STAMJ\llNG. - ERKENNING VAN EEN OVERSPE
LIG KIND DOOR DEGENE DIE BEWEERT VADER 
ER VAN 'rE ZIJN. - AANWI,JZING EN BEKEN'l'E
NIS VAN DE MOEDER.. - NIETIGHEID; 

1° De e1·kenn·ing van een nat·U'ltl'lijlc kind 
door een man die op het ogenbUk van 
de ontvangen·is van het kind met een 
ande·re vrouw dan de moede·r gehuwd 
is, is nietig (1). (Burg. Wetb., art. 335.) 

2° De m·kenning van een natuw·Ujlc kind 
door de vader, met aanwijzing van de 
naam ·van de moeder, geldt als a·ttthen
tieke erlcenning door de vade·r en de 
rnoeder, wanneer er belcentenis vanwege 
deze laatste bestaat; die bekentenis 
mag door alle ·rechtsrn·iddelen bewezen 
worden (2). (Burg. "\oVetb., art. Cl34 en 
336.) 

(1) (2) en (3) Zie rechtsleer en rechtspraak 
vermeld in de conclusies van het openbaar 
ministerie (Bull. en PAsrc., 1954, I, 907). 

3° Inclien de erlcenning van een natuur
Ujlc kind door de vader, met aanwij
z·inrt van de rnoeder, als a~tthentieke er
lcenning door de vader en de moeder 
geldt, wannem· e1· belcentenis van deze 
laatste bestaat, is zullcs niet rneer het 
geval wanneer de erlcenning en de aan
wijZ'ing van de rnoeder 1titgaan van een 
man die op het ogenblik van de ontvan
genis van het lcind met een andere 
vro~tw dan de moeder gehnwd ·is (3). 
(Burg. Weth., art. 334 tot 336.) 

(FON'l'AINE ET DE~IUYNOK, 
'f. LHUSSIER q. q.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 januari 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Overwegencle dat bij de bestreden be
slis.sing alleen over burgerlijke belangen 
uitspraak wordt geclaan; 

I. Over de voorziening van Charles Fon
taine : 

Over het eerste middel, afgeleicl uit 
de schending van de artikelen 334, 335, 
336, 1317, 1318, 1319, 1320 van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat het bestreden 
arrest de vordering van de burgerlijke 
partij Jenny Lhussier, handelend als 
moeder en wettelijke voogdes van haar 
natuurlijke erkende minderjarige kinde
ren Andre-Daniel Henry en Jacques 
Henry ontvankelijk heeft verklaard, 
dan wanneer het bewijs van de erkenning 
van de minderjarige kinderen door Jenny 
Lhussier niet is bijgebracht geweest met 
inachtneming van de vormen en voor
waarden voorgeschreven bij de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen, en 
dan wanneer het hof van beroep trouwen.s 
terecht bevindt dat de akten van erken
ning van de minderjarige kinderen 
Andre-Daniel Henry en .Jacques Henry 
door hun overspelige vader AndFe-Joseph 
Henry nietig en ongedaan zijn, naardien 
die erkenningen zijn geschied in de akten 
van geboorte van voormelde minderjari
gen gedagtekend van maart 1944 en 22 de
cember 1945, terwijl het hof desniettemin 
aan die akten juridische gevolgen toekent 
waar het aanneemt dat de daarin door de 
moeder gedane aangifte als impliciete er
kenning, door Jenny Lhussier, van beide 
minderjarige kinderen geldt, en dan wan
neer, na bevonden te hebben dat de erken
ning welke Jenny Lhussier op 4 juni 1952 
ten overstaan van de vice-consul van 
Frankrijk te Brussel heeft ondertekend, 
een nietige en onbestaande akte was, 
het hof van beroep aan dezelve deson
danks juridische gevolgen toekent : 
' Overwegende dat uit het be.streden ar
rest blijkt : 1 o dat wijlen Andre-Joseph 
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Henry op de mairie van het 17e arrondis
sement te Parijs op 18 maart 1944 in de 
akte van geboorte welke op dezelfde dag 
werd opgemaakt als zijn natuurli.ike zoon 
heeft erkend Andre--Daniel Henry, gebo
ren op 18 maart 1944, met aanduiding 
van Jenny Lhussier, als moeder van 
dat kind; 2° dat Jenny Lhussier dat kind 
op voormelde mairie op 11 april 1944 er
kend heeft, volgens de op de kant van de 
akte van 18 maart 1944 aangebrachte ver
melding; 3° dat wijlen Andre-Joseph 
Henry op de mairie van het 17e. arrondis
sement te Parijs op 23 december 1945 Jac
ques Henry, geboren op 22 december 1945, 
in diens akte van geboorte als zijn na
tuurlijke zoon heeft erkend, welke akte 
op 23 december 1945 werd opgemaakt met 
aanduiding van Jenny Lhussier als moe
der van dat kind; 4° dat Jenny Lhussier 
dat kind op 4 juni 1952 ten overstaan van 
de vice-consul van Frankrijk te Brussel 
als haar natuurlijke zoon heeft erkend; 

Overwegende dat het op Lhussier, aan
legster in de burgerlijke vordering, rustte 
het bewijs, ervan te leveren dat zij de 
wettelijke hoedanigheicl bezat van natuur
lijke moeder van Andre-Daniel en van 
• Jacques Henry, in wier naam zij zich bur
gerlijke partij stelde, vermits die hoeda
nigheid uit kracht waarvan zij handelde, 
haar betwist werd ; 

Overwegencle dat volgens de niet be
streden vaststellingen van de rechter over 
de grond, er generlei regelmatige akte van 
erkenning van de kinderen door Jenny 
Lhussier werd overgelegd; 

Overwegende dat, aangezien Andre-Jo
seph Henry ten tijde van de verwekking 
der kinderen met een andere vrouw dan 
Jenny Lhussier in de echt verbonden was, 
de erkenning van die kinderen door voor
melde Henry naar luid van artikel 335 van 
het Burgerlijk Wetboek nietig is, daar zij 
uit een overspelige gemeenschap zijn ge
sproten; 

Overwegencle dat uit artikel 336 van het 
Burgerlijk Wetboek voortvloeit dat de er
kenning, verricht door de natuurlijke va
der met opgave van de naam der moeder, 
ten opzichte van deze gevolgen kan heb
ben, wanneer er een bekentenis llarer
zijds bestaat, welke bekentenis door alle 
rechtsmiddelen mag worden bewezen; 

Overwegende evenwel dat die wetsbepa
ling alleen toepas.sing krijgt wanneer de 
aanwijzing van de moetler van de vader 
uitgaat en dat ten deze zulks niet het ge
val is vermit8 die hoedanigheid van vader 

(1) Raadpl. Fr. verbr., 14 november 1890 
(Bull. crim., 1890, n' 230); verbr., 28 december 
19()8 (Bull. en PASIC., 1909, I, 63); 18 april 1910 
(ibid., 1910, I, 189) ; 20 october 1952 (An·. 
Yerb1·., 1953, biz. 66; Bull. en PAsrc., 1953, I, 
71) ; 6 juli 1953 (Bull. en PASIC., 1953, I, 885); 

door artikel 335 van het Burgerlijk Wet
hoek aan Andre-Joseph Henry geweigerd 
wordt; 

Overwegende dat llet mid del gegroncl is; 
II. Over de voorziening van Andre De

muynck : 
Overwegende dat aanlegger tot staving 

van zijn vom'ziening geen midtlel inroept; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den arrest, voor zoveel het over de 
vordering van verweerster q.q. tegen Fon
taine uitspraak heeft gedaan; verwer11t 
de voorziening van Demuynck; beveelt 
dat melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 

· beroep te Luik ; veroortleelt verweerster 
tot de helft der kosten en Demuynck tot 
de werderhelft. 

21 juni 1954. ~ 2<> kamer. - Voorzitte1·, 
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. De Bersaques. - Gelijkl~tidende con
ol~tsie, H. Mahaux, advocaat-generaal. -
Pleite·r, H. Henry Botson (van de Balie 
van beroep te Brussel) . 

2" KAMER. - 21 juni 1954 

1° HERHALING. - OMSTANDIGHEID IN DE 
DAGVAARDING NIET YERMELD DOOR SPRUI
'£ENDE UIT DE STUKKEN VAN DE AAN DE REOH
TER EN AAN DE BEKLAAGDE OVERGELEGDE PRO
CEDURE. - VERDAOHTE NIET BI-JZONDER UIT
GENODIGD OMTRENT DIE OMSTANDIGHEID YER
WEER TE VOEREN.- GEEN SOHENDING YAN DE 
REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

2° VERKEER. - HERHALING. - lVIISDRI.J
VEN WELKE TEN GRONDSLAG ER VAN KUN!iEN 
LIGGEN. 

1° W anneer de 1·echter de herhaling weer
houdt en met inachtneming er van ae 
strut bepaalt, zonder dat de ve1·dachte 
~titgenodigd wet·d zich met betrekking 
tot iUe in de dagvaarding niet ve·rmelde 
omstandigheid te verdedigen, zijn ae 
t'echten van de verdediging niet ge
k1·enlct geweest, wannee·r de verdachte 
v66r het slltiten deT debatten, de gele
genheid heett rJehad de st~tklcen van de 
procednre, waaruit de herhaling volgt, 
te onde,rzoeken (1) . 

17 mei 1954 (supra, biz. 597; Bull. en PAsrc., 
1954, I, 799). Zie ook GARQON, uitg. 1952, art. 56 
tot 58, n' 231 ; CoNSTANT, n' 257, en nota 1 ; 
FuzrER-HERMAN, v' Recidi-ve, n" 187 en vlg.; 
Pand. belges, v' Recidive, n' 113; Repe1·t. pmt. 
a,-, beige, v' ln/1-actions et rep?·ession en g(me-
1'al, n' 376. 
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2° In geval rnn inbreulv op de reulernen
ten, genomen bi.i toepass·ing van de wet 
van 1 auuustus 1899, tot Twrzienvng van 
de wetgeving en cle 1·eglementen bet?·et
fenrle het weuenrerkee?·, mag een in
b?-e·uk op cl'ie 1·eglementen ten uroncl
slaq voor cle heThal'inu liuuen (1). (Wet 
van 1 augustus 1899, art. 2.) 

(DE WALS.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het be.streclen 
vonnis, op 9 januari 1954 in hoger beroep 
g·ewczen door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel; 

Over het eerste m~ddel, afgeleid nit 
de schending van de rechten der verde
diging, dom·dat het bestreden vonnis, ge
let de herhaling welke blijkt uit een ver
oordeling op 26 maart 1953 door de Recht
bank van politie te Brussel uitgesproken 
nit hoofde van inbrenk op artikel 42 van 
voormelcl koninklijk besluit ten laste van 
aanlegger uit hoofcle van inbreuk op arti
kel 5± van het koninklijk beslnit van 1 fe
bruari 193± een boete van 300 frank heeft 
toegepast, clan wanneer aanlegger noch 
door de dagnwrcling om vt\6r cle cerste 
rechter te verschijnen, noch door die 
rechter, noch door de akte nm hoger be
roep van cle procureur des konings, noch 
door de rechter in hoger beroep is ver
zocht geweest te cHen opzichte verweer te 
voeren, en clan ;vanneer het 1.1ittreksel uit 
het vonnis waaruit het bestaan van de ele
menten der herhaling blijkt slechts na de 
uitspraak van het beroepen vonnis bij 
het dossier schijnt gevoegcl te zijn ge
weest: 

Overwegende dat, aangezien de rechter 
noch de telastlegging, noch de qualificatie 
ervan gewijzigd l1eeft, en aangezien aan
legger de gelegenheid heeft gehad de stuk
ken der rechtspleging v66r het sluiten van 
het debat te onderzoeken, de rechten cler 
verdediging niet zijn kunnen geschonden 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 565 van het Straf
wetboek, doordat, waar deze wetsbepa
ling niet bij de wet van 1 augustus 1899 
opgeheven is geweest, het bestreden 
vonnis wegens een slechts wettelijke 
staat van herhaling de voorgeschreven 
straf kon toepassen indien de eerste ver
oordeling wegens hetzelfde misdrijf was 
uitgesproken geweest, wat ten deze niet 
het geval is : 

Overwegende, enerzijds, dat in arti
kel 565 van het Strafwetboek enkel in 

(1) NovELLES, Code de la >·oute, n" 3271 en 
3279. Raadpl. ook verbr., 28 december 1908 
(Bull. en PASIC., 1909, I, 63). 

uitdrukkelijke termen de overtredingen 
aangeduicl zijn welke in titel V van 
hoek II van clat Wetboek zijn omschre
Yen; 

Overwegende, anderzijds, clat artikel 2 
van de wet van 1, augustus 1899 bepaalt 
flat de straffen op het dubbele worden ge
bracht bij henalling binnen het jaar te 
rekenen van de dag waarop een vroeger 
vonnis van veroonleling, dat in kracht 
van gEwijs<le is gegaan, verleend werd; 

Dat vermits geen verdere toelichting 
wordt verstrekt en er geen andersluiclen
cle bepalingen l:estaan, om het even welke 
inbreuk op de ter uivoering van voor
melde wet genomen veronleningen aan 
de herhaling ten grondslag mag liggen; 

01·eTwegencle clat het miclclel naar recht 
faalt; 

Over het dercle micldel, afgeleicl uit de 
scllencling van de wetsbepalingen betref
fpncle de gronclen van rechtvaardiging en 
-i'erschoning, cloorclat bet bestreden von
nis aanlegger veroordeeld heeft uit hoofde 
van inbl·euk op artikel 51 van koninklijk 
besluit van 1 februari 1934, clan wanneer 
aanlegger, cUe in een geval verkeerde 
waarin voor hem een groncl van reeht
vaarcliging of verschoning aanwezig was, 
had d.ieuen te worden vrijgesproken, ver
mits zijn meclebeklaagde op een aanslui
ting in derde stelling rijclencl, de wegge
bruikers v66r hem voorgestoken heeft in 
omstancligheden en met een slielheicl die 
gevaar opleverden, en tegen het aehter
cleel van aanleggers wagen is gebotst, 
clan wanneer aanlegger bijna helemaal 
van de weg af was en die meclebeklaagde 
zotlanig bewust was van zijn schuld clat 
hij de vlucht genomen l1eeft; 

Overwegende dat het micldel, waarin ai
leen feitelijke beschouwingen worden in
geroepen welke in de bestreclen beslissing 
geen staving vinden, in feite niet. opgaat; 

En overwegencle, voor het overige, dat 
de snbstanW~Je of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefcl en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

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

21 juni '1954. -~ 2• kamer. - Voo?·zittm·, 
H. Wouters, voorzitter. - Vm·sZaggeve1·, 
H. Belpaire. - Gelijklu·idende conclu.sie, 
H. Mahaux, aclvocaat-generaal. 

2e KAMER. - 21 juni 1954 

1° VERKEER. - VERYALLENVERKLARING 
VAN RET RECHT OM EEN RIJTUIG 'I.'E VOEREN. 
- TEN TITEL VAN STRAF UITGESPROKEN. -
GEEN VASTSTELLING VAN HE'!' BES'rAAN VAN 
EEN DER BIJ AR'I.'I;KEL 2, ALINEA 1, VAN DE WET 
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. VAN 1 AUGUSTUS 1924 VOORZIENE OMSTAN
DIGHEDEN. - VERVALLENVERKLARING ONWE'l'
TELIJK UITGESPROKEN. 

2° STRAF. - VERVALLENVERKLARING VAN 
HET RECHT EEN RIJTUIG 'l'E VOEREN. - BE
STANDDEEL VAN DE HOOFDS'l'RAF. 

1 o De straf van vervallenverklaring 
van het reaht een t'·ljtttig te voet·en kan 
en/eel u.ituesproken worden ten uevolge 
van een inbt·ettk op de verkeet·spolitie 
of van een ve1·lceersonueval, indien het 
besta.an ran een der blj artUcel 2, ali
nea 1, van de wet van 1 au.g·nsttts 1924 
voorziene omstandi.gheden wordt vast
uesteld (1). 

2° De straf van vet·vallenvet·lclaring 
van het t·eaht een 1·ljtttig te voeren, 
voot·Z'ien bi:i artikel 2, alinea's 1 en 2, 
van de wet van 1 an.q·nstus 1924, 'is geen 
ondersaheiden stmt van de hoofdstraf, 
maar een · bestanddeel van deze laat
ste (2). 

(PROOUREUR DES KONINGS TE LUill, 
'l'. PIESSENS.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 januari· 1954 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Luik; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 2 van de wet van 
1 augustus 1924, hetwelk artikel 2 
van de wet van 1 augustus 1899 aan
vult, doordat het bestreden vonnis, 
waarbij aanlegger uit hoofde van twee 
inbreuken op de politie van het ver
keer wordt veroordeeld, te zijnen laste 
de ontzetting gedurende drie maanden 
van het recht een voertuig te besturen 
heeft uitgesproken, zonder dat het aan
wezig zijn is gebleken of wordt vastge
steld van een der omstandigheden welke, 
naar luid van de wet grand opleveren 
tot het uitspreken van die straf : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
ten laste van verweerder inbreuken op de 
artikelen 60, 2°, en 86 van de Wegcode 
bewezen heeft verklaard, en uit dien 
hoofde een enkele straf heeft toegepast, 
waarbij het evenwel, behalve de gevan
genisstraf en de boete, de ontzetting uit
spreekt g·edurende drie maanden van het 
recht een voertuig te besturen; 

(1) Verbr., 22 september 1947 (A•·•·. Yerbr., 
1947, biz. 284; Bull. en PAsrc., 1947, I, 374) ; 
10 october 1949 (Ar1·. Ye•·bl-., 1950, biz. 64; 
Bull. en PAsrc., 1950, I, 70); 

(2) Verbr., 5 rnei 1952 (B~tll. en PAsrc., 1952, 
I, 547, en nota 1, biz. 548); 20 april 1953 (ibid., 

Overwegende dat laatstvermelde maat
regel als een straf wordt opgelegd; dat er 
inderdaad niet op wordt gewezen dat de 
schuldige lichamelijk ongeschikt zou be
vonden zijn geweest om een voertuig te 
besturen en dat trouwens cle duur der 
ontzetting niet op grand van een waar
schijnlijke duur van onbekwaamheid om 
te sturen bepaald werd; 

Overwegende dat niet uit de vaststel
lingen van het vonnis blijkt dat ten laste 
van de veroordeelde een der omstandig
heden zou zijn bewezen welke, Iuidens ar
tikel 2, lid 1, van de wet van 1 augustus 
1924 v66r de rechter grand opleveren 
om, wanneer hij uit hoofde van een in
brenk op de politie · van het verkeer een 
veroordeling uitspreekt, de ontzetting van 
het recht een voertuig te besturen als 
strafmaatregel toe te passen; 

Dat dienvolgens de straf van ontzetting 
van het recht een voertuig te besturen 
onwettelijk werd uitgesproken; ' 

Overwegende dat die strafmaatregel een 
bestanddeel van de hoofdstraf is en dat 
de onwettelijkheid ervan de onwettelijk
heid met zich brengt van de veroordeling 
waarbij hij wordt uitgesr:lroken; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, voor zoveel het Piessens uit 
hoofde van de te zijnen laste bewezen 
verklaarde inbreuken heeft veroordeeld; 
zegt dat de beslissing waarbij Van Eylen 
burgerlijk en hoofdelijk voor de ten laste 
van Piessens voornoemd gelegde boete en 
kosten aansprakelijk wordt verklaard 
aldus geen voorwerp meer heeft; beveelt 
dat melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; laat de kos
ten de Staat ten laste; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Hoei, zetelende in hager 
beroep. 

21 juni 1954. - ze kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - TTet·slaggever, 
H. van Beirs. - Gelijlcluidende aonalusie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 21 juni 1954 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VERWEER 
VOORGEDRAGEN IN OONOLUSIES. - TER ZAKE 

1953, I, 630). W at; betreft de ontzetting van 
het recht om een voertuig of een luchtschip 
te besturen of een rijdier te geleiden, zie 
verbr., 3 november 1952 en 4 mei 1953 (Bull. 
en PASIC., 1953, I, 125 en 675). 
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NIE'J' DIENEND 'l'EN GEVOLGE VAN EEN VASTSTEL
LING VAN DE REOH!'ER. - GEEN VERPLIOH
TING MEER ZE l'E BIGANTWOORDEN. 

:;o VERKEER. - VEROORDELING WEGENS 
JNBREUK OP AR'l'IKEL 31, 1°, YAN DE WEG
OODE. - VAS'l'STELLING DAT DE MANCEUVRE 
NIET ME'J' EEN NORMALE SNELHEID EN ZONDER 
',-OORZIOHTIGHEID VERRIOH'l' IS GEWEEST. -
3-EEN 'l'EGENSTRI,J DIGHEID. 

1° De rechte1· is niet verplicht een in con
chtsies voorgedragen verwee1· te beant
woorden, ._ ~vellc, ten gevolge van een 
vaststelling van zijn beslissing, ter zake 
niet meer dienend ·is (1). 

::o Is met geen te_qenstrijdigheid behept 
de besliss-ing welke de verdachte veroor-· 
cleelt omdat hij, in st-rijd met aTtilcel 31, 
1°, van de Wertcode van 1 febntari 1934 
gezwenlct heeft, dan wanneer hij vast
stelt dat cle 1Jerclachte die manontvre 
niet met een abnonnale snelheicl en zan
am· voomichtig heicl heeft ve1-richt en 
hem van inbrettlc op a1·tikel 418 en 420 
van het Strafwetboelc vTi_ispreeTct om Te
clen dat de inbrenlc op cle Weucocle 
v·reernrl is aan het ongeval. 

(MATTON EN OONSOR'l'EN, 
'1'. MONSEUR EN OONSOR'l'EN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 januari 1954 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Charleroi ; 

Over het eerste midclel, afgeleicl nit 
de schencling van de artikelen 97 van 
de Gronclwet, 1319 en 1320 van het Bur
gerlijk Wetboek, cloorclat het bestreden 
vonnis geen antwoorcl verstrekt op de 
concl~1sies van de burgerlijke partij, 
waarm deze : a) deed gelden dat 
de autobestuurcler die de rue de l'Ecluse 
in de richting van de brug over de 
Samber volgt, clit wil zeggen die op het 
punt is de rue Leopold in te rijden een 
ruim uitzicht heeft zodat hij van' ver 
een voetganger kan .zien die, lopencl op 
het voetpacl in de door de autobestuurder 
genomen richting, aanstalten maakt om 
van het voetpad af te stappen ten eincle 
de rue Leopold over te steken, en zich 
ertoe beperkt te antwoorclen dat het niet 
zeker is dat beklaagcle, op het ogenblik 
waarop hij zwenkte, zich rekenschap er
van heeft kunnen geven clat het slachtof
fer de rue Leopold zou oversteken, clan 
wanneer het voorgestelde micldel niet ten 

(1) 
1953, 
nota 
Bull. 

Verbr., 1 december 1952 (An·. T'e,-b,·., 
blz. 183; Bull. en PAsrc., 1953, I, 202, en 
2) ; 30 november 1953 (supm, blz. 207; 
en PASIC., 1954, I, 245). 

I genoegen van recht wordt beantwoord 
door cleze beschouwing waarin het ruim~ 
uitzicht aangevoercl werd clat beklaagd~ 
genoot; b) ofschoon erkennend clat de 
telastlegging B bewezen is, ze zonder 
noodzakelijk oorzakelijk verband met de 
'.~rwondlngen van de burgerlijke par
tlJ verklaart, clan wanneer cleze onder 
aanvoering van de afstancl waa'rop zij 
zich reeds bevoncl van het voetpad clat zij 
had verlaten, verklaarcle dat, inclien de 
beklaagcle het voorschrift van artikel 31 
1°, van het koninklijk besluit van 1 fe: 
bruari 193±, houclencle het algemeen re
glement op het verkeer, in acht had ge
nomen, hij haar niet zou omvergereclen 
llebben,1 clan wanneer het eenvoudige ont
kennen van een oorzakP.lijk verband geen 
genoegzaam antwoord op het middel uitc 
maakt en, in elk geval, in het onzekere 
laat of de rechters over de grond onder
zocht hebben of de beklaagde, door de 
bocht zo kort mogelijk naar rechts te ne
men, het omverrijden van de burgerlijke 
partij al clan niet had kunnen vermij
clen : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
zowel bij verwijzing naar de gronden van 
de eerste rechter als door eigen beschou
wingen, vaststelt dat het ongeval zich 
heeft voorgedaan toen de vrachtauto van 
verweerder Monseur reeds de rue Leopold 
was ingereden; dat mitsdien het bestre
den vonnis door, ten aanzier: van het in 
de conclusies gestelde in verbancl met het 
uitzicht dat de bestuurder van de vracht
auto in de rue de l'Ecluse had, te ver
klaren dat het ongeval is gebeurd in een 
straat waar dat uitzicht niet mogelijk 
was, die stelling niet ter zake dienend 
lweft geoordeeld en derhalve niet be
hoefde er op nacler in te gaan; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
cle schending van artikel 97 van de 
Grondwet, wegens een met het ontbre
ken van gronclen gelijkstaancle tegenstrij
digheid in de gronden, en schending 
yan de artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, doorclat het bestreclen 
vonnis aan de ene kant verklaart clat 
niets bewijst clat cle beklaagcle zijn rij
manamvre onvoorzichtig heeft uitgevoercl, 
clan wanneer het aan de andere kant vast
stelt dat hij artikel 31, 1 o, van het regle
ment op het vervoer en het verkeer over
treden heeft, dan wanneer een clergelijke 
overtrecling altijcl een gebrek aan voor
zichtigheicl uitmaakt : 

Overwegende clat, door vast te stellen 
dat generlei bewijs ervan aanwezig is dat 

' de bekla agde .zijn rijmanceu vre met een 
abnormale vaart en zonder voorzichtig
heicl heeft uitgevoerd, het bestreden von
nis, hetwelk het gebeurlijk voorhanden 
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zijn van het in de artikelen 418 en 420 van 
het Strafwetboek omschreven misdrijf on
derzocht heeft, en de gedraging van de 
beklaagde in verband met l1et ongeval in 
overweging heeft genomen; dat mitsdien 
deze grond niet onverenigbaar is met de 
vaststelling dat een inbreuk werd begaan 
welke de rechter verklaart niet in ver
band te zijn met het ongeval; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist;· 

Over het derde middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, wegens een met het ontbre
ken van gronden gelijkstaande tegen
strijdigheid in de gronden, doordat het 
bestreden vonnis, hetwelk de gronden van 
de eerste rechter overneemt, laat gelden 
dat de beklaagde zijn bocht niet zo kort 
mogelijk heeft genomen, en aldus de 
plaats waar de burgerlijke partij is om
vergereden geweC'st tamelijk ver plaatst 
Yan het voetpad dat zij verlaten had, hoe
wei de eerste rechter de beklaagde vrijge
sproken had op grond van de overweging 
dat het slachtoffer aangereden werd op 
een zeer geringe afstand van het voetpad 
waarvan het was afgestapt : 

Overwegende dat het middel, om op 
een tegenstrijdigheid in de gronden van 
het bestreden vonnis te wijzen, die gron
den interpreteert door daaraan een nauw
keurigheid, en dienvolgens, een draag
wijdte toe te schrijven welke niet past; 

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

ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

21 juni 1954. ~ 2° kamer. - Voo1·zitte·r, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggeve1·, · 
H. Giroul. ~ GeUjkluidende concl'ltsie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 21 juni 1954 

1° REOHTBANKEN. - STRAFZAKEN. 
MAOH'l'EN VAN DE RECHTSPREKENDE REOHTS
MAOHT. - WIJZIGING VAN DE OMSOHRIJVING. 
- VOORWAARDEN. 

(1) Verbr., 16 october 1950 (Ar•·. Verb!'., 
1951, blz. 51; Bull. en PAsrc., 1951, I, 59, en 
nota 1, biz. 60); 23 april 1951 (A,.,·. Ye•·b•·., 
1951, biz. 488; Bull. en PASIC., 1951,_ I, 577, en 
nota 1); 6 october 1952 (Arr. Jlerb•·., 1953, 
biz. 33; Bull. en PAsrc., 1953, I, 35, en nota 1, 
biz. 36); 1 december 1952 (Arr. Ye•·br., 1953, 
biz. 183; Bull. en PAsrc., 1953, I, 202, en 
nota 1) ; 30 november 1953 en 24 mei 1954 
(supra, biz. 213 en 623; Bull. en PAsrc., 1954, 
I, 250 en 828). Verge!. verbr., 24 ~eptember 

VERBR., 1954. - 44 

2° VERKEER. - WEGOODE VAN 1 FEBRUARI 
193±, AR'l'li(EL 57, io, LITT. lb.- GEBRUI
KER DIE WEER AANZET. - VERPLIOHTING 
DE DOORGANG VRI-J TE LATEN VOOR DE IN BE
WElliNG ZIJNDE WEGGEilRUli(ERS. - VER
PLIOHTING ONAFHANKELIJK VAN DE INAOHT
NEMING VAN HE'l' REGLE.\£ENT DOOR DEZE 
LAATSTEN. 

3° VERKEER.- WEGCODE VAN 1 FEBRUAHI 
1934, ARTIKEL 57, 1°, Lrt".r. a. - WEGGE
BRUIKER DIE WEER AANZET. VER
PLIOH1'ING DE DOORGANG VRIJ TE LATEN VOOR 
DE IN BEWEGING ZIJNDE WEGGEBRUIKERS. -
VERPLIOHTING ONAFHANKELIJK VAN DE RE
DEN VAN DE S'l"ILSTAND VAN DE EERSTE WEGGE
BRUIKER. 

1 o De strnfTechte-r rnag de o·mschrijv·ing 
van het feit well;;e voo1· hem door de 
beschilcking van de Taadkarne1· nanhan
rtiu woTdt uernankt wijzigen op de dub
/wle vooTwaarde dat de nieuwe orn
sch-ri:iving het:?Jelfde feit bedoelt en dat 
de ve1·dachte de uelegenheid heett gehad 
zich ertegen te verded·igen (1). 

2° De verplichtinrt, wellce aTtilcel 57, 1°, 
litt. a, van de Wegcode van 1 febnta1"i 
1934 aan de we,rJ(Iebntilcef die na een 
stilstand wee1· aan.zet, oplegt de door
rtang voo1· de in beweging zijnde wegge
bPu.ikers VTi:i te laten, heeft een alf}e
rneen lca1·a1cter en is niet afhankelijlc 
van de ornstandighe·id namelijlc dat deze 
laatsten de door cle W egcode opgelegde 
Tef}elen naleven (2) . 

3° De verpl-ichting welke a~·tilcel 57, 1°, 
Utt. a, van cle TVef}cocle van 1 febntari 
1934 aan cle we,q,rJebnl.-ilcer d'ie net een 
stilstancl weer aanzet, oplef}t cle do01'
rJanfJ voor de in bewertinu zijncle weuue
brnilcers vrij te laten, heett een allfe
meen lcaralcteT en is onafhanlcelijlc na
rnelijlc van de 1·eden waa.1·om die we,q
gebmilcer stil yehottclen heeft (3). 

(BU~-FIN EN OONSORTEN, 
T. PACKLE EN OONSORTEN.) 

ARRES'l'. 

HIDT HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 januari 1954 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Luik; 

1951 (Ar1·. Fe1·b•·., 1952, biz. 18; Bull. en 
PAsrc., 1952, I, 18, en nota). 

(2) Verbr., 3 december 1951 (A1-r. Verb•·., 
1952, biz. 154; Bull. en PAsrc., 1952, I, 172, en 
nota 1); 4 januari 1954 (supra, blz. 303; Bull. 
en PAsrc., 1954, I, 372). Vergel. verbr., 12 juni 
1950 (A1·r. T'e1·br., 1950, biz. 633; Bull. en 
PASIC., 1950, I, 717). 

(3) Verbr., 4 januari 1954 (supra, biz. 303; 
Bull. en PAsrc., 195i, I, 372, en nota 1). 



-690-

I. Aangaande de voorziening van Buf
fin en van Vanelderen : 

1 o In zover zij gericht is tegen :M:atthe 
Overwegende dat, naardien Buffin en 

Matthe tegen elkander geen burgerlijke 
vordering hebben ingesteld, Buffin niet 
ontvankelijk is om zich te voorzien tegen 
het vonnis waarbij zijn medebeklaagcle 
Matthe werd vrijgesproken; 

Overwegende dat noch Vanelderen, noch 
Matthe in hoger beroep zijn gekomen van 
het vonnis van de rechtbank van politie 
te Dalhem waarbij Matthe veroordeeld 
wordt om aan V anelcleren een 'vergoeding 
van 20.972 frank te betalen; 

Dat dat vonnis dus in kracht van ge
wijscle is gegaan en dat, aangezien de be
streden beslissing enkel vaststelt dat 
generlei hoger beroep werd ingesteld, de 
voorziening zonder voorwerp is; 

2° In zover zij gericht is tegen de ven
nootschap «Compagnie Beige d'Assuran
ces Generales )) : 

Overwegende dat, vermits cle vennoot
schap « Compagnie Beige d' Assurances 
Generales l> geen eis tegen Buffin en Van
elderen heeft ingesteld, haar voorziening 
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk 
is; 

3° In zover zij gericht is tegen het open
baar ministerie en tegen Packle, burger
lijke partij : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding ''an artikel 97 van de Grondwet, van 
de rechten der verdediging en van de ar
tikelen 145, 163 en 195 van het Wetboek 
van strafvordering, 2 van de wet van 
1 augustus 1899 houdende herziening van 
de wetgeving en van de reglementen op 
de politie van het verkeer, en 57 van het 
koninklijk besluit van 1 febr-uari 1934, 
doordat eerste aanlegger door de Recht
bank van eerste aanleg te Luik op 
5 j anuari 1954 is veroordeeld geweest 
wegens inbreuk op artikel 57 van het 
koninklijk besluit van 1 februari 193±, 
dan wanneer hem ten laste werd gelegd, 
te Vise, op 10 juni 1952 : a) onvrij
willig, bij gebrek aan vooruitzicht of aan 
voorzorg doch zonder het inzicht om de 
persoon van een ander aan te randen, sla
gen of verwondingen te hebben toege
bracht aan Rene Teheux, Thomas Muut
j ens, Theo Claessens en ,Joseph Bronx ; 
b) een inbreuk op artikel 54 van het ko
ninklijk beslnit van 1 februari 1934 be
gaan te hebben wijl hij, gebruiker van een 
secundaire weg zijnde, de doorgang niet 
heeft vrijgelaten voor een gebruiker van 
de hoofdweg, en dan wanneer hij niet ver
zocht is geweest verweer te voeren ten 
aanzien van de telastlegging van inbreuk 
op artikel 57 van het lwninklijk besluit 
van 1 februal'i 1934 : 

Overwegende dat de rechter over de 

grond de qualificatie van het v66r hem 
gebracht feit vermag te wijzigen, op de 
tweevoudige voorwaarde dat de nieuwe 
qualificatie op hetzelfde feit betrekking 
heeft en dat de beklaagde de gelegenheid 
heeft gehad ten aanzien van die nieuwe 
qualificatie verweer te voeren; 

Dat zulks ten deze het geval is, vermits 
het bestreden vonnis vaststelt dat het het
zelfde feit geldt en dat aanlegger Blliffin 
inderdaad ten aanzien van de gewijzigde 
telastlegging verweer gevoerd heeft, 
« door in de eerste plaats staande te hou
den dat hij niet stilgehouden had, en door 
subsidiair te doen gelden dat een stilstancl 
van enige seconden uit louter voorzichtig
heid, geen stilstand i& naar de zin van 
artikel 571, 1 o, van de W egcode ll ; 

Dat het middel niet kan worclen aange
nomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
cle schending van de artikelen 54, 55 en 
57 van het koninklijk besluit van 1 fe
bruari 1934 houdende Algemeen Regle
ment op de politie van het vervoer en 
het verkeer, 97 van de Grondwet, door
dat de bestreden beslissing, na vastge
steld te hebben dat eerste aanlegger ten 
opzichte van verweerder Matthe de voor
rang van de van rechts komende weg
gebruiker genoqt, hem het recht ontzegt 
van die voorrang gebruik te maken omdat 
hij stilgehouden heeft vooraleer een 
kruispunt over te rijden, dan wanneer 
aanlegger, evengoed als verweerder Mat
the, een in beweging zijnde weggebruiker 
is gebleven en hij voort de nit artikel 55 
van het koninklijk be.slnit van 1 februari 
1.934 voortspruitencle voorrang genoot : 

Overwegende dat, het voorschrift van 
artikel 57, 1°, van het koninklijk besluit 
van 1 februari 1934, een algemeen ka
ralcter heeft en de toepassing ervan dns 
onafhankelijk is van het inachtnemen, 
door de in beweging zijnde weggebruiker, 
van de hem door de Wegcode opgelegde 
regelen; 

Overwegende clat nit de vaststellingen 
van het bestr·eden vonnis blijkt dat aan
legger Buffln stilgehouden had vooraleer 
het kruispunt op te rijden dat verweerder 
Matthe aan het oprijden was; dat hij 
mitsdien niet meer als een in beweging 
zijnde weggebruiker kon beschouwd wor
den; 

Dat het middel niet gegroncl is; 
Over het derde middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 54, 55 en 
57 van het koninkl:ijk besluit van 1 fe
bruari 1934, 98 van de Grondwet, doordat 
het bestreden vonnis, na aangenomen te 
hebbeJi dat aanlegger nit voorzichtigheid 
heeft stilgehouden, beslist dat een zoda
nige stilstand beantwoordt aan hetgeen 
onder die term, naar de zin van voormeld 
artikel 57, behoor't verstaan te worden, 
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dan wanneer een ogenblikl•elijk stilhou
den uit voorzichtigheid bij het naderen 
van een kruispunt aan degene aan wie 
verkeersvoorrang verschuldigd is die 
voorrang niet doet verliezen : 

Overwegende uat uit het algemeen ka
rakter van het bovenaangeduid artikel 57, 
Jo, van de W egcode blijkt dat cle wegge
bruiker, die na een stilstand opnieuw 
aanzet, de doorgang voor de in beweging 
zijnde weggebruiker dient vrij te laten, 
welke ook de reden van dat stilhonden 
zij; 

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

«Compagnie d'Assurances Generales ll, 
burgerlijke partij : 
. Overwegende dat aanlegster geen mi<l

del inroept ; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ningen; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten hunner wederzijdse voorziening. 

21 juni 1954. - 2e kamer. - Voorzitter, 
H. ·wouters, voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. De Bersaques. - Gelijlcluidende con
clusie, H. Mahaux, advocaat-generaal. -
Pleiters, HH. Ansiaux en della Faille 
d'Huysse. 

2e KAMER.- 21 juni 1954 

1° DRONKENSCHAP. - BESLUITWET VAN 
14 NOVEMBER 1939, AR'l'li{EL 3. - VAST
STELLINGEN VAN DE ELEMEN'l'EN VAN HE'l' MIS
DRIJ~' IN DE BEWOORDINGEN VAN DE WET. -
0NDERSTEL'f WETTELIJKE VAS'l'STELLING VAN 
DE STAAT VAN DRONKENSCHAP. 

2° DRONKENSCHAP. - lNBREUK OP DE 
BESLUITWET VAN 14 NOVEMBER 1939, AR'l'I
KEL 3. - BEWIJS. - GEMEEN RECH'l'. 

1 o Bij afwezigheid van conclttsies van de 
verdachte, stelt de rechter die in de 
bewoordingen van de wet de ove1·tre
ding van a1·Ukel 3 van de beslttitwet 
van 14 november 1939 vaststelt, daa1·
doo1· vast da.t de staat van dronlcen
schap van de venZachte beantwoordt 
aan cle.?Je clie doo1· cle wet voo1·z·ien 
is (1). 

2° Bij gmnis aan bijzoncleTe door de wet 
opgelegde wijze van bewijsvoe1·ing mag 
·de rechtet·, bij clewellce een inbrettlc 
op a1·tUcel 3 van de besluitwet van 14 no
·vember 1939 aanhangig 'is, de staat van 

(1) Zie verbr., 21 september 1953 (supm, 
biz. 10; Bull. en PAsrc., 1954, I, 11, en nota 1); 
18 januari 1954 (supra, blz. 345; Bull. en 
PAsrc., 1954, I, 429, en nota). 

clronkenschap afleiclen !tit alle gegevens 
welke zijn overtu.iging lmnnen sta
ven (2). (Besluitwet van 14 november 
1939, art. 1 en 3.) 

(DE BECKER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
nmnis; op 22 januari 1954 in boger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Namen; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de bepalingen van de be
sluitwet Yan 14 november 1939, doordat 
het bestreden vonnis de veroordeling be
vestigd heeft welke door de eerste rech
ter ten laste van aanlegger werd uitge
sproken ter zake van het besturen van 
een voertuig of het geleiden van een rij
dier of het verrichten van een andere 
bezigheid welke voorzichtigheid of bij
zondere voorzorgen vereist ten einde ge
vaar voor hem zelf of voor anderen te 
vermijden, in een openbare plaats, in 
staat van dronkenschap, door het be
wijs van de dronkenschap uitsluitend nit 
een door aanlegger bekencle almormale 
gedraging af te leiden, buiten elk onder
zoek of hij niet te veel alcoholi.sche dran
ken had gebruikt, elke bloedaftapping of 
ontleding van cle urine, dan wanneer 
het klinisch onclerzoek van aanlegger niet 
van aard was om het bewij,s van de straf
bare dronkenschap bij te brengen, en 
floordat het bestreden vonnis de wette
lijke omschrijving van de staat van dron
kenschap heeft miskend, door welke staat 
de persoon die erin verkeert het voortdu
rend beheer van zi.in daden verliest, 
zonder noodzakelijk de bewustheid ervan 
te verliezen : 

Overwegende dat bi.i verwijzing naar de 
gronden van de eerste rechter de bestre
clen besli,ssing verklaart dat de telastleg
ging E, clit wil zeggen, de inbreuk op ar
tikel 3 van de besluitwet van 14 november 
1939, duidelijk bewezen is, niet alleen 
door de verklaring van de. beklaagde 
zelf, maar ook door de vaststellingen 
der Yerbaliserende rijkswachters; 

Overwegende dat, waar de beklaagde 
geen conclusies heeft genomen, de rech
ter die in de bewoordingen van de wet de 
overtrecling van voormeld artikel 3 vast
stelt, dam·door vaststelt dat de ten laste 
van de beklaagde als bewezen beschouwde 
staat van dronkenschap aan de vereisten 
van de wet beantwoordt; 

(2) Verbr., 6 juli 1953 (Arr. Yerbr., 1953, 
biz. 766; Bull. en PAsrc., 1953, I, 885, en 
nota 1); 14 juni 1954 (snpm, blz. 660; Bull. en 
PASIC., 1954, l, 877). 
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Overwegende dat de rechter, bij ont
stentenis van een bij de wet OlJgelegde 
bijzondere wijze van bewijsvoering, het 
bestaan van de staat van dronkenschaD 
mag afleiden, uit alle gegevens welke zijn 
overtuiging lmnnen staven; 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 

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

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

21 juni 1954. ~ 2° kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Ferslaggever, 
H. Belpaire. - Ge·ijkl'll·idende conclusie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 22 juni 1954 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
ZAKEN VAN RECHTS'l'REEKSE BELAS'l'INGEN. 
ZAKEN VAN OPENBARE ORDE. - RECHTS
MIDDEL DAT ER'l'OE STREKTE DE DOELEINDEN 
'l'E RECH'l'VAARDIGEN TOT WELKE AANLEGGER 
VOOR RET HOF VAN BEROEP REEF'!' GECON
CLUDEERD. - J\IIIDDEI, VOOR DE EERSTE MAAL 
VOOR RET HOF INGEROEPEN. - 0N'l'VANKE
LIJKHEID. 

2° INKOMSTENBELASTINGEJN. -
VERBE'l'ERING VAN EEN ONJUIST BEVONDEN 
AANGIFTE, - VERPLICHTE VERWIJZING NAAR 
RET GEHEEL DER INKOMS'l'EN DA'l' TE VERGE
LUKEN IS MET RET GEHEEL DER AANGEGEVEN 
INKOMSTEN, EN NIET NAAR ENKELE VAN DIE 
INKOMSTEN. 

1° Vermits de wetten die de belasting .1)es
tigen van openbare orde zijn, is a.fl,nleg
ge.r ontvankelijk om vom· de eerste 
maal vo6r het Hot van ve'!'breking een 
rechtsmiddel in te roepen, hetwelTG er·
toe strekt de doeleinden te rechtvaar
digen tot welke h-ij v6or de Techter 
over de grand geconclttdeerd heeft (1). 

2° Daa·r ar·tilcel 55, paragraaf 1, der· sa
mengeschalGelde wetten, door te be
schilGIGen dat het beheer· tot de wi:iz·i
ging van het ci.ifer der aangegeven in
komsten zal mogen overgaan, en/Gel de 
grondslag heett bedoeld die tot de ves
tiging van de belast-ing d·ienen moet, dit 
wU zeggen het geheel der belastbare in-

(1) Zie de nota 2, getekend W. G., in Bull. 
en PASIC., 1954, I, 919 

(2) Zie verbr., 27 april 1954 (B•,ll. en PASIC., 
195<1<, I, 722) ; 4 mei en 15 juni 1954 (supra, 
blz. 572 en 665; B•dl. en PASIC., 1954, I, 748 

l~omsten,. lca.n de on:iuistheid slechts 
blijken ttit de vergelijlGing van het cij
fer der aangegeven inloomsten met dat 
wellc het beheer in de plaats wil stel
len, en, derhalve, valt ellce andere ver
gelijlcing, hetzij ·ti'an zelcer·e bestandde
len dezer bedragen onde·r eUcaar, het
zij van zelcer·e inlcomsten met het ge
heel der aangegeven inkomsten, bttiten 
het toepassingsveld dezer bepa
ling (2) (3). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTERIE VAN FINANCIEN, 
T. RRUYNS.) 

ARRES'l'. 

HE'J' HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 december 1952 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Gelet op het enig midclel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 en 
112 van de Grondwet, 55, paragraaf 1, 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, samengeordenl) bij konink
lijk besluit van 12 september 1936, en 
voor zoveel als nodig, bij de besluiten 
van 3 juni 1941 en 31 juli 1943, en dien
volgens, van artikel 2 cler besluiten 
betreffende de nationale crisisbelasting 
van 16 juni 19±1 en 31 juli 1943, door
dat het bestreden arrest het verhaal ge
groncl verklaart voor zoveel de uitgaven 
voor onderhoud van het gezin bij wijze 
van tekenen of indicii\n voor de gewone 
belastingen van de hand dienen gewezen 
en, clienvolgens, de naar voormelde maat 
bepaalde belastbare grondslag van deze 
belastingen vernietigt, om reden clat deze 
uitgaven, · generlei, voor de vermelde 
gewone belastingen, als tekenen of indi
cH!n kunnen gelden waaruit een ho
gere graad yan gegoedheid blijkt, ver
mits de door appellant aangegeven 
inkomsten werkelijk het bedrag cler 
voormelde uitgaven voor het gezin over
schrijclen, dan wanneer artikel 55, pa
ragraaf 1, der samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen op
legt het geheel der tekenen of inclicii~n in 
acht te nemen om een hogere graad van 
gegoeclheid vast te stellen clan die welke 
uit de aangegeven inkomsten blijkt; deze 
indicii\n onder elkaar onscheidbaar ver
bonclen zijn met het oog op het vaststel
len van het geheel der belastbare inkom
sten; elk teken of inclicie, afzonderlijk 
beschouwd, het totaal cler belastbare in
komsten niet kan bewijzen; de inachtne
ming van een afzonderlijk genomen indi-

en 884). Zie ook de nota 3 onder verbr., 
4 maart 1952 (Arr. Ve•·b,·., 1952, blz. 362) in 
Bull. en PAsrc., 1952, I, 413. 

(3) Zie de nota 2 in Bull. en PAsrc., 1954, 
I, 920. 
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cie, zoals het hof tn onderhavig geval 
het doet aangaande de uitgaven voor on
derhoud van het gezin, mitsdien, onverde
digbaar en willekeurig is, en tot gevolg 
heeft een deel van de belastbare inkom
sten van belasting vrij te stellen : 

Over de door verweerder opgeworpen 
grond van niet-ontvankelijkheid, afgeleid 
hieruit dat het middel een feitelijke vraag 
zou opwerpen, welke het voorwerp van 
geen enkele betwisting v66r de rechter 
over de grond heeft uitgemaakt : 

Overwegende dat de opgeworpen vraag 
een rechtsvraag is; dat de wetten die de 
belasting vestigen van open bare orde zijn; 
dat uanlegger, dienvolgens, ontvankelijk 
is om voor de eerste maul v66r het Hof 
van verbreking een rechtsmiddel in te 
roepen hetwelk er toe strekt de doeleinden 
te rechtvaardigen, tot welke hij v66r de 
rechter over de grond geconcludeerd 
beeft zonder ze te wijzigen noch te ver
draaien; 

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

Over bet rniddel : 
Overwegende dat artikel 55, para

graaf 1, der samengescbakelde wetten, 
door te bescbikken dat het beheer tot de 
wijziging van het cijfer der aangegeven 
inkomsten zal rnogen overgaan, enkel de 
grondslag beeft bedoeld die tot de vesti
ging van de belasting moet dienen, d.w.z. 
het geheel der belastbare inkomsten; dat, 
dienvolgens de onjuistbeid slechts kan 
blijken nit de vergelijking van het cijfer 
der aangegeven inkomsten met dat welk 
het bebeer in de plaats er van wil stel
len; dat aldus, elke andere vergelijking, 
hetzij van zekere bestanddelen dezer be
dragen onder elkaar, hetzij van zekere 
inkomsten met het gebeel der aangegeven 
inkomsten, buiten het toepassingsveld de
zer bepaling vult; 

Dat, dienvolgens, door te verklaren dat, 
bij toepassing van artikel 55 der samen· 
geschakelde wetten, het bedrag der gezins
uitgaven van de belastbare grondslag 
moet uitgesloten worden, om reden dat 
dit bedrag dat van de aangegeven inkom
sten niet te boven gaat, het bestreden ar
rest de in bet middel bedoelde wetsbe
palingen geschonden beeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, docb enkel voor zoveel, wat de 
gewone belastingen aangaat, het beslist 
de som van 120.000 frank, die als gezins
uitgaven voorgesteld wordt, uit te sluiten 
uit het bedrag der belastbare grondslag, 
waarop de litigieuze aanslag gevestigd is 
geweest, bet in die maat gezegde aan
slag vernietigt, bet de terugbetaling ge
last der op grond van de vernietigde aan
slag geinde somrnen en bet over de kos
ten tiitspraak doet; 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 
Luik. 

22 juni 1954. - ze karner. - Voo;·zitte;· 
en verslaggever, H. Gh·oul, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende 
con.clusie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 22 juni 1954 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
EX'l'RAilELAS'l'lNG. LIGGEND GELD OP 
10 ME! 1940. - VERMOEDEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING. VRIJ AO'l'IEF OP 
10 ME! 1940. - BEDRAG VAN DE VERMOEDE
LIJK BESTAANDE SO~IMEN. - WIJZE VAN RE
REKENING. 

go INKOlVIS'l'ENBELASTINGEN. -
vVIJZIGING VAN EEN ON.JUIS'l' BEVONDEN AAN
GIFTE. - NOODZAKELIJKE VERWIJZING NAAR 
HE'l' GEHEEL DER INKOMSTEN DIE ME'l' HE'l' GE
HEEL DER AANGEGEVEN INKOMS'l'EN MOE'l'EN 
VERGELEKEN WORDEN. - GEEN VERWIJZING 
NAAR ENKELE VAN DEZE AFZONDERLI.JK BE
SOHOUWDE INKOMS'l'EN. 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
VES'l'IGING VAN AANVULLEt\DE BELASTINGEN BIJ 
WIJZIGING. - DOOR DE AD)HNIS'l'RATIE AAN
GEVOERD VERMOEDEN VAN GLOBAAL VOOR EEN 
GEHEEL VAN VIJF JAAR BEPAALDE INKOMSTEN, 
EN VERVOLGENS OMDELING VAN Dl'l' GLOBAAL 
BEDRAG OVER ELK DER DIENS'l'.JAREN. 

1 o W anneer de belastingplichtige het be
wijs niet geleverd heett van het bedrag 
liggend geld flat op 10 mei 1940 in zijn 
bezit was, wordt hij vennoed op d·ie da
tum in het be.eit te z-ljn _qeweest van de 
helft van het netto globaal inkomen flat 
tot grondslag van de aanvullende per
sonele belasting voor een der dienstja
ren 1938 tot 1940 .Qediend heejt. (Wet 
van 16 october 1945, art. 3, par. 2.) 

zo Om door een belast-ingpUcht-ige, het 
wetteUjlc vennoeden betrefjende het v;·-ij 
actief dat op 10 mei 1940 ·in .djn be
zit was tot beloop van het bij de wet 
bepaald m-inimum van 100.000 frank te 
doen ffenieten, wo;·dt e;· ve;·eist dat de 
helft van ket netto globaal inlcornen dat 
voor een der d·ienstja;·en 1938 tot 1940 
tot grondslag van de aanvullende pe;·
sonele belasting heett gediend of zou 
gediend kebben, gebeltrlij k vermeerderd 
in de bij artikel 3, parauraat 2, let
ters a en b van de wet van 16 octobe·r 



-694-

194.5 bepaalde voorwawrden, het bedrag 
-uan 100.000 fmnlc zon bereilct hebben. 

3° Naardien artUcel .55, pctragmaf 1, der 
sarnenyeschalcelde wetten betretfende de 
inlaornstenbelastinyen, cloo1· te bepalen 
dat de administratie tot cle wijziying 
van het cijfm· der aanuegeven inlcom
sten zal mouen ove1·yaan, enlcel cle 
y1·ondslau heett bedoeld cl·ie tot het ves
tiuen van de belastiny moet clienen,. dat 
wil zeyyen het yeheel der belastbare 
inlcomsten, lean de onj1f.istheid slechts 
blijlcen uit de verueUjlcing van het cij
fe?· der · aanueueven inlcornsten met dat 
hetwellc de administ1·atie in de plaats 
er -uan wil stellen, en valt mitsdien alle 
anclere 'l:eruelijlcin,q, hetzij van sommiue 
elementen van deze bed1·auen onde1· el
lcaar, hetzij van sommiue inlcomsten 
met het ueheel der aanueueven inlwm
sten, b~t'iten het toepassinusveld van 
rZeze bepaUnu (1). 

4° Daar a1•tilcel 32, pam.uraaf 1, van de 
samengeschalcelrle wetten bepa(tlt rlat 
de belast-inu op cle vastuestelrle ot vm·
moedeUjke inlwmsten gevestirJcl wonlt, 
geclntaut zich cle arlm·in·istratie naa1· 
cleze bepaling cloor cle inlcomsten, wellce 
volgens haa1· oo1·cleel, ylobaal voor een 
geheel van vijf jaar moeten toegelcencl 
·worclen b·ij vennoeclen te bepalen, en 
cloo1· ve1·voloens clat ylobaal beclray over 
ellceen cle·r (/.'ienstj a1·e-rt om te clelen (2). 

(BELGISOHE S'l'AAT, MINIS'l'ERIE VAN FINANOIEN, 
'l'. DRIESSENS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 januari 1953 gewezen door hpt 
Hof van beroep te Brus.sel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 en 
112 van de Grondwet en 3, paragraaf 2, 
van de wet van 16 october 1945 tot in
veering van een extrabelasting op de in 
oorlogstijd behaalde exceptionele inkom
sten, winsten en baten, doordat het be
streden arrest aan appellant het voordeel 
verleent van het wettelijk vermoeden van 
een gel<lbezit van 100.000 frank op 1 ja
nuari 1940, clan wanneer het voordeel 
van dat vermoeclen slechts kan toege
staan worden onder zekere bij gezegd ar
tikel 3, paragraaf 2, voorziene voorwaar-

(1) Zie verbr., 4 mei en 15 juni 19M (sup1·a, 
blz. 572 en 665.; Bull. en PAsrc., 1954, I, 748 eu 
884). Zie nag het vorig arrest (Bull. en PAsrc., 
1954, I, 919). 

(2) Zie verbr., 2 maart en 18 mei 1954 (.•uprn, 
blz. 447 en 609; B1,ll. en PAsrc., 1954, I, 569 en 
811). 

tlen, welke in onderhavig geval niet ver
vuld zijn : 

Overwegencle clat het bestreden arrest 
n1ststelt clat verweerder het bewijs niet 
gelevercl heeft van het bezit op 10 mei 
1940 van een som van 175.000 frank lig
gend geld, doch dat, niettemin, uit som
mige voorgebrachte be.sclleiden gewicll
tige en overeenstemmende Yermoedens 
blijken dat verweerder een hogere som 
moest bezitten clan de cloor het beheer 
aangenomen som van 25.000 frank; 

Dat het daaruit niet afleidt, hetgeen 
wettelijk zou geweest. zijn, dat cleze be
scheiden het bestaan bewijzen van een 
vrij actief waarvan het het bedrag zou 
vaststellen, maar clat zij toelaten aan ver
weerder het voordeel van het wettelijll: 
vermoeden van 100.000 frank liggend geld 
op 10 mei 1940 te verlenen, bij toepas
sing van het bij artikel 3, paragraaf 2, 
van' de wet van 16 october 19!5 voorzien 
vermoeclen; 

Ovet·wegende tlat, naar luicl van dit ar
tikel, bij wijze van wettelijk vermoeden 
aangenomen wordt clat cle beschikbare ac
tiva van de belastingplichtige zullen be
paald worclen op de helft van het netto 
globaal inkomen van hetgeen in acht 
moet genomen worden om de aanvullende 
personele belasting vast te stellen, desge
vallend binnen de bij cleze bepaling voor
ziene perken vermeerclerd, en clat het al
clus vermoecl actief tot een minimum van 
25.000 frank en tot een maximum van 
100.000 frank zal beperkt worden; 

W am·uit volgt dat, om op verweerder 
het wettelijk vermoeden betreffencle het 
ligg·end geld op 10 mei 19!0 van een be
lastingplichtige toe te passen, het bestre
den arrest vooral het netto globaal inko
men moest vaststellen dat tot grondslag 
van cle aanvullende personele belasting 
had gediencl of zou gediend hebben, en 
dat enkel in geval de helft van dit glo
baal inkomen, gebeurlijk vermeerderd 
llinnen tle bij deze beschikking voorziene 
perken, het cijfe1· van 100.000 frank zou 
bereikt hebben, het arrest verweerclers 
geldbezit op deze som had kunnen vast
stpllen; 

Waaruit volgt dat het bestreden arrest 
de in llet midclel bedoelde wetsbepalingen 
geschonden heeft; 

Over het tweecle midclel, afg·eleid nit 
de schending van· cle artikelen 97 en 112 
van Grondwet, 55, paragraaf 1, van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, samengeschakeld bij besluit van de 
Hegent dd. 15 januari 1948, en 6 van de 
wetten betreffende de nationale crisisbe
lasting samengeschakelcl bij besluit van 
de Regent dd. 16 januari 1948, cloordat 
llet bestreden arrest beslist dat in onder
havig geval de uitgaven voor het gezin 
niet als kenteken kunnen dienen waaruit 
een hogere graad van gegoedheid dan uit 
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de aangegeven inkomsten blijkt omdat, 
afzonderlijk beoordeeld, deze uitgaven 
gezegde aangegeven inkomsten niet te bo
ven gaan, dan wanneer het het geheel 
van de indicien is, - en niet elke 
afzonderlijk genonien indicie, - dat in 
acht client genomen om de gegoedheid van 
een schatplichtige te beoordelen : 

Overwegende dat, door te beschikken 
dat het beheer tot de wijziging van het 
cijfer der aangegeven inkomsten zal mo
gen overgaan, het artikel 55, paragraaf 1, 
der samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen enkel de grond
slag heeft bedoeld die tot het vestigen van 
de belasting moet dienen, dit wil zeggen 
het geheel der belastbare inkomsten; dat, 
dienvolgens, de onjuistheid slechts kan 
blijken uit de vergelijking van het cijfer 
der aangegeven inkomsten met dat het
welk het beheer in de plaats er van wil 
stellen; dat mitsdien, aile andere verge
lijking, hetzij van sommige elementen 
van deze bedragen onder elkaar, hetzij 
van sommige inkomsten met het geheel 
der aangegeven inkomsten, buiten het 
toepassingsveld van deze bepaling valt; 

Dat het bestreden arrest, dienvolgens, 
de in llet middel bedoelde wetsbepalingen 
gescllonden heeft; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 en 
112 van de Grondwet, 32, paragraaf 1, 
en 39 van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen samengeschakeld 
bij besluit van de Regent dd. 15 januari 
1948 en 6 van de wetten betreffende de 
nationale crisisbelasting samengeschakeld 
bij besluit van de Regent dd. 16 januarJ 
1948, doordat het bestreden arrest de 
litigieuze aanslagEm in de gewone belas
tingen wegens onwettelijkheid vernietigt 
omdat het vermogensaccres willekeurig 
en op niet gerechtvaardigde wijze 
over de vijf oorlogsjaren werd ver
deeld, dan wanneer geen enkele wetsbepa
ling een bepaalde wijze van verdeling 
van gezegd vermogensaccres voorschrijft 
en dan wanneer het beheer, door dit ver
mogensaccres te verdelen, nauwkeurig de 
bepalingen van artikel 32, paragraaf 1, 
der samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbela.stingen heeft nageleefd : 

Overwegende dat, wat de gewone be
lastingen aangaat, hoewel het voor het 
geheel der vijf belastbare jaren een on
toereikendheid van de aangegeven inkom
sten aanneemt, het bestreden arrest niet
temin in hun geheel al de voor elk dier 
jaren gevestigde aanvullende aanslagen 
vernietigt, om reden dat het beheer, na 
het bedrag der niet aangegeven inkom
sten globaal bepaald te hebben, deze glo
bale som op onlogische wijze over elk der 
dienstjaren verdeelt; 

Overwegende dat, daar artikel 32, para-

graaf 1, der samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen be
schikt dat de belasting op de vastgestelde 
of vermoedelijke inkomsten gevestigd 
wordt, het beheer zich naar deze bepa
ling gedragen heeft door de inkomsten, 
welke, volgens zijn oordeel, voor elkeen 
der dienstjaren moesten toegekend wor
den, te vermoeden; 

Overwegende, gewis, dat het hof van 
beroep de macht had om deze verdeling 
te wijzigen, doch, eens aangenomen dat 
de aanvullende aanslagen voor het ge
heel der vijf bedoelde jaren verschuldigd 
waren, het wettelijk, om de aangehaalde 
reden, al de aanvullende aanslagen in 
hun geheel niet mocht vernietigen; dat 
het arrest, door zulks te doen, de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen ge
schonden he eft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den' arrest doch enkel voor zoveel, wat de 
aanslag in de extrabelasting betreft, het 
besUst dat er aanleic1ing bestaat om re
kening te houden met een geldbezit van 
100.000 frank in 1940 en gezegde aanslag 
in die maat vernietigt, en, wat de aan
slagen in de gewone belastingen betreft, 
voor zoveel het ze in hun geheel vernie
tigt, het de terugbetaling gelast van aile 
op de vernietigde aanslagen geinde som
men, en het over de kosten uitspraak 
doet; beveelt dat melding van onderhavig 
arrest zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de alzo beperkte zaak naar het Hof 
van beroep te Luik. 

22 juni 1954. - 2" kamer. - Voorzitter 
en ve1'slag,qever, H. Giroul, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende 
aonalltsie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. - Pleitm·, H. Van 
;Leynseele. 

1" KAMER. - 24· juni 1954 

BEJWIJS. - BEWIJSKRAORT DER AKTEN. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - BESLISSING GE
STEUND OP DE AFWEZIGREID VAN BETWIS'l'ING 
BETREFFENDE RET BEDRAG VAN DE VORDERING. 
- 00NOLUSIES VAN DE VEROORDEELDE PARTIJ 
WELKE RET BESTAAN VAN ELKE VERBINTENIS 
JEGENS AANLEGGER BETWISTEN. - SORENDING 
VAN DE BEW'r.JSKRAORT VAN DE AKTEN. 

Sahendt de bewijskraaht van de aonallt
sies van een partij de beslissing wellce 
het bedrag van de veroo1·deUng van die 
partij 'IJaststelt, door te stennen op de 
ove1·weging dat die pa1·ti:i het bedrag van 
de vo1·dering niet heeft betwist, dan 
wanneer in die aonalus·ies h et bestaan 
van ellce verbintenis jegens aanler1uer 
betwist was. 
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(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP PANEUROPE, 
T. KEMPENAARS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
uitspraak, op 27 maart 1952 gewezen door 
de werkrechtersraad van beroep te Brus
!lel, kamer voor bedienden ; 

Over het eerste middel, eerste onder
dee!, afgeleid nit de schending van de 
artikelen 1101, 1102, 1108, 1126, 1129, 
1131, 1315, 1317 tot 1322 van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 
doordat, waar aanlegster in verbreking 
(alstoen geintimeerde) bij conclusies deed 
gelden dat appellant (verweerder) niet 
in haan dienst was getreden, dat on
der meer << in zijn brief van 10 augus
tus 1950, appellant verklaarde de voor
waarden te willen onderzoeken ll welke 
Mezidopra hem voor een indienstne
ming door Paneurope had kenbaar ge
maakt, maar dat « appellant ll jegens 
deze generlei verbintenis aanging ll, dat 
hij « het bewijs niet leverde van een over
eenkomst welke tusseu hem en haar zou 
zijn tot stand gekomen en luidens welke 
zij hem in haar dienflt had genomen, 
noch vanaf wanneer, tegen welke bezol
diging, noch welke waarschuwingster
mijnen bedongen werden, kortom waarbij 
de rescpectieve rechten en verbintenissen 
der partijen geregeld werden ... , dat naar 
recht en naar de door appellant aange
voerde stelling, volgens welke hij zou 
aangevangen hebben zijn diensten te 
presteren zonder dat vooraf een accoord 
over de essentiele voorwaarden van het 
contract was tot stand gekomen, de over
eenkomst van dienstverhuring· zelfs niet 
is gevormd geweest ll, het bestreden 
vonnis voormelde conclusies afwijst om 
de reden dat « Mezidopra aan appel
lant te kennen gaf dat geintimeerde be
reid was hem in dienst te nemen tegen 
de volgende voorwaarden : een vaste for
faitaire maandwedde van 1.000 fr. alsmede 
10 t. h. commissieloon op de bruto-winst ... 
dat het vaststaat dat appellant tijclens de 
maanden augustus en september 1950 in 
dienst van gei:ntimeerde heeft gewerkt ... 
dat hi.i in haar clienst was getreden door 
een nieuwe dienstverbintenis, tegen voor
waarden welke verschilden van en lager 
waren dan de met de vorige werkgever 
overeengekomen voorwaanlen, dat gei:n
timeerde de door Mezidopra in haar naam 
voorgestelde voorwaarden tot de hare 
heeft g·emaakt en ze althans niet afge
keurd heeft en dat zij appellant in 
haar dienst heeft laten werken zon
der het dienstverband te betwisten, maar 
het integendeel door haar gedraging 
bekrachtigd heeft ll, en doordat het be
streden vonnis aan verweercler de door 
hem gevorderde vergoedingen toekent, 

namelijk 27.096 frank, welk bedrag als 
volgt is samengesteld : « 1° 6.000 fr. wedde 
voor de maand september 1950; 2° 18.000 fr. 
als schadeloosstelling wegens contract
brenk; 3° 400 frank voor vergoeclings
uitkeringen (4 maal 100 fr.); 4° 2.196 fr. 
voor dubbele verloftoelage in 1950; 
5° 500 frank voor alsnog nit te betalen 
commissieloon, welke samenstelling geens
zins overeen!ltemt met de voorwaarden 
welke aanlegster in_ verbreking, naar 
bel'l"eerd wor<lt, door bemiddeling van Me
zidopra zou aanvaard hebben; doordat 
clienvolgens de bestreden uitspraak, te 
kort komende aan 's rechters verplichting 
zijn beslissing in verband met de genomen 
conclusies en zodanig met redenen te om
kleden dat het Hof van verbreking zijn 
toezicht kan uitoefenen, in gebreke blijft 
vast te stellen dat beide partijen zich 
mits bepaalde voorwaarden jegens elkan
<ler hadden verbonden, tenzij misschien 
mits de voorwaarden welke door Mezi
dopra waren voorgesteld geweest, doch 
echter geenszins overeenstemmen met de 
voorwaarden die cle uitspraak laat gelden 
om de vordering in te willigen, inzonder
heid met betrekking tot het bedrag der 
wed de (6.000 frank per maand), en aldus 
althans twijfel laat bestaan nopens de 
vraag op welk gegeven de uitspraak 
steunt om het bestaan van een weder
zijdse verbintenis tussen partijen voor 
vaststaand te houden : 

Overwegencle dat de bestreden uitspraak 
zonder clubbelzinnigheid vaststelt dat de 
firma Mezidopra aan verweerder, namen!l 
aanlegster, een voorstel tot indienstne
ming deed mits de voorwaarclen van 
1.000 frank per maand, alsmede 10 t. h. 
commissieloon op de bruto-winst; dat 
verweerder dat voorstel aanvaardde en 
da t aanlegster door haar gedraging de in 
haar naam voorgestelde indienstneming 
bekrachtigde; 

Overwegende derhalve dat het eerste 
omlerdeel van het middel in feite niet op
guat; 

Over het eerste middel, tweede onder
dee!, afgeleid nit de schending van arti
kel 97 van de Grondwet, doordat de 
bestreden ,beslissing, enerzijds, aanneemt 
clat verweerder in dienst van aanlegster 
is getreden op grondslag van de door de 
vennootschap Mezidopra opgegeven voor
waarden, namelijk inzonderheid « een 
vaste forfaitaire maandwedde van 
1.000 fr., alsni.ede 10 t. h. commissieloon 
op de bruto-winst ll, en anderzijds over
weegt dat de gevorderde sommen ver
schuldigd zijn, namelijk inzonderheid 
6.000 fr. wedde voor een maand, 18.000 fr. 
als schadeloosstelling wegens contract
brenk overeenstemmende met drie maand 
bezolcliging; doordat dienvolgens de be
streden uitspraak beslist op grond van 
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tegenstrijdige redenen wat met lwt ont
breken van redenen gelijkstaat; en over 
het tweede micldel, afgeleicl uit de 
schending van de artikelen 1317 tot 
1322 van het Burget'lijk Wetboek, door
dat cle bestreclen uitspraak verklaart 
dat « geintimeerde het bedrag der on
derscheiden eisen die als gegrond voor
komen, niet lletwist heeft ll; dan wan
neer in de conclusies van geintimeerde 
werd aangevoerd dat tussen haar en ap
pellant generhande overeenkomst was tot 
stand gekomen, « naar Iuid waarvan zij 
hem in haar dienst zou hebben genomen, 
noch vanaf wanneer, tegen welke bezol
diging... kortom, waarbi.i de rechten en 
verbintenissen der partijen werden gere
geld ll, en dat zij llijgevolg aan appellant 
niets kon verschulcligd zijn; dan wan
neer die conclusies daarenboven de ver
melding inhielclen << onder stellige out
kenning van aile niet uitdrukkelijk er
kende feiten ll; dan wanneer de bestreden 
uitspraak dienvolgens het aan voormelde 
conclusies te hechten geloof miskend 
heeft : 

Overwegende dat de bestreden uit
spraak, na te hebben vastgesteld dat de 
voorwaarden der inclienstneming van ver
weerder door aanlegster deze waren welke 
in het antwoord op het eerste onderdeel 
van het eerste middel opgegeven zijn, be
slist dat het totaal bedrag van verweer
ders bezoldiging voor de maand september 
6.000 frank beloopt en dat, bij wijze van 
gevolgtrekking, de wegens contract
brenk door aanlegster verschuldigde ver
goeding voor drie maand 18.000 frank be
loopt; 

Dat de uitspraak die beslissing op de 
enkele overweging steunt dat aanlegster 
<< het bedrag van de onderscheiden eisen 
niet betwist heeft ll ; 

Doch overwegende dat aanlegster in 
haar v66r de rechter over de grond ge
nomen conclusies betwistte zich tot het 
betalen van enige som aan verweerder 
verbonden te hebben en bevestiging eiste 
van de beslissing van de eerste rechter 
die verweerders vordering had verwor-
pen; · 

Dat hieruit volgt dat de bestreden uit
spraak het aan de conclusies van aan-

' legster te hechten geloof geschonden 
heeft en het bedrag der daarblj gewezen 
veroorclelingen niet wettelijk rechtvaar
digt; 

Om deze redenen, verbreekt de bestre
den uitspraak, behalve voor zoveel het 
beslist dat een dienstcontract tussen par
tijen is gesloten geweest tegen 1.000 fr. 
per maand alsmecle 10 t. h. commissieloon 
op de bruto-winst; beveelt dat melding 
van onderhavig arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ''er
ni.etitn1e beslissing; veroordeelt aanleg-

ster tot drie vierden en verweerder tot 
een vierde der kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de werkrechtersraad 
van beroep te Namen, kamer voor bedien
den. 

24 juni 1954. - 1~ kamer. - VoorzUter, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ver
slaggeve1', H. Fettweis. - GeUjlcl~tidende 
concl~tsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. - Pleiters, 
HH. Demeur en Ansiaux. 

l e KAMER. - 24 juni 1954 

BURGERLIJKE OPEISINGEN. - OP
EISillGEN MET DETREKKING TOT PRESTA"I'IES 
WELKE OP VERSCHILLENDE TIJDSTIPPEN 
PLAA'l'S HEDDEN EN WAARVAN DE WAARDE VER
ANDERLIJK IS. - BETALING DER VERGOEDIN
GEN. - TOEPASSING VAN ARTIKEL 44 VAN HET 
REGLEMENT. 

De bepalingen van het reglernent op de 
bltruerlij lee ope·isingen, wellce de te vol
gen proced1we voor de betal!ing van de 
veruoedingen bepalen, rnoeten worden 
nageleefd, zelfs wanneet· de opeising 
prestaties tot voorwerp heett wellce op 
verschillende tijdstippen plaats hebben 
en waarvan de econornische waarde 
verschUt naat· r;elang van het tijdstip 
waamp zij geschieden. (Reglement bij 
het koninklijk besluit van 1 februari 
1938 gevoegd, art. 44.) 

(DELGISCHE STAA'l', T. (( SOCIETE ANONYME BELGE 
DE L'AZO'l'E ET DES PRODUITS CHIMIQUES ll.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11 juli HJ52 in hoger beroep ge
wezen door de Rechtbank van eersten 
aanleg te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 1 van het ko
ninklijk besluit van 1 februarl 1938 waar
bij de uitvoering wordt geregeld van 
de wet van 5 maart 1935 betreffende de 
Staatsburgers die, bij vrijwillige dienst
neming of bij opeising, in oorlogstijd 
de werking der openbare diensten moe
ten verzekeren, van de artikelen 10 en 
44, inzonderheid 44, 2°, van het regle
ment op de burgerlijke opeisingen het
welk bij voormeld koninklijk besluit 
is gevoegd en daarbij werd goedge
keurd, van het enig artikel van bo
vengemelde wet van 5 maart 1935 en 
van artikel 97 van de Belgische Grand
wet, doordat het bestreden vonnis be
slist heeft dat de vergoeding·en welke 
aan verweerster in yerbreking wegens 



- 688-

de ope1smg in huur van haar onroerencl 
g·oecl, van 1 juli 1945 tot 1 juni 1950, toe
komen op andere en hog(;)r liggencle 
gTonclslagen clan die waarop de opeisencle 
overheicl ze regelmatig vereffencl heeft 
clienen te worclen berekencl, en clienvol
gens partijen gelast heeft de berekening 
op vorenbedoelcle voor aanlegger in ver
breking zwaardere gronclen van schacle
loosstelling op te maken, znlks ofschoon 
de litigienze opeising door het reglement 
op de burgerlijke opeisingen van 1 fe
bruari 1938 beheerst werd, ofschoon ver
weerster in verbreking geen bezwaar 
binnen de reglementaire termijn en in, 
de bij bet reglement voorgeschreven vor
men had gevoerd, en ofschoon de onder
havige reclamatie v66r de vrederechter 
langs de onregelmatige weg van een clag
vaarcling bij clenrwaardersexploot is ge
bracht geweest, na de opheffing van cle 
opeising en niettegenstaande de aanvaar
ding door verweerster in verbreking van 
de betalingen welke geclurende de op
eising en voor geheel de duur ervan door 
de opeisende overheid werden gedaan; 
en dan wanneer bet bestreden vonnis des
niettemin, zoals gezegd werd, de vorde
ring tot herziening van de opeisingver
goedingen, welke in de bovenvermelde 
omstandig·heden werd ingesteld, ingewil
ligd heeft, om de naar recht verkeerde 
reden dat de bepalingen van het regle
ment op de burgerlijke opeisingen die 
op de betaling van de vergoedingen en 
op de wijze van reclamatie tegen het be
drag· der toegekende vergoedingen be
trekking hebben, niet van toepassing zou
den wezen wanneer de opeising presta
ties betreft welke op verschillende tijd
stippen plaats hadden en welker econo
mische waarde noodzakelijk verandert 
naar gelang van bet tijdstip waarop zij 
plaats hebben; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door de verwerende vennootschap 
opgeworpen, en hieruit afgeleid dat bet 
middel nieuw is voor zoveel bet hierop 
rust dat de vordering niet bij dagvaar
ding mocht worden ingesteld, en hierop 
dat de door de opeisende overheid gedane 
betalingen aanvaard waren geweest; 

Overwegende dat aanlegger in zijn v66r 
de rechter in boger beroep genomen con
clnsies stellig de bepalingen van arti
kel 44 van het reglement op de burgerlijke 
opeisingen heeft ingeroepen; dat hij in
zonderheid deed gelden dat bij dit arti
kel de procedure in deze materie wordt 
geregeld en de kennisneming van het ge
schil aan de vrederechter in de daarbij 
bepaalde omstandigheden wordt toege
kend, dat de oorspronkelijk aanleggend:e 
vennootschap, thans verweerster, nergens 
anders een titel kan vinden om voor het 
gebruik van haar onroerend goed vergoe
dingen te vorderen en dat zij zich dien-

tengevolge naar de bepaalde voorschrif
ten diende te schikken; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond door die conclusies verzocht werd 
te oordelen over de regelmatigheid van 
de procedure ten aanzien van artikel 44 
van het reglement op de burgerlijke opei
singen en dat het bestreclen vonnis over 
deze vraag uitspraak heeft gedaan; 

Dat het middel niet nieuw is en dat de 
gronu van niet-ontvankelijkheid niet kan 
worden aangenomen; 

Over het middel : 
Overwegende dat nit de artikelen 10 en 

44 van het reglement op de burgerlijke 
opeisingen, goedgekeurd bij koninklijk 
beslnit van 1 februari 1938, welke bepalin
gen van openbare orde zijn, blijkt dat in
geval van een niet aan een tarief onder
worpen opeising van zaken, de vergoe
ding welke aan de eigenaar wegens het 
nit de tijdelijke inbezitneming voort
vloeiende werkelijk verlies verschuldigd 
is door de opeise.nde overheid wordt vast
gesteld, en dat de weigering de toege
kende vergoeding· te aanv.aarden client te 
worden aangezeg·d aan de burgemeester 
die alde van die aanzegging aan de 
verstrekker verleent en na verstrijking 
van de termijn van vijftien dagen 
de vrederechter van die weigering in ken
nis stelt; dat die magistraat aan de op
eisende overlleid kennis geeft van de re
den der weigering en van de gevorderde 
som en aan die overheid alsmede aan de 
reclamant een eenvouaige kosteloze waar
schnwing voor een zo nabijen datum mo
gelijk toestuurt; 

Overwegende dat het reglement op de 
burgerlijke opeisingen generlei onder
scheid maakt; dat de bepalingen ervan 
1net betrekking tot de vereffening van de 
voor opeisingen verschnldigde vergoedin
gen behoren te worden nagekomen, hoe
wel de opeising prestaties betreft die <ip 
verschillende tijdstippen hebben plaats 
gehad en welker economische waarde 
verandert naar gelang van het tijdstip 
waarop zij volbracht worden; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de vordering inwilligt welke ten verzoeke 
van de verwerende vennootschap bij 
deurwaardersexploot werd ingesteld tot 
herziening van de vergoedingen welke 
gedurende de opeising van het in de Wet
straat 29, te Brnssel gelegen onroerend 
goed en voor de dunr van die opeising 
werden toegekend, zonder vast te stellen 
dat de weigering van de verstrekker de 
door cle opeisende overheid bepaalde ver
goedingen te aanvaarden binnen de ge
stelde termijn aan de bnrgemeester aan
gezegd werd; dat de beslissing mitsdien 
cle in het middel aangeduide wetsbepa
lingen geschonden heeft; 
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Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat melding- van on
derhavig- arrest zal g-emaakt worden op 
de kant van de vernietig-de beslissing-; 
veroordeelt verweerster tot de kosten; 
verwijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg- te Nijvel, zetelenc1e in ho
g-er beroep. 

24 juni 1954. - 1~ kamer. - Voo1·zitter, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ver
slaggevM, H. Fettweis. - GeUjkl!tidende 
conolusie, H. Rog-er Janssens de Bist
hoven, eerste advocaat-generaal. - Plei
te1·s, HH. Delacroix en Van Ry;n. 

le KAMER. - 24 juni 1954 

MET HET ZEGEL GELIJKGESTELDE 
'!.'.AXES. - TAXE OP AANNEMINGSCONTRAC
TEN. - ARTIKEL 60 VAN RET WE'l'BOEK 
DER ME·r HET ZEGEL GELIJKGES'l'ELDE TAXES. 
- REGIME v66R DE WET VAN 27 JULI 1953. 
- PRES'l'ATIES VAN IN1'ELLEC'l'UELE AARD AN-
DERE DAN DEZE OPGESOMD IN ARTIKEL 752

• -

AAN DE TAXE NIE'l' ONDERWOBPEN. 

V66r de wet van 27 j!tli 1953, welke bij 
haa1· artilcel 7 het artilcel 60 van het 
Wetboelc der met zegel gelijkgestelde 
taxes heett gewijzigd, t1·ot de door die 
bepaling ingevoerde tawe op de aanne
mingscontracten niet de intellectuele 
prestaties andere dan deze opgesomd in 
artikel 752 van dit Wetboek. 

(BELGISCHE STAAT, T. VERENIGING ZONDER 
WINS'l'BEJAG << ASSOCIATION DES INDUSTRIELS 
DE BELGIQUE Jl.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 maart 1953 g-ewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over het enig middel, afgeleid uit 
de schending : a) van de artikelen. 97 
en 112 van de Grondwet en 1779 van 
het Burgerlijk Wetboek; b) van arti
kel 60 van het Wetboek der met het 
zegel gelijkgestelde taxes, ing-evoerd bij 
koninklijk besluit van 2 maart 1927, 
ter uitvoering van artikel 36 van de 
wet van 8 juni 1926; o) van artikel 6 van 
de wet van 2 juli 1930; doordat het bestre
clen arrest, na te hebben vastgesteld dat 
verweerster in verbreking werken heeft 
verricht ter uitvoering van contracten van 
aanneming van werk, desnietternin beslist 
dat de factuurtaxe ingevoerd bij arti
kel 60 van het wetboek der met het zegel 
gelijkg-estelde taxes niet verschuldigd is, 
om de rec1enen dat die werken van intel
lectuele aard zijn en dat verweerster in 

verbreking overigens een vrij beroep uit
oefent ; dan wanneer de tekst van boven
gemeld artikel alle contracten van aanne
ming van werk zonder onderscheid be
doelt, en dan wanneer, anderzijds, d~ vrij
stelling voorzien bij artikel 6 van de wet 
van 2 juli 1930 wat de personen die een 
vrij beroep uitoefenen aangaat, niet op 
verweerster in verbreking kan worden 
toegepast aangezien deze een rechtsper
soon is en de rechtspersonen als zodanig 
geen aanspraak kunnen maken op de hoe
c1anigheid van personen die een vrij be
roep uitoefenen : 

Over het eerste onderdeel 
Overwegende dat, zoals het ten tijde 

van de feiten der zaak van. kracht was, 
het artikel 60 van het koninkli.ik besluit 
van 2 maart 1927 uit de tekst van arti
kel 1 van de wet van 10 augustus 1923 
overgenomen was met uitzonclering noch
tans van de benaming van belasting; 

Dat cUt artikel onc1er meer luidde : 
<< Aan een evenreclig zegelrecht worden 
onderworpen de al dan niet getekende 
facturen betreffende... de uitvoering van 
een contract van werlraanneming, met of 
zonder levering-en, voor zoveel de presta
tie geen aanleiding geeft tot de belasting 
wegens overdracht JJ; 

Overwegende dat, om na te gaan welke 
de wil van de wetgever is geweest, er clus 
naar de parlementaire voorl:ereir1ing van 
de wet van 10 augustus 1923 client te wor
den verwezen; 

Overwegende dat in het alstoen bij het 
Parlement aanhangig wetsontwerp een 
artikel 8 voorkwam, hetwelk luidde : 
«Worden insgelijks aan het bij vorige 
artikelen gevestigc1 ew'Ieedig zegelrecht 
van 1 frank per 1.000 frank onderworpen, 
de al clan niet ondertekende rekeningen 
of staten van ereloon en voorschotten van 
nclvocaten, geneesheren, ingenieurs, nota
rissen, pleitbezorgers, deurwaarders, le
raars of meesters, bouwkundigen, deskun
c1igen, landmeters; zaakwaarnemers, schei
kundigen, tandmeesters, vroedvrouwen, 
veeartsen en meer algemeen, van alle per
sonen die een zogennamc1 vrij beroep uit
oefenen; 

6verwegenc1e c1at voormell1 artikel 1 in 
de memorie van toelichting als volgt 
gerechtvaardigd werd : « de belasting we
gens overdracht is niet vreemd aan het 
aannemingscontract van een werk. Wan
neer het contract de levering beoogt van 
een te scheppen of te vervaardigen voor-. 
werp door ·een aannemer die te gelijk 
c1e stof en zijnen arbeid verstrekt, is de 
belasting van. 1 t. h. eisbaar. Zulks geldt 
eveneens voor het maakloonwerk in de 
mate dat het gepaard gaat met leverin
gen van waren, van gronclstoffen, van toe
behoren, enz... Behelst het contract het 
oprichten van een gebouw, zo is de taxe 
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niet opvorderbaar, niettegenstaande de 
omstandigheid dat de uitvoering van het 
contract aanleiding geeft tot levering van 
allerlei materialen ... Ret bleek de rege
ring nodig een gematigde taxe van 1 p. d. 
te vestigen op al de facturen welke be
trekking hebben op een aannemingscon
tract, voor zoveel de uitvoering van het 
contract geen aanleicling geeft tot de taxe 
van 1 t. h.)); 

Overwegencle c1at c1e memorie van toe
lichting vervolgens onder uitdrukkelijke 
verwijzing naar de bij artikel 1779 van 
het Burgerlijk Wetboek ingevoerde clas
sificering, het arbeidscontract, het bec1ien
denarbeidscontract en, meer in het alg·e
meen cc de huur van werklieden die in 
iemands dienst tred.en », alsmede het ver
voeraannemingscontract uit het toepas
singveld van de wet sloot; 

Dat het tenslotte als volgt voortging : 
<< de geestesarbeid, alhDewel hij meer bij
zonder tot de vrije beroepen behoort, 
maakt ook het voorwerp van aannemings
contracten uit. De tekst van artikel 8 
van het ontwerp belast met een recht van 
1 p. d. de rekeningen, staten van ereloon 
en voorschotten der personen die een vrij 
beroep uitoefenen. VoDr de toepassing van 
de tekst dient niet nagegaan of de pres
tatie, .zoals deze van de advDcaat of van 
de geneesheer, niet eerder verstrekt werd 
in uitvoering van een aannemingscontract, 
dan wel ten gevolge ener opc1racht, zoals 
in het geval van enen pleitbezorger )) ; 

Overwegende c1at de bestendige com
missie voor de financien, de begrotingen 
en de bezuiniging·en van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers het in artikel 8 
van het wetsontwerp omschreven factuur
zeg·elrecht niet aangenomen heeft, en de 
volgende tekst heeft voorgesteld : cc W ordt 
onderworpen aan een evenredig zeg:el
recht van 1 frank per 1.000 frank, zonder 
beperking, elke al clan niet omlertekencle 
akte of geschrift, bestemd om als bewijs 
te gelden van de betaling van sommen, 
wegens ereloon of voorschotten verschul
digd aan advocaten, g·eneesheren, inge
nieurs, notarissen, pleitbezorgers, deur
waarclers, leeraars of meesters, bouwkun
cligen, deskundigen, landmeters, zaak
waarnemers, scheikundigen, tandartsen, 
vroeclvrouwen, veeartsen en, meer in het 
algemeen, aan elke persoon die een zoge
naamcl vrij beroep uitoefent )) ; 

Dat voormelde commissie deed opmer
ken dat : << het door voorgesteld artikel 
ingevoerd recht riiet met het factuurzegel
recht mag verward worden; het is een 
oprecht kwitantiezegelrecht )) ; 

Overwegende dat deze nieuwe tekst door 
de regering werd aanvaard en artikel 15 
van de wet van 10 augustus 1923 is ge
worclen; 

Overwegende clat nit die parlementaire 
voorbereiding blijkt dat twee verschil
lende regimes bij de wet van 10 augus
tus 1!J·23 zijn ingevoerd g!tweest : aan de 
ene zijde, een recht geheven op de factu
ren betreffencle de contracten van aan
neming van werk, naar de zin van de 
artikelen 1779, 1787 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek (artikel 1, overgeno
men in artikel 60 van het koninklijk be
sluit van 2 maart Hl27) ; aan de andere 
zijde, een recht geheven op de kwitantii~n 
van sommen welke wegens erelon{m of 
voorschotten verschuldigd zijn op grond 
van prestaties van intellectuele aarcl, ver
richt ter uitvoering, hetzij van een aan
nemingscontract, hetzij van een lastge
ving (art. 15) ; 

Dat mitsdien de prestaties van intel
lectuele aarcl juist daardoor nit het toe
passingsvelcl van artikel 1 van voormelde 
wet gesloten werden ; 

Overwegende dat het bij voormelcl arti
kel 15 bepaalcle, nil verscheidene wette
lijke wijzigingen, slechts in artikel 752 

van het Wetboek der met het zegel gelijk
gestelde taxes gehandhaafd is geweest ten 
aanzien van de prestaties verstrekt door 
cle zaakwaarnemers, de makelaars en ze
kere lasthebbers voor verrichtingen die 
in hoofde van een der contractanten koop
handelsverrichtingen zijn; dat, derhalve, 
ten tijde van de feiten der zaak, generlei 
taxe toepasselijk bleef op c1e andere pres
taties van intellectuele aard, waartoe, 
naar aanlegger het toegeeft, de door ver
weerder verstrekte prestaties behoren; 

Waaruit volgt dat het eerste onderdeel 
van het micldel naar recht faalt; 

Over het tweede onderc1eel : 
Overwegencle dat het middel, voor zo

veel het bestreden arrest daarbij gecriti
seerd wordt, waar het, bij overneming 
van de rec1enen van de eerste rechter, 
laat gelden dat verweerster, rechtsper
soon, een vrij beroep uitoefent, slechts 
tegen een ten overvloede verstrekte reden 
opkomt en dienvolgens bij gebrek aan be
lang niet ontvankelijk is; 

Om die rec1enen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en, vermits de voorziening v66r 15 sep
tember 1953 werd betekend, tot de ver
goec1ing van 150 frank jegens de verwe
rende partij. 

24 juni 1954. ~ 1" kamer. - Voo1·zitter, 
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ve1·
s~nggeVe1', H. Daubresse. - GeUjlchti
clende aonolusie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, eerste advocaat-generaal. ~ 
Pleiters, HH. Van Leynseele en Simont. 
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1" KAMER.- 25 juni 1954 

HUUR. - NOODZAKELIJKHEID VAN EEN WILS
OVEREENSTEMMING NOPENS DE ZAAK EN NO
PENS DE PRIJS. - PRIJS BEPAALBAAR VOL
GENS DE IN DE OVEREENKOMST AANGEDUIDE 
ELEMENTEN. - VOLMAAKTE HUUR TUSSEN 
PARTIJEN. 

Indien de pdjs een essentieel element van 
het h~t~trcontract uitmaakt, volstaat het 
nochtans dat hij bij middel van de ·in 
de overeenkomst aangeduide elementen 
bepaalbaar weze, opdat die laatste vol
maakt zo~t zijn tussen partijen (1). 
(Burg. Wetb., art. 1709.) 

(DE SMET, '1'. DE SLOOVER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op h~t bestreden 
vonnis, op 22 december 1952 m hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van eer
ste aanleg te Brugge ; 

Overwegende dat verweerder het << Ho
tel Balmoral >> gelegen te Knokke-Zoute 
en toebehorende aan aanlegster, in huur 
heeft genomen voor een duur van zes 
jaar aanvang ~emend op 1 januari 19±6; 
dat bedongen werd dat : (( Bij het einde 
van zijn pacht, de !murder de voorkeur 
zal hebben het hotel voor de volgende 
jaren in huur te nemen voor een drie 
maanden v66r het einde ·van de pacht te 
bepalen prijs >>; dat verweerder, bij ex
ploot van 25 september 1951, aanlegsters 
aanmaande de voorwaarden van een 
nieuwe huurovereenkomst voor te stellen, 
of zoniet te !wren verklaren dat een 
nieuwe huurovereenkomst op 1 januari 
1952 aanvang zou nemen, en, bij exploot 
van 17 october 1951, om te horen zeggen 
dat hij, overeenkomstig artikel 13 van 
de wet van 30 april 1951, recht had op de 
hernieuwing van de huurovereenkomst ; 

Dat aanlegsters op 11 juni 1951 aan ver
weerder betekenden dat zij na december 
1951 hun goed zelf wilden betrekken en op 
29 september 1951 weigerden de huurover
eenkomst te hernieuwen; 

Dat het bestreden vonnis beslist dat die 
huur wettelijk tot 20 november 1952 ver
lengd werd en dat de huur vervolgens 
voor nege:p. jaar hernieuwd is, mits een 
huurprijs bepaald op 130.000 fr. voor het 
eerste jaar en naderhand te bepalen door 
de partijen of door de rechter ; 

(1) DE PAGE, b. IV, n" 506 en 512. Zie ook 
verbr., 5 juni 1953 (A1-r. Ve1·br., 1953, biz. 671; 
Bull. en PAsrc., 1953, I, 769, en nota 1); 11 de
cember 1953 (supra, 'biz. 251; Bull. en P4src., 
1954, I, 295, bijzonder biz. 296, kol. 1, al. 4). 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden vonnis, ener
zijds, oordeelt dat het beding van het 
huurcontract, inhoudende het contrac
tueel voorkeurrecht, eiseressen (( ver
plichtte, drie maand v66r het einde van 
de pacht hun prijs te stellen; dat, in 
plaats van dit te doen, zij eenvoudig op
zegging hadden gegeven voor eigen ge
bruik >>, hetgeen duidelijk de bedoeling 
van eiseres;;en betuigt geen huur aan ver
weerder te willen toestaan, aan om het 
even welke prijs; dat het, anderzijds, zelf 
een prijs bepaalt, onder voorwendsel (( dat 
het blijkbaar de bedoeling van partijen 
is geweest, op het eincle van de zesjarige 
lnmrtermijn opnieuw te verhuren aan de 
prijs die alsdan de normale prijs zou 
zijn », en dat, tot bepaling van de huur
prijs <( de duidelijke wil van partijen 
hem » (n. l. de rechter over ·de grond) 
(( er toe noopte te wachten tot vastere 
prijzen voorhanden zouden zijn en slechts 
dan een definitieve beschikking te ne
men, in overeenstemming met de meest 
waarschijnlijke wil van partijen >>, zo
dat, door enerzijds te beslissen dat eise
ressen geen huurprijs hadden willen stel
len doordat ze opzeg gaven, en ander
zijds, dat het hun duidelijke wil was 
aan een normale huurprijs te verhureJil, 
het bestreden vonnis gesteund is op dub
belzinnige, minstens duistere motieven, 
hetgeen met een gebrek aan motivering 
gelijkstaat, dat het derhalve de in het 
middel aangehaalde wetsbeschikking ge
schonden heeft : 

Overwegende dat, waar de rechter over 
de grond vaststelt dat (( de bedllleling van 
de partijen blijkbaar is geweest, op het 
einde van de zesjarige huurtermijn, op
nieuw te verhuren aan de prijs die als
dan de normale prijs zou zijn >> en dat 
(( in plaats van cUt te doen >>, aanlegsters 
<< eenvoudig opzegging hadden gegeven 
voor eigen gebruik », hij er op wijst dat 
de gedragi:p.g van aanlegsters in 1945 bij 
het sluiten der overeenkomst verschil
lend is geweest van hun gedraging in 1951 
op het einde er van, dat die beoordeling 
noch dubbelzinnig, noch duister is; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1108, 1126, 
1134 en 1709 van het Burgerlijk Wetboek, 
92 en 97 van de Grondwet, doordat, na 
vastgesteld te hebben dat, enerzijds, eise- , 
ressen zich verbonden hadden na het 
einde der lopende huur te verhuren en 
dat het kwestieus beding hen verplichtte 
drie maand v66r het einde der verhuring 
hun huurprijs te stellen, en anderzijds, 
dat eiseressen, in plaats van een huur
prijs te stellen, opzeg hadden gegeven 
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voor eigen gebruik, het bestreden vonnis, 
uitdrukkelijk verklarend zich op contrac
tneel gebied en niet op gebied van uitvoe
ring van de wet van 30 april 1951 op de 
handelsverhuringen te st2llen, de huurprijs 
zelfin de plaats van de in gebreke blijvende 
partijen bepaald heeft, en op die grond 
eiseressen veroordeeld heeft aan verweer
der te verhuren, clan wanneer, vermits 
nit de vaststellingen van het bestreclen 
vonnis zelf blijkt clat 11artijen niet over 
de huurprijs overeengekomen waren, zo
dat er derhalve tussen partijen bij gebrek 
aan dit wezenlijk bestanddeei geen geldig 
hnurcontract bestoncl, de rechter over de 
grond klaarblijkelijk de macht niet had 
om zelf, zich plaatsend op het contrac
tneel gebied, de huurprijs te bepalen en 
alzo zelf de overeenkomst in de plaats 
van partijen te sluiten, terwijl hij enkel 
llet accoord van partijen op contractnee1 
gebied kan vaststellen, zodat llet bestre
den vonnis alzo de aan de rechterlijke 
orde verleende macht te bniten is gegaan, 
en de in het middel aangeduide wetsbe
schikkingen geschonden heeft : 

Overwegende da t, na de lluurovereen
komst en namelijk het voormeld beding 
onderzocllt te hebben, de rechter over de 
grond er nit afleiclt dat cc de bedoeling 
van de partijen. blijkbaar is geweest, op 
het einde van de zesjarige huurtermijn 
opnieuw te verhuren mits de prijs die 
dan de normale prijs zou zijn >>; clat die 
interpretatie met de termen van de over
eenkomst verenigbaar is; 

Overwegende dat, zo de prijs een hoofd
zakelijk bestanddeel van een huurcon
tract uitmaakt, het nochtans volstaat dat 
hij, bij middel van -de in de overeenkomst 
aangeduide elementen, bepaalbaar weze; 

Dat, waar de rechter over de grond. 
cc op contractueel gebied en niet op het 
gebied van de toepassing van de wet van 
30 april 1951 >>, cle lluurprijs voorlopig 
voor een jaar vaststelt en beslist dat de 
prijs daarna bepaalcl door partijen zal 
vastgesteld wdrden of door cle bevoegde 
rechter, indien de partijen geen over
eenkomst hebben gesloten, hij uitdrukke
lijk hierop steunt dat cc de duidelijke wil 
van partijen hem ertoe noopte te wach
ten tot vastere prijzen voorhanden wa
ren >> ; dat hij alzo zich niet in de plaats 

(1) nu Bus DE W ARNAFFE, Le contrat d' em
ploi, blz. 53; LEGER en CROCKAER'r, Le cont1·at 
d'emploi, n' 911; VELGE, Elements de d1·o-it 
indu.striel, n' 268; HouEEN, La loi sur le con
t1YLt d' emploi, biz. 189; TRou~rsrN-SAINTENOY en 
SCHUELER, Le contrat d'emploi, n' 263; GEYSEN, 
De contracten der a1·beide1·s en de a?·beids
qerechten, n" 1602 en vlg.; Repe1·t. pmt. d1·. 
belqe, v' Lounge de .<ervices et contmt d' ern
ploi, n' 198. - Raadpl. WAUWERMAXS, Le con-

van de partijen stelt om eigenmachtig 
een contract te voltrekken, doch enkel 
op vaste wijze, in de :p1aat die hem mo
gelijk blijkt op het ogenblik waarop hij 
uitspraak doet, de huurprijs bepaalt op 
grond van een beoordelingselement dat, 
volgens zijn vaststellingen, reeds door de 
partijen in hun geldig gesloten overeen
komst was voorzien : de prijs die ten 
tijde van de huurhernieuwing normaal 
voorkomen zal; 

Dat het bestreden vonnis dns geen der 
in llet micldel aangeduide wetsbepalingen 
geschomlen heeft en dat dit middel niet 
kan aangenomen worden; 

En overwegencle dat, v:ermits de voor
ziening v66r 15 september 1953 is bete
kencl geweest, er groncl is tot het toeken
nen van vergoeding ; 

Om cUe redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt aanlegsters tot de kos
ten en tot cle vergoeding van 150 frank 
a an verweercler. 

25 juni 1954. - 1" kamer. - Voo1·zitter, 
H. Vanclermersch, raaclsheer waarnemencl 
voorzitter. Ferslctggeve1·, H. Huy-
brechts. Gelijlclniclende concl1ts·ie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. - Plei
te1·s, HH. Van Ryn en Demeur. 

1" KAMER. - 25 juni 1954 

1° VERJARING. - BURGERLI.TKE ZAKEN. 
- VORDERING GES'l'EUND OP HE'l' BEDIENDEN
CONTRAC'l'. - VERJARING NIE'r GEGROND OP 
EEN VERMOEDEN VAN BE'l'ALING. 

2° VERJARING. - BURGERLIJXE ZAKEN. 
- VORDERING VAN DE BEDIENDE 'fOT BETA
LING VAN EEN VERGOEDING WEGENS ON'fSLAG 
ZONDER OPZEG. 

1 o De vet'jctr·ing vun de u.it het beclien
clencontrctct ontstctne vo1·cleringen is 
niet op een ve1·moeden vctn betctling ge
ste1tnd (1). (Wet van 7 augustus 1922, 
art. 28.) 

2° Bij toepnssing vnn de beslnitwet vnn 
28 fe bmnri 191/'i, tot wij ziging vnn nrti
kel 29 vnn de wet vnn "/ n11.gnst1ts 1922, 
verj ctnrcle de vorde1·ing tot betnling vnn 

trat d'emploi, n' 159; DE PAGE, b. VII, n' 1355, 
en nota 1; KLUYSKENS, b. IV, n' 326. 

Wat de grondslag van de verjaring van ze
kere door artikel 6 der wet van 10 maart 1900 
op het arbeidscontract voorziene vorderingen 
betreft, zie verbr., 20 december 1917, en con
clusies van de H. procureur-generaal Terlinden 
(Bull. en PAsrc., 1918, I, 161) en 20 febru~ri 
1941 (Arr . . V erb1·., 1941, blz. 38; Bull. en 
PASIC., 1941, ~' 53). 
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een ver-goeding weuens een ontslag zon
de1· opzeu welke door- een bediende, 
wiensjaal'lijlcse wedde 72.000 franlc .niet 
overtmf, ingesteld we1·d, na een jaa1·, 
te 1·elcenen van het e·inde van het be
diendencontract of, indien de vorde1·ing 
·ingesteld was geweest alvorens het 
contract door die besl~titwet aan de 
toepass·ing van de a1·tilcelen 28 en 29 
van de wet van 7 au.g7tsttts 1922 onder
worpe'fl, was geweest, te relcenen van de 
inwerlcingtreding van die besl~titwet (1). 
(Besluitwet van 7 augustus 1922, arti
kelen 28 en 29; besluitwet van 28 fe
bruari 1947, art. 1 en 2.) 

(NAAMLOZE \'ENNOOTSCHAP (( SOCI!£Tf: METAL
LURGIQUE DE HOBOKEN ll, T, DE VOEGH'l'.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 1l augustus 1952 gewezen 
door de· werkrechtersraad van beroep te 
Antwerpen, kamer voor bedienden; 

Overwegende dat verweerder, bediende 
van aanlegster, door deze op 16 october 
19H afgedankt wen:l ; dat hij op 18 fe
bruari 1949 aanlegster wegens doorzending 
zonder opzegging v66r de Rechtbank van 
koophanclel te Antwerpen tot schaclever
goeding dagvaardde; dat die rechtbank 
zich onbevoegd verklaarde 1·atione mate
riae; dat verweerder op 22 november 1951 
aanlegster dagvaardde v66r de werkrech
tersraad, kamer voor bedienden, te Ant
werpen, die de door aanlegster opgewor
pen exceptie van verjartng afwees en aan
legstcr tot betaling van 50.000 frank aan 
verweerder veroordeelde; dat die uit
spraak door de bestreden beslitJsing beves
tigd wercl; 

Gelet op het enig middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1, littera a, 
en 2, inzonderheid tweede alinea, van 
de besluitwet van 28 februari 1()47 hou
dende wijziging van de wet vau 7 augustus 
11l22 op het bediendencontract, alsmede 
van de artikelen 28 en 29 van de wet van 
7 augustus 1922 op het bediendencontract 
en, voor zoveel als nodig, van de artike
len 2 en 2277 van het Burgerlijk Wet
hoek, doordat het bestreden anest beslist 
dat de besluitwet van 28 februari 1947·, 
<<die een verjaringstermijn van een jaal' 
heeft ingevoerd, niets meer heeft kunnen 
veranderen of afdoen aan het door be-

(1) Raadpl. verbr., 7 mei 1953 (A1·r. T'e•·b,·., 
1953, biz. 607; B·ull. en PAsiC., 1953, I, 686, en 
nota 1, biz. 687); Fr. verbr., 2 juii 1951 (Bull. 
cass. fr., ch. civ., section connn. et fina~c., 
n' 212, biz. 164). 

Artikei 12 der wet van 11 maart 1954 wijzigt 

roepene verworven recht op een verja
. ringstermijn van vijf jaar voor zijn vor
dering, en, onder inroeping van artikel 2 
van het Burgerlijk vVetboek, de exceptie 
van verjaring na een jaar, welke de aan
legster op grand van de besluitwet van 
28 februari 1947 had opgeworpen, afwijst 
om daarentegen aan de verweerder het 
voordeel van artikel 2277 van het Burger
lijk Wetboek toe te kennen, uit aanmer
king van het feit dat het kwestieuze be
diendencontract ll door de ontslaging van 
de bediende op 16 october 1944 een einde 
genomen lleeft en clat clezes bezolcliging 
minder dan 72.000 frank doch meer clan 
24.000 frank in het jaar beclroeg, dan 
wanneer vermelde besluitwet van 28 fe
bruari 1£47 het bedrag, clat in artikel 29 
van de wet van 7 augustus 1922 op het 
becliendencontract voorkomt, op 72.000 fr. 
heeft opgevoercl en zodoende de bij arti
kel 28 van de laatstgenoemde wet voor
ziene vei.·jaring na een jaar op het be
twist contract toepasselijk maakt (scherr
ding van artikel '1 van de besluitwet van 
28 februari 1947 en cler artikelen 28 en 
21J van de wet van 7 augustus 1()22 en 
2277 van het Burgerlijk Wetboek), clan 
wanneer de besluitwet van 28 februari 
19±7 in haar artikel 2 namelijk luidt als 
volgt : De onderhavige besluitwet zal 
terugwerkende kracht hebben wat cle con
tracten betreft die, wegens de er aan 
verbonden bezoldiging aan de voorschrif
ten der bij de· onderhavige besluitwet ge
wijzigde wetten ontsnapten, en die, 
krachtens de bepalingen er van, thans er 
door zouden beheemt worden; er a an 
toevoegende dat <<die terugwerkende 
kracht op de reeds bij de rechtsmachten 
aanhangig gemaakte geschillen toepasse
lijk zal zijn ll (schending van artikel 2 
van de hesluitwet van 28 februari 1947), 
clan wanneer artikel 2 van het Bnrger
lijk Wetboek, door te verklaren dat de 
wet geen terugwerkende kracht kan heb
ben, niet kan opwegen tegen de anders
luiclende door de wetgever in de besluit
wet van 28 februari 1947 uitgedrukte wil 
(schending van artikel 2 van het Burger
lijk w·etboek en van artikel 2 van de 
besiuitwet van 28 februari 1947) : 

Over de exceptie van niet-ontvankelijk
heifl, door verweerder afgeleid uit het 
feit dat de door artikel 28 van de wet van 
7 augustus 1922 op het bediendencontract 
ingestelde verjaring van een jaar. op een 
vermoeden van betaling zou rusten en 
clus niet door aanlegster zou kunnen in-

opnieuw artikel 29 der wet van 7 augustus 1922 
en onderwerpt voortaan aan de verjaring van 
een jaar de vorderingen ontstaan uit een 
bediendencontract, waarvan de bezoidiging 
180.000 frank niet overtreft. 
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geroepen worden vermits ZlJ ontkent de 
betwiste som verschuldigd te zijn : 

Overwegende dat noch de tekst, noch de 
voorbereidende werkzaamheden van de 
wet van 7 augustus 1922 toelaten de door 
artikel 28 van clie wet ingestelde verja
ring op een vermoeden van betaling te 
gronden; 

Dat cle exceptie niet kan aangenomen 
worden; 

Over het middel : 
Overwegende· dat, weg·ens llet bedrag 

ller bezoldiging van verweerder, dezes 
contract op 16 october 1944 niet door de 
wet van 7 augustus 1922, maar door de 
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 
beheerst was; dat, ten gevolge van de 
door de besluitwet van 28 februari 1947 
aan de wet van 7 augustus 1922 gebrachte 
wijziging, deze, artikel 28 inbegrepen, 
op dit contract toepasselijk geworden 
was, toen de eerste vordering door ver
weerder ingesteld werd; 

Overwegende immers dat, luidens arti
kel 2, alinea 2, van deze besluitwet, die 
besluitwet terugwerkende kracht had, 
wat de contracten betreft, die, wegens de 
erin bepaalde bezoldiging, aan de voor
schriften van de wet van 7 augustus 1922 
ontsnapten en clie voortaan krachtens de 
nieuwe bepalingen onder toepassing er
van zouden val! en; 

Overwegende dat cte algemene bewoor
clingen van deze wetsbepaling niet toela
ten aan artikel 28 van de wet van 7 au
gustus 1922 deze terugwerkende kracht 
te onttrekken ; 

Overwegende dat, derhalve, waar zij de 
door verweerder meer dan een jaar na de 
inwerkingtreding van de besluitwet van 
28 februari 1947 ingestelde vordering niet 
verjaard verklaart, de bestreden beslis
sing de in het middel aangeduide wetsbe
palingen geschonclen heeft ; 

Dat het midclel gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt de bestre

den beslissing; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar de werkrechtersraad 
van beroep, kamer voor beclienden, te 
Brussel. 

25 juni 1954. - 16 kamer. - Voon~itter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. Verslaggeve1·, H. Huy-
brechts. Gelijlclttirlenrle conclusie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. ~ Plei
ters, HH. Veldekens en Van. Ryn. 

(1) Raadpl. LAuRENT, b. XXVII, n" 333, 345 
en 401; DE PAGE, b. IV, n" 846 tot 84>9; b. V, 
n" 361, 362 en 370; PLANIOL en RrPERT, b. XI, 
n" 1247, 1430 en 1439; BAUDRY-LACAX'L'INERIE, 

l e KAMER. - 25 juni 1954 

OVEREENKOMST. - SAMENGES1'ELD- CON
l'RACT. - KENMERKENDE ELEMENTEN VAN DE 
LASTGEVING EN VAN DE HUUR VAN NIJVERHEID. 
- KENMERKENDE ELEME!i'l'EN VAN DE LAST
GEI'ING DE BO\'ENHAND HEBBENDE. - SaUVE
REINE BEOORDELING DOOR DE RECHTER OVER 
DE GROND, - TOEPASSING VAN DE REGELEN 
VAN DE LASTGEVING OP DE OVEREENKOMST. 

De ·rechter over de g·rond, die vaststelt 
dat een doo1· hem « cont·ract van zaak
wruwnem·ing ll betiteld samengesteld 
contract bttiten lcenrne1·Tcende elemen
ten van een hnu.r van niit:erhe·id nndere 
elementen lcenmerkende vnn eon lnst
yeviny vertoont, besUst souve·rein dat 
de elementen van de lnstgeviny de bo
venhand heb/Jen en pnst op rUe ove1·een
komst wetteUjk de ;itwidische ·reyelen 
van de lnstyev·iny toe (1). (Burg. "'\Vetb., 
art. 1107, 1710 en 1984.) 

(ST~LEMAN, '1'. ARDAEN.) 

ARRESl'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 januari 1953 gewezen door 
de Rechtbank van koovhandel te Antwer
pen; 

Over de midclelen : het eerste, afge
leid uit de schending van artikelen 1107, 
1134, 1319, 1320 van het Burgerlijk Wet
boek, eerste onclerdeel : doordat het be
streden vonnis het aan het tussen ver
weerster en eiser op 26 october 1950 ge
sloten contract. verschuldigd geloof ge
schonden heeft door de bewoorclingen van 
dat contract op ontegensprekelijke wi,ize 
te miskennen, vermits ~ terwi,il clit con
tract, betiteld « Verlmring van diensten ll, 
aan eiser geen andere verplichting op
legde dan een liefhebber op te zoeken 
voor de handel clien verweerster w1Ide 
afstaan en zulks te doen met alle midde
len waarover ZI]n onderneming van 
« Agence Immobiliere )) beschikte, in 
't bijzonder door het toedoen van zijn 
geillustreerde catalogus, - het nochtans 
beslist dat eiser als « lasthebber ll van 
verweerders is opgetreden, dan wanneer 
een lastgeving het stellen van rechtskun
dige daden namens een derde veronder
stelt; tweede onclerdeel : cloordat het be
streden vonnis, in strijd met de duidelijke 
bewoordingen van het tussen partijen op 
26 october 1950 gesloten contract, en met 
deze der inleiclende dagvaarding van 
21 mei 1951 (waarvan clerhalve het 

b. XXII, u' 4139; b. XXIV, n" 361, 366 en 
383; Pand. belges, v' Agent d'affaires, n' 25; 
Repe1·t. prat. dr. belge, v' Agent d'affaires, 
n" 8 en 14. 
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era an verschuldigd geloof miskend werd), 
aanneemt dat eisers vordering strekt tot 
betaling van 2.500 fr., zUnde het op 26 oc
tober 1951 vervallen eerste contractjaar
geld, en aanneemt dat verweerster voor 
drie jaar tegenover eiser verbonden was, 
dan wanneer de inleidende dagvaarding 
gesteund was op een contract dat voor de 
termijn van een jaar gesloten was en, 
volgens het contract, clezes hernieuwing 
voor een langer tijdperk slechts plaats 
kon vinden, indien verweerster zulks 
lladcle gevraagcl, wat terzake niet llet ge
val was geweest : llet tweede, afgeleid 
nit de scllencling van de artikelen 1710, 
113!, en voor zoveel als nodig 1184 van bet 
Bnrgerlijk vVetboek en van artikel 97 van 
de Gronclwet, doordat geen enkele der 
vaststellingen die de rechtbank, op grond 
van het op 26 october 1950 tnssen partijen 
gesloten contract geclaan heeft, toelaat aan 
te nemen dat eiser als << lasthebber ll van· 
verweerders zon opgetreden zijn, ver
mits hij zich niet verbonden had tot het 
stellen van een rechtsknndige handeling 
in de naam en voor de rekening van ver
weerders, .zoclat de door hem bedongen 
vergoeding niet kon verminderd worden 
zoals cUe van een lastllebber, en bij 
ertoe gerechtigd 'iras, op grond van zijn 
verbnring van diensten, die vergoeding te 
vorderen, tenzij bet bewezen was dat llij 
aan zijne verplicbtingen nopens bet op
zoeken van liefbebbers tekort ware geble
ven, wat door bet vonnis niet wordt vast
gesteld : 

Over bet eerste middel - eerste onder
dee! - en het tweede middel samen : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, bij bet ontleden van de overeen
komst van partijen en het bepalen der ge
volgen ervan, er op wijst, dat gezegde 
overeenkomst, behoudens kenmerkende 
elementen van dienstverhuring, kenmer
kende elementen van lastgeving vertoont ; 

Dat, gebruik makend van zijn sonve
reine beoordelingsmacht, hij oordeelt dat 
de kenmerkende elementen van de last
geving de bovenhand hebben; 

Overwegende dat hij, op grond van deze 
vaststellingen en gevolgtrekkingen, de 
rechtsbeginselen van de lastgeving mocbt 
toepassen op deze gemengde overeen
komst, waarvan hij de gevolgen moest 
opsporen, en die hij « zaakwaarneming )) 
betiteld heeft; 

Dat de middelen feitelijke grondslag 
missen; 

Over het tweede onderdeel van het eer
ste middel : 

Overwegende dat in dit onderdeel van 
het middel wordt aangevoerd dat het be
streden vonnis - in strijd met de be
woordingen van het exploot van rechts
ingang en met die van het contract - zou 

VERBR., 1954. - 45 

aangenomen bebben dat verweerster, ge
durencle clrie jaar door de overeenkomst 
gelJonden was; 

Overwegende clat dit middel tegen over
tollige bescbonwingen van bet arrest ge
richt is; dat bovendien, nocll nit de be
streden beslissing, noch nit enig gegeven 
waarop het hof acht vermag· te slaan 
blijkt clat de aangevoerde clwaling een 
invloecl op het clispositief van het vonnis 
heeft gebad ; 

Dat dit onderdeel van het middel bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, machtigt eerste ver
weerster om in recb te op te treclen ; ver
werpt de voorziening·; veroorcleelt aanleg
ger tot de kosten en, vermits de voorzie- · 
ning v66r 15 september 1953 werd bete
kencl, tot de vergoeding van 150 frank je
gens verweerclers. 

25 juni 1954. - 1" kamer. - Fo01'Zitte1', 
H. Vanclermersch, raaclsheer waarnemencl 
voorzitter. - Fe'/'8laggeve1', H. Bayot. -
Gelijlclt~idende concl7tsie, H. Mahaux, ad
vocaat-generaal. - Pleite1·, H. Van Leyn
seele. 

2e KAMER. - 28 juni 19 54 

1° ONDERZOEK (STRAFZAKEN). 
ENIG FEI'l' WELK • 'l'WEE MISDRIJVEN UI'l'
UAAK'l'. - BESCHIKKING VAN DE RAADKA
MER WELKE DE BEKLAAGDE WEGENS EEN DE
ZER MISDRI.TVEN NAAR DE RECHTBANK VAN 
POLITIE VERWIJST, BIJ AANNEMING VAN VER
ZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. - BESCHIK
KING WELKE GEEN CONTRAVENTIONALISATIE 
VAN HE'l' ANDER MISDRIH' MEOEBRENGT. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
S1'RAFZAKE~'. - 0NDEELBAARHEID VAN DE 
'l'WEE MISORIJVEN. - 0NBEVOEGDHEID VAN 
DE - RECHTBANK ME'!' BETREKKING TOT EEN 
VAN DE MISDRIJVEN. - 0NBEi'OEGDHEID UIT
GEBREID TOT HET ANDER MII3DRIJF, 

1° 1V anneer een en/eel teit twee misdrij
ven 1titmaalct, wellce de wet met eor-
1'eot·ionele straffen bete1tgelt, bren.q·t de 
beschiklcing van de n~adlcarne1·, die, b'ij 
aannern'ing van t'erzachtende ornstand'ig
heden de veTdaohte naa1· de pol'it'ie
rechtbanlc verw'ijst wit hoofde van een 
dezer m'isrl1"ijven, geen oontraventiona
Usatie mede voo1· het ander m'isd1"ijf. 

2° De 1·echter rl·ie onbevoegd 'is orn lcennis 
te nemen van een misdrijf 'is insgelijlcs 
onbevoegd om lcenn'is te nemen van een 
ander misd1'ijf, dat door een band van 
ondeelbaarheid m·mede verlcnocht is (1). 

(1) Zie verbr ., 1 december 1952 en 22 jnni 
1953 (A1·r. Ye1'b1·., 1953, blz. 180 en 724; Bull. 
en PAsrc., 1953, I, 199 en 834). 
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(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
T. SOTTIAUX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 28 maart 1954 in boger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Recbtbank 
te Luik; 

Over bet enig middel, afgeleid uit de 
scbencling van de artikelen 137, 174 en 
179 van bet Wetboek van strafvordering, 
2 en 4 van de wet van 4 october 1867, 
doordat de correctionele recbtbank zicb 
bevoegd beeft verklaard om in boger be
roep kennis te nemen van een wanbedrijf 
dat niet door een bescbikking van de 
raadkamer gecontraventionaliseerd was 
geweest : 

Overwegende dat een bescbikking der 
raadkamer van de Recbtbank van eerste 
aanleg te Luik, gewezen op 24 octobe1~ 
1953, bij aanneming van verzachtende 
omstandigbeden, Louis Sottiaux naar de 
bevoegde politierechtbank beeft verwezen 
om te Lens-sur-Geer, op 26 juli 1953, on
vrijwillig, bij gebrek aan vooruitzicbt of 
voorzorg, docb zonder bet oogmerk om 
de persoon van een ander aan te randen, 
slagen of verwondingen aan Germis toe
gebracbt te bebben; 

Dat verweerder Sottiaux v66r de po
litierecbtbank van het kanton Waremme 
gedaagd werd om er zowel voor dit mis
drijf als voor inbreuken op de Wegcode 
in te staan; 

Dat, bij vonnis van 3 februari 1954, 
deze recbtsmacbt verweerder tot een en
kele straf wegens al die telastleggingen 
beeft ve'roordeeld ; 

Dat bet bestreclen vonnis vaststelt dat 
de ten laste van verweerder gelegde feiten 
onvrijwillige verwondingen uitmaakten, 
welke niet aileen aan Jean Germis maar 
ook aan Sottiaux werden veroorzaakt; 

Dat bet, gelet op de ondeelbaarbeid 
dezer feiten, beslist, dat de bescbikking 
van de raadkamer ze noodzakelijk alle 
bedoeld heeft, derwijze dat de rnisdrij
ven van onvrijwillige verwondingen door 
verweerder aan Marcel Sottiaux en aan 
Jean Gerrnis toegebracbt bij de correc
tionele recbtbank, zetelende in boger be
roep, aanhangig gemaakt werden; 

Overwegende dat de bescbikking van de 
raadkamer enkel bet wanbedrijf van door 
verweerder aan Jean Germis veroor
zaakte onvrijwillige verwondingen betrof 
en niet bet wanbedrijf van aan Marcel 
Sottiaux veroorzaakte onvrijwillige ver
wondingen; 

Dat de ondeelbaarheid tussen beide 
wanbedrijven wijst waarop het bestreden 
vornlis niet als gevolg kan hebben het 
wanbedrijf van aan Marcel Sottiaux ver
oorzaakte onvrijwillige verwondingen, 

betwelk door de raadkamer niet gecontra
ventionaliseerd is geweest, aan de be
voegdbeid van de correctionele recbtbank, 
zetelende in boger beroep, te onderwer
pen; 

Dat bet middel gegrond is ; 
Om die redenen, verbreekt bet bestreden 

vonnis, docb enkel voor zoveel bet zich 
bevoegd verklaart beeft om in boger be
roep, over de tegen Louis Sottiaux ge
ricbte publieke vordering uitspraak te 
doen; beveelt dat melding van onderbavig 
arrest zal gernaakt worden op de kant 
van bet gecleeltelijk vernietigd vonnis ; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Oorrectionele Recbtbank te Verviers, ze
telende in boger beroep. 

28 juni 1954. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. de Olippele, raadsbeer waarnernend 
voorzitter. - Yerslagg,ever, H. De Ber
saques. Gelijlcluiaende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bistboven, eerste 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 28 juni 1954 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - MIDDEL WELK EEN BE
TWISTING OPWERPT W AAROVER DOOR EEN IN 
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE BESLISSING 
WERD GEWEZEN. NIET·ONTVANKELIJK
HEID. 

2° REOHTERLIJKE INRIOHTING. -
SAMENSTELLING VAN DE ZETEL. - STRAFZA
KEN. - 00RRECTIONELE RECHTBANK. -
VONNIS WELK DEFINITIEF OVER EEN TUSSEN
GESCHIL BESLis·r. - TUSSENGESCHIL WELK 
DE GRONDSLAG VAN DE PUBLIEKE VORDERING 
NIET BE1'REFT. - LA'l'ER VONNIS OVER DE 
GROND. - VoNNIS WELK NIET NOODZAKE
LIJK DOOR DEZELFDE RECHTERS DIENT UIT
GESPROKEN TE WORDEN. 

3° VERZET. - STRAFZAKEN. - VoNNIS 
WELK OVER DE GROND VAN EEN VERZET BE
SLIST. - lMPLICIETE VASTSTELLING VAN DE 
ONTVANKELIJKHEID VAN HET VERZET. 

1 o Is niet ontvankelij k, in strafzaken, het 
middel hetwellc een be.twisting opwe1'JJt, 
waarover rlefinitief aoor een in kracht 
van gewijsae gegaan vonnis is beslist 
geweest (1). 

2° Het vonnis van een correctionele recht
bank, welk definitief beslist over een 
tttssengeschil, aat de gronaslag van ae 

(1) Verbr., 12 november 1951 (Arr. Verbr., 
1952, biz. 12(}; Bull. en PAsrc., 1952, I, 131, en 
nota 3, biz; 132). 
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publieke vorderlng niet betrejt, en h'et 
latere vonnis, over de grand, moeten 
niet noodzakelijk door dezelfde rechters 
worden 1titgesproken (1). 

3° Het vonnis dat over de grand van 
een verzet beslist neemt noodzakelijk 
de ontvanlcelijkheid van dit verzet 
aan; bij afwezigheid van oonolusies is 
een 1titdruJckelijke beslissing dienaan
Uf!ande niet vereist. 

(OALLEBAUT.) 

ARREST (2). 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonn~s, op 12 februari 1954 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Dendermonde ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 197, 202 en 
203 van het Wetboek van strafvordering, 
doordat de correctionele rechtbank zich 
bij het bestreden vonnis bevoegd ver
klaart om kennis te nemen van het beroep 
van het openbaar ministerie en gewei
gerd heeft de, op dit beroep volgende 
rechtspleging na het door de eerste rech
ter gewezen vonnis bij verstek van 19 sep
tember 1952, te niet te doen wegens ver
wezenlijking van de ontbindende voor
waarde uitgemaakt door het verzet van 
aanlegger tegen dit zelfde vonnis bij ver
stek van de eerste rechter en ook gewei
gerd heeft de zaak tot behandeling ten 
gronde voor de eerste rechter te verwij
zen, dan wanneer op dezelfde dag, aan
legger eveneens ver.zet aangetekend had 
tegen het vonnis op berDep bij verstek 
gewezen op 24 november 1952, verzet 
enkel ingediend om te beletten dat dit 
vonnis bij verstek, gewezen op beroep van 
het openbaar · ministerie en betekend aan 
aanlegger, in kracht van gewijsde zou 
gaan, zoals aanlegger voor de rechter in 
hoger beroep bij conclusies zijn verzet 
had omschreven, zodat het stelsel aange
nomen door het bij vetstek gewezen von
nis van 3 maart 1953 en overgenomen door 
het vonnis op tegenspraak van 12 februari 
1954, en thans bestreden door de voor
ziening, tDt gevolg heeft aanlegger van 
het voordeel van twee jurisdictiegraden 
te beroven: 

OvE)rwegende dat het middel er op neer
komt te beweren dat, ten gevolge van het 
verzet van aanlegger tegen het vonnis bij 
verstek van 19 september 1953, het hoger 

(1) Verbr., 18 mei 1953 (Arr. Verbr., 1953, 
biz. 637; Bull. en PAsrc., 1953, I, 720, en 
nota's 1 en 2). · 

(2) Zie verbr., 28 september 1953 (supra, 
biz. 33; Bull. en PASIC., 1954, I, 44), arrest in 
dezelfde zaak gewezen. 

beroep van het openbaar ministerie tegen 
dit zelfde vonnis zonder voorwerp en der
halve niet ontvankelijk geworden was, 
met het 'gevolg dat de zaak niet regel
matig voor de correctionele rechtbank 
aanhangig was ; . 

Overwegende dat deze vraag beslecht 
·werd bij het vonnis van 3 maart 1953 die 
het voorwerp uitmaakte van een voorzie
ning welke verworpen werd ; 

Dat het middel alzo opnieuw een be
twisting opwerpt die reeds door een in 
kracht van gewijsde gegaan vonnis be
slecht was; 

Waaruit volgt dat het niet ontvankelijk 
is· 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schencling van artikel 7 van de wet van 
20 april 1810, dDordat, zoals blijkt uit 
de processen-verbaal van de terechtzit
tingen van 27 januari, 10 februari, 17 fe
bruari en 3 maart 1953, de zetel van de 
rechtbank in hoger beroep samengesteld 
was uit de rechters Goris, Van Gaillie 
en van Wesemael en dat op de terechtzit
ting van 27 januari 1953 het openbaar 
ministerie in zijn vordering en aanleg
ger in zijn verdedigingsmiddelen gehoord 
werden, dan wanneer het blijkt uit het 
proces-verbaal van de terechtzitting van 
12 februari 1954 dat ditmaal de zetel 
samengesteld was uit de rechters Goris, 
Rollier en Zenner, zodat het bestreden 
vonnis van 12 februari 1954 nietig is : 

Overwegende dat het vonnis van 
3 maart 1953 beslist dat aanlegger afge
zien heeft van het recht verzet in te die
nen tegen het door de eerste rechter bij 
verstek gewezen vonnis en de zaak tot 
behandeling ten gronde naar een andere 
terechtzitting verzendt; dat dit vonnis 
aldus definitief beslist heeft over een tus
senge.schil dat de grond van de zaak niet 
betreft; dat derhalve de rechters die het 
gewezen hebben dezelfden niet moesten 
zijn als deze die het bestreden vonnis over 
de grond van 12 februari 1954 gewezen 
hadden; 

Overwegende dat uit het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 12 februari 
1954 blijkt dat de zaak op deze terecht
zitting ten gronde v66r de rechters Goris, 
Rollier en Zenner behandeld werd, en 
dat volgens de vermeldingen van het be
streden vonnis het door de rechtbank 
samengesteld uit deze zelfde drie rechters 
gewezen werd; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 188, 202, 208, 
407, 413 van het Wetboek van strafvorde
ring, doordat niet uit de bewoordingen 
van het bestreden vonnis blijkt dat het 
verzet van aanlegger ontvankelijk werd 
verklaard vooraleer Dver het beroep van 
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net openbaar ministerie beslist werd, dan 
wanneer dergelijk verzuim de nietigheid 
van het vonnis bij gebrek aan het ver
vullen van een formaliteit substantieel 
voor de veroordeling medebrengt, daar 
de rechtbank enkel bevoegd was om van 
het hoger beroep van het openlmar mi
nisterie kennis te nemen voor zoveel zij 
voorafgaandelijk het verzet ontvangen 
had : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
doordat het op het verzet van aanlegger 
opnieuw over de grond van de zaak uit
spraak heeft gedaan, de ontvankelijklleid 
van dit verzet noodzakelijk heeft aange
nomen; clat een uitdrukkelijke verklaring 
dienaangaande niet vereist was ; 

En overwegende dat de subshmUele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
be.slissing overeenkomstig de wet is ; 

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

28 juni 1954. - 2" kamer. - Voo1·zittm· 
en verslag,qeve1·, H. de Olippele, raads
lleer waarnemend voorzitter. - Gelijlc
l7~irlencle conclnsie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 23 juni 1954 

HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. - ON
REGEL:l\JIATIGE SLUI'l'ING VAN DE GRIH'FIE, WEI.
KE DE VERDAOH'l'E HEEF'l' BELET OP DE LAATS'l'E 
NU'l''l'IGE DAG HOGER BEROEP IN 'l'E STELLEN. 
- HOGER BEROEP 'S ANDERDAAGS INGES'l'ELD. 
- 0N'l'VANKELIJK HOSER BEROEP. 

.Het hager be1·oep van cle venlachte, in,qe
stelcl clctct[JS nn het verstr·ijken van cle 
wettelijke termijn, is ontvankelijlc, in
rlien het vnststnnt dnt nppellctnt zich te1· 
g1'iffie heett begeven om z-ijn ve1·klaring 
vnn beroep te cloen, op de lantste mtt
tige clng, waarop de g·riffie rliencle open 
te zi.in, en flat hij cUe tormnlitei.t niet 
heeft Jcu.nnen verv·ullen, om£lnt cle f!·rif
jie de gnnse dag gesloten is geweest (1). 

(PROOUREUR DES 'KONIO';GS 'l'E HASSELT, 
T. HAERDEN.) 

ARREST. 

HET HiOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 januari 1954 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Hasselt ; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
G1:ondwet, 203 van het Wetboek van 
strafvordering en 7 van de wet van 
22 juli 1927, doordat het bestreden vonnis 

beslist dat het tegen het vonnis van 22 oc
tober 1953 door beklaagde op 3 november 
1953, dus de twaalfde dag, ingesteld ha
ger beroep niet te Iaat ingesteld wenl, dit 
wegens overmacllt, dan wanneer de rech
ter over de grond aan beklaagde het be
wijs niet oplegt van llet bestaan der voor
waarden. van de overmacht, verrnits llij 
als enkele reclen van overmacllt bet feit 
ammeemt dat de griffie van de politie
rechtbank gedurencle de Iaatste nuttige 
dag, al ware het ook door een onwette
lijke toestancl, gesloten was, zoncler van 
de beklaagcle het bewijs te eisen clat hij 
zich werkelijk op cleze laatste nuttige 
dag ter griffie aangeboden had; dat het 
vonnis clit bewijs niet voldoende vaststelt 
door er op te wijzen dat de vervolgende 
partij niet betwist dat beklaagde zich 
op 2 november 1953 werkelijk ter griffie 
aangeboclen heeft,. daar een Iontere be
wering van beklaagde geen afdoend be
wijs uitmaakt om de enkele reden dat zij 
niet tegengesproken is; dat bet vonnis 
overigens luidt : << dat trouwens wat er 
ook van weze ... ll en als bewijs aanneemt 
de « volstrekte ll olllllogelijkbeid bog·er 
beroep in te stellen ondanks de wil van 
beklaagde om clit beroep in te stellen : 

Overwegende dat uit de bewoordingen 
van het vonnis b1ijkt dat de rechter over 
de grond het feit dat aanlegger zich op 
2 november 1953 nutteloos ter griffie heeft 
aangeboden om hoger beroep in te stellen 
claar de griffie op deze datum getlnrend~ 
gans de dag gesloten is gebleven, als vol
doende bewezen heeft geacht, om reden 
dat het door de vervolgende partij niet 
betwist was; dat de reehter bij een souve
reine beoordeling er nit afgeleid heeft dat 
verweerder op de laatste nuttige dag door 
een geval van overmacht belet is geweest 
clat hij nog vaststelt dat verweercle1: 
's anderendaags, zoclra de griffie geopencl 
was, boger beroep ingesteld heeft: 

Overwegende dat deze beweegredenen 
volstaan om er uit af te Ieiclen clat het 
hoger beroep niet te Iaat ingestelcl wercl; 

Dat, voor het overige, het micldei tegen 
overbodige beweegredenen gericbt is ; 

Waaruit volgt dat het midclel niet kan 
aangenomen worden; 

En overwegende da t cle substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
reehtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

(1) Zie verbr., 26 mei 1941 (Arr. Ve•·b1'., 1941, 
blz. 129; Bttll. en PAsrc., 1941, I, 203, en nota 1, 
blz. 204); 6 mei 1946 (Arr. Verbr., 1946, 
blz. 167; Bull. en PAsrc., 1946, I, 172, en 
nota's 1 en 2). 
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28 juni 1954. - 2• kamer. - Voonl!itter 
en versZaggever, H. de Olippele, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
Zuidende ooneZusie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, eerste advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 28 juni 1954 

lo HERZIENING. - VEROORDELING DOOR 
DE MILITAIRE RECH'l'SMACHT. - NIEUW 
FElT. - VERWIJZING VOOR NIEUW ONDER
ZOEK NAAR EEX HOF VAN BEHOEP. 

20 HERZIENING. - WETTELIJKE ONTZET
'l'ING VAN DE VEHOOHDEELDE. - BENOEMING 
VAN EEN CURATOR VOOH ZIJN VERDEDIGING.
WE'r VAN 11 JANUARI 1954. - CuRATOR 
BENOEMD IN ZOVER DE ONTZE'l'TING NIET ZOU 
WORDEN GESCHORST. 

1o Indien, in een wetteZijlc ingediend ver
zoekschritt tot herziening van een door 
de rniZitaire reehtsrnaeht ~titgeszJi'Oken 
verom·deling, teUen wo1·den '!'angevoe1·d 
die zich sedert de veTooTdeltng vooTge
daan hebben en waantit het bewijs 
van zi.in onsehttZd zon kunnen blijken 
en voZgens aanZegger blijkt, ontvangt 
het hot de vTaag en beveeZt het dat tot 
een ondeTzoek zaZ wo1·den ove1·gegaan 
door een hot van beroep (1). (Wetb. 
van strafv., [wet van 18 juni 1894], ar
tikel 443, 3°, en 445, al. 3.) 

2o In de 1·eehtspZegingen tot he1·ziening, 
woTdt er sedert de inwe·rlcingti·eding 
van de wet van 11 janttai"i 1954 sleehts 
een curato1· voor de verdedigin,q vnn de 
wettelijlc ontzette veToordeeZde benoernd 
in zove1· die ontzettin,q niet bij toepns
sing van artilceZ 1 van voonnelde wet 
,qeschm·st werd. 

(VAN SPEYBROECK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift ondertekend door Mer Paul 
Struye: advocaat bij het ~of van verbre~ 
king en ter griflie van drt hof op 8 mer 
1954' neergelegd, waarbij Triphon-Marie 
Van Speybroeck, wonende te Baarle
Drongen de herziening aanvraagt van 
het in kracht van gewijsde gegaan a~·
rest gewezen op 7 juli 1949 door het mr
litalr gerechtshof waarbij aanvrager tot 
levenslange dwangarbeid ;eroordeeld 
werd en tegen hem de afzettmg van de 
titels: graden, openbare ambten, bedie-

(1) Verbr., 13 juli 1953 (Bull. en PAsrc., 1953, 
I, 930), 

ningen en cliensten waarmede hij bekleed 
is, de militaire afstrafling, alsmede de 
levenslange ontzetting van de bij arti
kel 31 van het Strafwetboek voorziene 
rechten nitgesproken werden, en waarbij 
vastgesteld werd clat hij tijdens de duur 
van zijn straf in Staat van wettelijke 
ontzetting is en levenslang vervallen is 
van de in artikel 123semies van zelfde 
wetboek opgesomde rechten, wegens ver
raad om, militair zijncle, in de loop van 
clecember 1943, januari en februari 1944 
zich plichtig te hebben gemaakt te Gent 
Yan : wetens, door aangifte van een wer
kelijk of deukbeeldig feit, enige personen 
aan opsporingen, vervolgingen of gestreng
heden vanwege de vijancl te hebben bloot
gesteld, te weten : Maurice Buyst, Me
qard Van de Vyvere, Maurie De Roo, 
Maurice Verstraete, Julia De Roo, met 
de omstancligheid dat de aangifte van 
voormelde personen vrijheidsberoving van 
meer dan een maand, zonder tussenkomst 
van een nieuwe aangifte, tot gevolg heeft 
gehad, Oyriel De Roo en Victorien Motte, 
met de omstandigheid dat de aangifte, 
ingevolge de ondergane hechtenis of be
handeling en, zonder tussenkomst van 
een nieuwe aangifte, de dood voor beide 
voormelde personen voor gevolg heeft ge
had; 

Gelet op het met redenen omkleed gun
stig verslag van drie advocaten bij het 
Hof van beroep te Gent, met tien jaar 
inschrijving op de lijst ; 

Overwegende dat veroordeelde steunt 
op artikel 443, 3°, van het Wetboek van 
strafvordering (wet van 18 juni 1894) en 
aanvoert dat het bewijs van zijn on
sclmld schijnt te blijken uit omstandig
heden die hij ten tijde van zijn geding 
niet in staat was te bewijzen ; 

Dat hij namelijk aanvoert dat, na het 
in kracht van gewijsde treden van het 
arrest van veroordeling, hij kennis ervan 
heeft gekregen, enerzijds, dat Andre De 
Roo schriftelijk aan de Duitsers verklikt 
werd vooraleer veroordeelde zelf met 
Andre De Roo in betrekking was geko
men, en, anderzijds, dat Andre De Roo 
loslippig was en op zijn lidmaatschap in 
de weerstand en op het bezit van wapens 
en munitie in het openbaar pochte, om
stancligheden die nit een aan de aanvraag 
tot herziening voorafgaande informatie 
zouden blijken ; 

Om die redenen, gelet op de artike
_len 443,. 3°, 444 en 445 van het Wetboek 
van strafvordering, ontvangt de aanvraag 
tot herziening; beveelt dat tot het onder
zoek van de aanvraag zal worden overge
gaan door het Hof van beroep te Gent 
ten einde na te gaan of de tot staving 
ervan opgesomde feiten afdoende genoeg 
schijnen om tot herziening aanleiding te 
geven ; en voor zover de wettelijke ont-
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zetting _van veroordeelde niet bij toepas
sing van de wet van 11 januari 1954 zou 
geschorst zijn, stelt aan als curator, 
M« Paul Struye, advocaat bij het Hof 
van verbreking, om de veroordeelde -in 
de rechtspleging tot herziening te verte
genwoordigen; behouclt de uitspraak over 
de kosten voor. 

28 juni 1954. - ze kamer.-:____ Voorzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Belpaire. 
- Gelijkl~~idende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, eerste advocaat
generaal. - Pleite1·, H. Struye. 

2" KAMER.- 29 juni 1954 

1° INKOMSTENBEL.ASTINGEN. 
EXTRABELASTING. - WIJZE OM RET EXCEP
TIONEEL KARAKTER VAN RET ONDER DE EXTRA
BELASTING VALLEND BEDRAG DER WINSTEN VAN 
EEN NAAMLPZE VENNOOTSCHAP TE BEPALEN. 

2° INKOMSTENBEL.ASTINGEN. -
1DXTRABELAS1"ING. - VERGELIJKING TUSSEN 
DE WINSTEN VAN RET BELASTBAAR TIJDPERK 
EN DIE VAN RET REFERENTIETIJDPERK. -
VERGELIJKING WAARBIJ MET RET GEREEL 
DER AAN DE BEHEERDERS lliTGEKEERDE BE
ZOLDIGINGEN REKENING DIEN'r TE WORDEN GE
HOUDEN. 

so INKOMSTENBEL.ASTINGEN. -
EXTRABELASTING. - .ARTIKEL 4 VAN DE WET 
VAN 16 OCTOBER 1945. - .ARTIKEL AFWIJ
KEND VAN ARTIKEL S5, PARAGRAFEN S EN 
Sbis, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN. 

4° INKOMSTENBEL.ASTINGEN. 
EXTRABELASTING.- UITZONDERLIJK KARAK
TER VAN DE BELASTBARE EATEN. - KARAK
TER BEPAALD BIJ VERGELIJ'.KING TUSSEN RET 
GEREEL DER BELASTBARE WINSTEN VAN RET 
BELASTBAAR TIJDPERK EN RET GEREEL VAN 
DE WINSTEN DIE l'IJDENS RET REFERENTIETIJD
PERK WERDEN AANGEGEVEN OF BELAST. 

1° Wanneer de belastingschuldige een 
naamloze vennootschap is, worden het 
uitzonderlijlc karakter van de winsten 
en het bedrag ervan bepaald bij verge
lijking van de winsten, met inbegrip 
van de dividenden, alsmede van de on
der meer aan de beheerders toegelcende 
bezoldigingen, zelfs indien deze gedu
rende het belastbaar tijdperk die hoeda
nigheid hebben verloren, maar in dienst 
van de vennootschap zijn gebleven. 
(Wet van 16 october 1945, art. 4, par. 5; 
samengeschakelcle wetten, art. 25, para
graaf 1, litt. b.) 

2° Uit de parlementaire voorbereiding 
van de wet van 16 october 1945 blijkt 
dat, wat de naamloze vennootschappen 

betrett, tot de vergelijking t·ussen de 
winsten van het belastbaar tijdperk en 
die van het referentietijdperk, er aan 
beide zijden, rekening dient te worden 
gehouden met het geheel der aan de be
heerders toegekende bezoldigingen. 

so Door artikel 4 van de wet van 16 octo
ber 1945, inzonderheid door para
graaf 5, wordt afgeweken van de bepa
lingen van artilcel 35, paragraten 3 en 
3bis van de samengeschakelde wetten, 
wellce derhalve ter zake van emtrabelas
ting geen toepassing kunnen vinden. 
(Wet van 16 october 1945, art. 19.) 

4° H et uitzonderlijk karakter van de on
der de emtrabelasting vallende baten 
wordt bepaald, onder meer, bij vergelij
lcing tussen eensdeels het geheeZ der 
tijdens het belastbaar tijdperlc verkre
gen belastbare inkomsten en anderdeels 
het geheel van die wellce tij dens een 
voorgaand tijdperk, referentietijdperk 
genoemd, werden aangegeven of belast. 
(Wet van 16 october 1945, art. 4.) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « WERKHUIZEN 
ARMAND PEETERS.) 

ARREST. 

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

Over het enig micldel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 
van de Grondwet en 4, paragraaf 5, van 
de wet van 16 october 1945 tot invoering 
van een extrabelasting op de in oorlogs
tijd behaalde exceptionele inkomsten, 
winsten en baten, doordat het bestreden 
arrest de beslissing en de litigieuze aan
slag in zake extrabelasting te niet cloet 
door de bezoldigingen der beheerders 
slechts in de belastbare grondslag der 
extrabelasting aan te nemen ten belope 
van het deel clat 60.000 frank per jaar en 
per beheerder overtreft, dan wanneer ar
tikel 4, paragraaf 5, van de wet van 16 oc
tober 1945 uitclrukkelijk voorziet dat de 
te vergelijken elementen voor de naam
-loze vennootschap de winsten zijn, met 
inbegrip van de dividenden, alsmecle de 
aan de in artikel 25, paragraaf 1, 2°, lit
tera b, van de inkomstenbelastingenwet
ten opgenomen personen toegekende be
zoldigingen, zelfs indien deze personen, 
gedurende het belastbaar tijdperk deze 
hoedanigheid hebben verloren maar in 
dienst van de vennootschap zijn geble-
ven: 

Overwegende dat het exceptioneel ka
rakter van de winsten welke in de bij 
de wet van 16 october 1945 ingevoerde 
extrabelasting belastbaar zijn, bepaald 
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wordt, onder meer, bij vergelijking tus
sen, enerzijds, de gezamenlijke gedurende 
het belastbaar tijdperk behaalde belast
bare inkomsten, en, anderzijds, de geza
menlijke inkomsten, welke tijdens een 
vroeger tijdperk, referentietijdperk gehe
ten, aangegeven of belast werden; 

Overwegende dat, wanneer, zoals ten 
deze, de belastingplichtige in de extra
belasting een naamloze vennootschap is, 
het exceptioneel karakter van de winsten 
en het bedrag ervan naar luid van arti
kel 4, paragraaf 5, van de wet van 16 oc
tober UJ45 bepaald worden, bij vergelij
king van de winsten, met inbegrip van de 
dividenden, alsmede van de bezoldigingen 
die toegekend werden aan de in arti
kel 25, paragraaf 1, 2°, littera b, van de 
inkomstenbelastingen opgenomen perso
nen, dit wil zeggen onder meer aan de be
heerders, - zelfs indien de beheerders 
gedurende het belastbaar tijdperk deze 
hoedanigheid hebben verloren maar in 
dienst van de vennootschap .zijn gebleven; 

Overwegende dat, volgen_s . de stelling 
van verweerster en van het bestreden ar" 
rest, de gedurende het belastbaar tijd
perk aan de beheerders. van de verwe
rende vennootschap toegekende bezoldi
gingen, bij toepassing van paragrafen 3 
en 3bis van artikel 35 van de bij besluit 
van 31 juli 1943 samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
slechts in de gezamenlijke winsten van de 
vennootschap dienen te worden opgeno
men ten belope van een bedrag dat 
60.000 frank per beheerder en per jaar te 
boven gaat; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 19 van de wet van 16 october 1945, 
de bepalingen van evengemelde samenge
schakelde wetten enkel op de bij deze 
wet ingevoerde extrabelasting toepasse
lijk zijn in zover door d.eze wet er van 
niet wordt afgeweken ; 

Overwegende dat uit de parlementaire 
voorbereiding van de wet van 16 october 
1945 blijkt dat, wat de naamloze vennoot
schap betreft, voor de vergelijking tus
sen de winsten van het belastbaar tijd
perk en die van het referentietijdperk 
van een naamloze vennootschap, er, aan 
beide zijden, met het geheel der aan de 
beheerders toegekende bezoldigingen re
kening dient te worden gehouden ; 

Dat eruit volgt dat het artikel 4 van 
de wet van 16 october 1945, inzonderheid 
zijn paragraaf 5, afwijkt van de bepa
lingen van artikel 35, paragrafen 3 en 
3bis, van voormelde samengeschakelde 
wetten, welke derhalve ter zake geen toe
passing kunnen vinden ; 

Om die redenen, verbreekt het be.streden 
arrest, doch enkel in zover het beslist 
dat de bezoldigingen van de beheerders in 
het te rechtvaardigen actief van verweer-

ster slechts aLs winst behoren te worden 
aangenomen ten belope van het deel dat 
60.000 frank per jaar en per beheerder te 
boven gaat, in zover het, te dien op
zichte, de litigieuze aanslag vernietigt, en 
in zover het over de kosten uitspraak 
heeft gedaan; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerster tot de 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Gent. 

29 juni 1954. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1', H. Bareel. ~
Gelijlcluidende conclusie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
t·e1', H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 29 juni }954 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING. - LAATSTE KWARTAAL 
VAN RET JAAR 1944. - VERMOEDEN TOT 
VESTIGING VAN DE BELA STING OPGELEVERD 
DOOR RET GEMIDDELDE VAN DE NEGENTIEN TRI
MESTERS VAN 1 JANUARI 1940 TOT 9 OCTOBER 
1944. - GEVAL IN FEITE WAARiN DAT VER
MOEDEN NIET PASSEND KAN ZIJN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
EXTRABELASTING. - BIJ ARTIKEL 7 VAN DE 
WET VAN 16 OCTOBER 1945 TOEGELATEN AAN
VULLENDE AANSLAGEN. - AANSLAGEN ENKEL 
TE VESTIGEN KRACHTENS DIE BEPALING NA 
HET VERSTRIJKEN DEB IN ARTIKEL 7 4 DEB 
SAMENGESCHAKELDE BEDOELDE BUITENGEWONE 
'l'ERMIJNEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BUITENGEWONE AANSLAGSTERMIJN.- SCHOR
SING VAN DIE TERMIJN BIJ DE BESLUITWET 
VAN 17 DECEMBER 1942. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BUITENGEWONE AANSLAGSTERMIJNEN. 
SCHORSING VAN DIE TERMIJNEN RRACH'l'ENS 
DE BESLUITWET VAN 17 DECEMBER 1942. -
SCHORSING TERZELFDERTIJD OP DE BELAS
'riNGSAANSLAG EN OP DE VERHOGINGEN TOEPAS
SELIJK. 

1° Wanneer uit feitelijlce bestanddelen 
blijlct dat, in een bepaald landbouwbe
drijf, de winston niet doorlopend dag 
per dag, maar voo1·namelij lc door de 
verlcoop van de oogst werden behaald, 
en wanneer niets er op wijst dat die 
verlcoop tussen 9 october en 31 decem
ber 1944 zou geschied zijn, mag het hot 
van beroep oordelen dat de tijdens het 
tijdperlc van 1 jamtari 1940 tot 9 octo
ber 1944 behaalde winston geen passend 
vermoeden opleveren voor de 1·aming 
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van de in de ewtrabelasting belastbare 
winsten van het laatste kwartaal van 
1944 (1). 

2o De bij a1·f'ikel 7 van de wet van 16 oc
tober 1945 bedoelde aanvullenrle aansla
gen k7tnnen, niettegenstaande ·het ve·r
strijken van cle b1:j artikel 74 van rle 
sarnengeschalcelde inlcomstenbelasting
wetten voo1·ziene tenn·ijnen, gevestigil 
wonlen zolang cle ext·rabelastin{f geldi{f 
lean worden gevestigd, zonder echter 
rlat verhoginuen at gelrlboeten moyen 
worden toertepast, ·wannee1· rUe aanvu.l
lende aanslagen na het verstr·ijlcen van 
yemelcle termijnen uevestigd wonlen (2). 

3° De bij artilcel 7 4 van de samengescha
kelde wetten bepaalde tennijnen wer
den door artikel 1 van de beshtitwet 
van 17 december 1942 gescho1·st tot rle 
datum van het koninklijlc besluit ttit
vaardiuend dat het lege1· tenw op m·e
desvoet wordt geb1·acht, dit is tot 
1 juni 1949 (3). 

4o De beslnitwet van 17 december 1942, 
waarbij de bi.i artikel 74 der samenge
schakelde wetten bepaalde b7titenge
wone termijnen gescho·rst, werden tot op 
de datum van het lconinlclijlc besltrit 
ttitvaardigend dat het leger tentg op 
vredesvoet wo1·dt gebracht, is van toe
passing te1·zeljdertij d op de belastinu 
en op de ve1·ho.qingen wellce een veel
vou.d van fle_ ve1·schuldigde belasting 
uitmaken. 

(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
T. ROUSERE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 juni 1952 g·ewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 97 en 112 van 
de Gronclwet, 1, paragraaf 1, en 19 van cle 
wet van 16 october 1945 tot invoering van 
een extrabelasting op de in oorlogstijcl 
behaalde exceptionele inkomsten, winsten 
en baten, en 25, paragraaf 1, en 26, para
graaf 1, 32, paragraaf 1, 42, 55 en 56 van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld bij koninklijk 
besluit van 12 september 1936 en, voor 
zoveel als nodig, bij de besluiten van 
3 juni 1941 en 31 juli 1943, artikelen 2 en 
6 van de wet van 17 juni 1938 tot weder
invoering van de nationale crisisbelasting 

(1) Zie de nota, ondertekend W. G., onder 
het arrest in B·ull. en PAsrc., 1954, I, 945. 

(2) Raadpl. verbr., 21 december 1953 (supra, 
biz. 271; Bull. en PAsrc., 1954, I, 322, met de 
conclusies van het openbaar ministerie) ; 12 ·en 

en, voor zoveel als nodig, van de artike
len 2 en 7 der besluiten van 16 juni 1941 
en 31 juli 1943 tot samenschakeling van 
de bepalingen betreffencle deze belasting, 
doordat het bestreden arrest verklaart 
dat, de wet van 16 october 1945 geen· 
wettelijk vermoeden lleeft ingesteld voor 
het berekenen van de winst geclurencle 
het laatste kwartaal · 1944; dat in een 
landbouwbeclrijf het niet mogelijk is de 
winsten pro ratrt temporis te berekenen 
en bij gebrek aan enig bewijs van cle ge
clurende het bedoelcle kwartaal behaalcle 
winsten, die winsten moeten worden ge
acht gelijk te staan met de gewone be
clrijfsuitgaven van dit tijdperk en niet 
dienen in rekening te worden gebracht, 
lletgeen ertoe leid t system a tisch de tus
sen 9 october en 31 december 1944 be
llaalde winsten van de inkomstenbelas
tingen betreffencle het dienstjaar 1945 en 
van de extrabelasting vrij te stellen, clan 
wanneer, naar luid van artikel 1, pa
ragraaf 1, van de wet van 16 october 1945, 
de extrabelasting gevestigd wordt op de 
gedurencle !let tijdperk van 1 januari 1940 
tot 31 december 1944 behaalde exceptio
nele inkomsten, winsten en baten; naar 
luid van artikel 32, paragraaf 1, der voor
melde samengeschakelcle wetten, c1e be
lasting op de bij 1 o en 3° van pargraaf 1 
van artikel 25 bedoelde winsten en baten 
op de vastgestelde of vermoedelijke in
komsten van het vorig jaar gevestigd 
worclt; naar lnid van artikel 42, para
graaf 3, derzelfde wetten, voor de in ar
tikel 25, paragraaf 1, 1° en 3°' bedoelde 
belastingpliclltigen, de bedrijfsinkomsten 
worden aangezien als op 31 december van 
!let bescllouwde jaar toegekend zijnde ge
worden; naar luid van artikel 2 van de 
wet van 17 juni 1938, de bij artikel 25 van 
de samengeschakelde wetten op de in
komstenbelastingen bedoelde nationale 
crisisbelasting versclluldigd naar rata van 
de bedrijfsinkomsten op dezelfde grand
slag als de bec1rijfsbelasting en volgens 
dezelfde modaliteiten wordt gelleven; op 
grond van artikel 55 der samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, de op 9 october 1944 vast
gestelde activa eveneens mogen ingeroe
pen worden als vermoedens waaruit een 
llogere graad van gegoedheid dan nit de 
aangegeven inkomsten blijkt; dat voor zo
ver er van door de wet van 1G octolJer 
1945 niet afgeweken wordt, de bepalingen 
van voormelae samengeschakelde belas
tingwetten, tlie op de bedrijfsbelasting be-

26 januari, 16 februari 1954 (sup1·a, biz. 322, 
370, 373 en 428; Bull. en PAsrc., 1954, I, 395, 
461, 464 en 540). 

(3) Zie verbr., 16 februari 1954 (supra, 
biz. 428; Bull. en PASIC., 1954, I, 540). 
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trekking hebben, van toepassing zijn op 
de extrabelasting en, bijgevolg, het ver
moeden volgens hetwelk, overeenkomstig 
nrtikel 32 derzelfde wetten, de gewone be
lastingen worden vastgesteld, ook mag 
ingeroepen worden voor de vaststelling 
van de extrabelasting; er in een bedrijf, 
dat normaal na de bevrijding werd voort
gezet, geen reden is om aan te nemen dat 
de winsten van de maanden volgende op 
die bevrijding, minder zouden geweest 
zijn dan deze die in de laatste maanclen 
der vijandelijke bezetting behaald wer
den; 

Overwegende dat het middel het bestre
den arrest uitsluitend critiseert in zover 
het uitspraak heeft gedaan over het be
staan van tussen 9 october en 31 decem
ber 19'14 behaalde wirlsten, waarmede re
kening zou dienen gehouden te worden 
voor de raming van de belastbare grand
slag van de extrabelasting op de in oor
logstijd behaalde exceptionele inkomsten, 
>Vinsten en baten; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
in feite, en derhalve souverein, vaststelt 
dat in onderhavig geval die winsten, in 
verweerders landbouwbedrijf, niet door
lopend dug per dag werden behaald, maar 
wel voornamelijk ter gelegenheid van de 
verkoop van de oogst; dat het beschouwt 
dat niets er op wijst dat ter zake die 
verkoop in de loop van het laatste kwar
taal van 1944 zou geschied zijn; 

Overwegende dat door alzo te beslissen, 
het arrest niet beweert dut de gedurende 
clit laatste kwartaal vnn 1944 behaalcle 
winsten, niet op groncl van vermoeclens 
door het beheer zouden mogen geraamd 
worden, maar uit feitelijke bestanddelen, 
cUe aan het toezicht van het hof ont
snappen, afleidt dat in onderhavig geval, 
de tijdens het tijdperk van 1 januari 
1940 tot 9 october 19±4 behaalde winsten 
geen passend vermoeden uitmaken tot ra
ming van bedoelde winsten van het laatste 
kwartaal van 1944 ; 

Overwegende dat het middel dat steunt 
op een verkeerde interpretatie van het 
bestreden arrest, in feite niet opgaat; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 1320 tot 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 32, paragraaf 1, 35, pa
ragraaf 1, 57 en 74 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, samenge
schakeld bij koninklijk besluit van 12 sep
tember Hl36 en voor zoveel als nodig door 
de besluiten van 3 juni 1941, 31 juli 1943 
en· het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948, en van artikel 7 van de wet 
van 16 october 1945, doordat het bestre
den arrest verklaart dat de administratie 
niet gemachtigd was ter zake op de in 

1~4!) gevestigde aanvullende aanslagen in 
de inkomstenbelastingen belastingverho
gingen toe te vassen, om reden dat, in
dien artikel 7 van de wet van 16 october 
1945 wel toelaat aanvullende aanslagen te 
vestigen spijts het verstrijken van de 
door artikel 7 4 der samengeschakelde 
wetten bepaalde termijnen, het nochtans 
bepaalt dat geen verhogingen na het ver
strijken van die termijnen mogen toege
past worden; dat ter zake op het ogenblik 
van de vestiging der bedoelde aanslagen, 
gezegde termijnen verstreken waren wijl 
de gewone termijnen aileen in aanmer
king kunnen genomen worden en niet de 
termijnen zoals zij door de besluitwet 
van 17 deceml1er 1942 of de wet van 
30 juli 1947 werden geschorst of ver
lengd, dan wanneer het bedoeld arti
kel 7 van ue wet van 16 octoher niet 
door de administratie werd toegepast 
en overigens niet toepasselijk was, de 
verweerder in de gewone inkomstenbelas
tingen werd aangeslagen op het totaal 
bedrag van de tijdens de oorlogsjaren be
haalde inlwmsten en de aanslagen geldig 
werden nagevorderd binnen de ter
mijnen voorzien bij artikel 74 der samen
geschakelde wetten en verlengd krachtens 
de besluitwet van 17 december 1942 en 
de wet van 30 juli 1947, ter zake de voor
waarden gesteld door artikel 57 der sa
mengeschakelde belastingwetten vervuld 
waren -- wat door het bestreden arrest 
niet ontkend worclt -- en c1h~nYulgens te
recht belastingverhogingen werden toege
past : 

Overwegende dat het middel het ar
rest verwijt van ambtswege te hebben 
aangenomen dat de administratie, voor de 
vestiging van de aanvullende aanslagen 
in de inkomstenbelastingen over dienst
jaar 1949, bij navordering over de dienst
jaren 1941 tot 1945, toepassing heeft ge
maakt van artikel 7 van de wet van 16 oc
tober 1945, dan wanneer die bepaling niet 
kon worden en niet werd toegepast; 

Overwegende dat, naar luid van voor
meld artikel 7, de in cUe bepaling be
doelde aanvullende aanslagen in de inkom
~tenbelastingen worden gevestigd « niet
tegenstaande het verstrijken van de bij 
artikel 74 van de samengeschakelde in
komstenbelastingwetten vastgestelde ter
mijnen, en zulks zolang de extrabelasting 
geldig kan worden gevestigd ll, en dat, 
wanneer die aanvullende aanslagen na 
het verstrijken van bewuste termijnen 
worden gevestigd, er noch verhogingen 
noch geldboeten dienen te worden toege
past; 

Overwegende dat de bij gezegd arti
kel 7 4 voorziene termi:jnen door artikel 1 
van de besluitwet van 17 december 1942 
geschorst werden tot de datum van 
het koninklijk besluit uitvaardigend dat 
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het leger terug op vredesvoet wordt ge
bracht, hetzij tot 1 juni 1949; 

Dat aldus, in de meest gunstige onder- . 
stelling dat het gaan zou om een drieja
rige termijn, er navorderingsmogelijk
heid bestond tot 31 mei 1950 voor het 
dienstjaar 1941, tot 31 mei 1951 voor het 
dienstjaar 1942 en tot 31 mei 1952 voor de 
dienstjaren 1943 tot 1949; 

Overwegende dat de betwiste aanvul
lende aanslagen in 1949 werden gevestigd 
bij navordering van rechten over de 
dienstjaren 1941 tot 1945, hetzij dus v66r 
de hierboven vermelde data ; 

Dat daaruit volgt dat de administratie 
geen toepassing heeft gemaakt van arti
kel 7 van de wet van 16 october 1945, het
welk ten doel heeft navorderingen moge
lijk te maken na het verstrijken van de 
bij voormeld artikel '74 voorziene termij
nen; 

Overwegende dat het arrest vergeefs 
inroept dat de door de besluitwet van 
17 december 1942 bepaalde schorsing de 
belasting zelf betreft en aan de verho
gingen vreemd blijft ; 

Dat, immers, er slechts van toepassing 
van verhogingen sprake zijn kan wanneer 
gebleken is dat hetzij geen, hetzij een 
onvolledige of onjuiste aangifte werd in
gediend en, bovendien, dat er belastingen 
verschuldigd zijn; 

Dat, anderzijds, de verhogingen een 
veelvoud uitmaken van de op de niet
aangegeven inkomsten verschuldigde be
lastingen, zodat men bezwaarlijk inziet 
hoe een verhoging v66r de belasting zelf 
zou kunnen worden vastgesteld; 

Overwegende dat het middel gegrond 
is; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest doch enkel in zover het beslist 
heeft dat geen verhogingen zullen wor
den toegepast op de aanvullende aansla
gen in de inkomstenbelastingen over 
dienstjaar 1949, navordering van rechten 
over de dienstjaren 1941 tot 1945, en in 
zover het over de kosten uitspraak doet; 
beveelt dat melding van onderhavig ar
rest zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt ieder van de partijen tot de 
helft van de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

- 29 juni 1954. - 2" kamer. - Voo1·zitter, 
H. de Olippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslagg,eve1·, H. Belpaire. 
- Gelijlcluidende conclttsie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. 
Pleitm·, H. Van Leynseele. 

2• KAMER. - 29 juni 1954 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
MIDDEL DAT NIET TOELAAT TE ONDERSCHEI
DEN OP WELKE WIJZE DE AANGEDUIDE WETS
BEPALING WERD GESOHONDEN. - DUBBELZIN
NIG MIDDEL. - NIET ONTVANKELIJK 1\HDDEL. 

Is dubbelzinnig, en derhalve niet ontvan
lcelijlc, het middel dat niet toelaat te 
onderscheiden op wellce wijze de aan
gedttide wetsbepaling werd geschonden. 

{BERRIERE, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arre.st, op 12 december 1952 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 74 der samen
geordende wetten op de inkomstenbelas
tingen, doordat het bestreden arrest de 
beslissing bevestigt, waarbij opnieuw 
aanvullende aanslagen gevestigd wor
den, niettegenstaande bij in kracht van 
gewijsde gegane besltssing van 12 novem
ber 1948 de belastbare inkomsten wer
den vastgesteld volgens de fortuintoe
stand van aanlegger op 1 januari 1940 en 
9 october 1944, en zonder dat .de adminis
tratie het bewijs levert dat na vermelde 
beslissing van 12 november 1948 onjuisthe
den of leemten aan het licht zijn geko
men: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de beslissing van de direc
teur van 12 november 1948 de navorde
ring van rechten over het dienstjaar 1942 
tot voorwerp had, doch dat de aan het 
hof van beroep onderworpen beslissing 
van 20 maart 1952 de navorderingen over 
de dienstjaren 1941, 1943, 1944 en 1945 be
treft en dat de raming der belastbare 
grondslagen vastgesteld werd volgens te
kenen of indicien waaruit een hogere 
graad van gegoedheid dan uit de aange
geven inkomsten blijkt; 

Dat het arrest er aldus op wijst dat de 
oorspronkelijke aanslagen voor die laat
ste dienstjaren ten gevolge van onvolle
dige of onjuiste aangiften ontoereikend 
zijn geweest; 

Waaruit volgt dat het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
zonder motivering een bedrag van 
22.500 frank als uitgave voor een dienst
meid in rekening brengt en zonder meer 
een hogere som dan 50.000 frank, liggend 
geld op 1 januari 1940 verwerpt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
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bij WlJZe van tekenen of indicH\n een 
uitgave van 22.500 frank voor het loon 
van een · dienstmeid gedurende gans de 
oorlog aanneemt; dat deze beslissing 
steunt op de beweegreden dat het nor
maal blijkt dit bedrag op deze som te 
ramen; 

Dat het arrest ook beslist dat aanleg
ger op 1 januari 1940 niet meer dan 
50.000 frank in liggend geld bezat; dat 
deze beslissing steunt op de beweegreden 
dat aanlegger, wegens de verscheidenheid 
zijner bedrijvigheid, niet bewijst op voor
melde datum meer liggend geld te heb
ben bezeten; 

Waaruit volgt dat het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 13 van de wet van 
16 october 1945, doordat het bestreden ar
rest - insgelijks zonder motivering -
geen rekening gehouden heeft met de 
over de oorlogsjaren ingekohierde en na 
31 december 1944 betaalde bedrijfsbelas
tingen : 

Overwegeiide dat het middel, dat arti
kel 97 van de Grondwet niet inroept, 
niet toelaat te onderscheiden op welke 
wijze gezegd artikel 13 geschonden werd; 

Waaruit volgt dat het middel onduide
lijk en derhalve niet ontvankelijk is; 

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

29 juni 1954. - 2" kamer. - Voo1·zitter 
en versZaggever, H. de Clippele, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - GeUjkZuidende 
aonaZ;u,sie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

2" KAMER.- 29 juni 1954 

INKOMSTENBELASTINGEN. - BELAs
TINGAANSLAG BIJ VERGELIJKING MET DE NOR

·MALE WINSTEN VAN SOORTGELIJKE BELASTING
PLICHTIGEN. - BENUTTIGDE DRIJFKRACHT 
EN TEWERKGESTELD PERSONEEL. - DOOR 
DE WET BEDOELD ELEMENT VAN VERGELIJKING. 

Bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens 
worden de krachtens het 1° van para
graat 1 van artilcel 25 van de samen
geschakelde wetten beZastbare winsten 
bepaald naar de normale winsten van 
soortgelijlce belastingpUchtigen en met 
inachtneming, volgens het geval, inzon
derheid van de bemtttigde drijfkraaht, 
van het tewerkgesteld personeel aZs
mede van aUe andere nuttige inUchtin
gen. (Samengeschakelde wetteri, arti
kel 28.) 

(OEYEN, T. BELGISCHE STAA'r, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 maart 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 en 112 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest niet geantwoord heeft op de con
clusies van aanlegger, waarbij hij op
wierp : 1° dat de vergelijking tussen zijn 
vermogen op 9 october 1944 verhoogd met 
de uitgaven tijdens de bezetting, en zijn 
vermogen op 1 januari 1940, niet uit
wees dat hij winsten verwezenlijkt had; 
2° dat hij in de meimaand van 1944 zijn 
bedrijf had moeten stopzetten; 3° dat hij 
uit vaderlandsliefde kosteloos grote uit
delingen van brood gedaan had; 4° dat 
zijn inrichting een abnormaal en niet her
stelbaar stroomverlies ondergaan had; 
5° dat hij zijn personeel behouden had 
enkel om het aan uitdrijving te onttrek
ken, ondanks zijn productiemogelijkhe
den door de rantsoenering beperkt wa
ren: 

I. Overwegende dat het bestreden ar
re.st op de eerste aanvoering antwoordt 
door de overweging dat de werkelijke 
inkomsten van belanghebbende belastbaar 
blijven, zelfs indien, om om het even 
welke reden, zijn welstand gedurende 
de oorlog niet verbeterd is geweest en 
verder door de vaststelling, dat het be
wijs van deze inkomsten uit de vergelij
king met soortgelijke belastingplichtigen 
voortvloeit; 

II. Overwegencle dat de tweede en derde 
aanvoeringen enkel argumenten zijn tot 
staving van het hieruit afgeleid middel 
dat de vergelijking met pasteibakkers van 
grotere centrums niet dienend was, zo
clat de rechter niet gehouden was er af
zonderlijk op te antwoorden; dat het ar
rest op dit middel antwoordt door de be
oordeling, clat de vergelijking, met de ge
bruikte drijfkracht en het te werkgestel
de personeel bij soortgelijke belasting
plichtigen, dienend is; 

III. Overwegende dat het arrest op de 
vierde en vijfde aanvoeringen antwoord 
door vast te stellen dat alle soortge
lijke exploitaties stroomverlies ondergaan 
en dat aanlegger niet bewijst dat dit ver
lies bij hem abnormaal is geweest, dat 
hij ook niet bewijst dat het tijdens de 
o01·log behouden personeel gedeeltelijk 
werkloos zou geweest zijn; 

Dat het arrest aldus een' pa,ssend ant
woord op de middelen van aanlegger ver
strekt he eft; 

Waaruit volgt dat het eerste middel fei
telijke gronclslag mist; 
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Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 25, 26, 
27, 28, 55, 56 van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen samengescha
keld bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948 en van de arti
kelen 1 en 2 van de wet van 17 juni 
1938, cloordat het bestreden arrest, bij ge
brek aan tekenen of indici>en van een ho
gere graad van gegoeclheid, ten onrechte 
steunt op de vergelijking met soortgelijke 
belastingplichtigen en deze vergelijkings
punten als volleclig bewijs aanneemt, dan 
wanneer aanlegger opwierp : 1 o dat een 
vergelijldng met pasteibakkers van gro
tere centrums niet dienend was ; 2° dat 
zijn inrichting een abnormaal stroomver
lies ondergaan had; 3° dat het criterium 
van te werk gesteld personeel niet die
nend was, vermits dit personeel enkel ge
deeltelijk winstgeyende werkzaamheden 
verrichtte : 

Overwegencle dat bij de motieven ter 
antwoord op het eerste micldel, het be
streden arrest vastgesteld heeft clat de 
vergelijking clienencl was; 

Dat het micldel niet kan aangenomen 
worden; 

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

29 juni 1954. - 2" kamer. - Voo1·zitter 
en ver8laggeve1·, H. de Clippele, raaclsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijlclttidende 
conclnsie, H. Ganshof van cler Meersch, 
aclvocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

1" KAMER. - l juli 1954 

('l'WEE ARRESTEN.) 

1 o MAATSCHAPPELIJKE ZEKER-
HEID. - BESLUI'l'WE'l' VAN 6 SEPTEMBER 
1946, ARTIKEL 2. - REOH'l'SVORDERINGEN 
VAN DE RIJKSDIENST VOOR MAATSOHAPPE
LIJKE ZEKERHEID V66R DE BURGERLIJKE 
GEREOHTEN. - VERJARING VAN DRIE JAAR. 
- VERJARINGSTERMIJN EN GEEN VERVALTER
MIJN. 

2° VERJARING IN BURGERLIJKEJ 
ZAKEN. - MAATSOHAPPELI.JKE ZEKER
HEID VAN DE ARBEIDERS. - BESLUITWET 
VAN 6 SEP'l'EMBER 1946, AR.l'IKEL 2. -
RECHTSVORDERINGEN VAN DE RIJKSDIENST 
VOOR MAATSOHAPPELI.JKE ZEKERHEID v66R 
DE BURGERLIJKE GEREOHTEN. VER
JARING VAN DRIE JAAR. - VERJARING DIE 
DOOR DE ERKENNING VAN ZI,JN SCHULD DOOR 
DE WETGEVER KAN GESTUIT WORDEN. 

3° VERJARING IN BURGERLIJKE 
ZAKEN. - MAA1'SOHAPPELIJKE ZEKER-

REID VAN DE ARBEIDERS. - BESLUJTWET 
VAN 6 SEPTEMBER 1946, ARTIKEL 2. -
REOH'l'SVORDERING VAN DE RIJKSDIENS1' VOOR 
MAA1'SCJHAPPELIJKE ZEKERHEID v66R DE 
BURGERLIJKE GEREOHTEN. - VERJARING VAN 
DRIE JAAR. - UITGANGSPUNT VAN DE VER
J ARINGSTERMIJN. 

1° Door te bepalen dat (/e rechtsvo1·derin
gen, wnamve1· de .Rijlcsdienst voor maat
schappelijlce zeke1·he·id tegenover de on
de1'W01'1Jen we1·kr1eve1·s v66r de b'ltrger
l-ijke gerechten beschilct, nn dTie ja(t1' 
verjaren, heeft a1·tikel 2 ·van de beslwit
wet vnn 6 september 1946 een verja-
1"ingstermijn vnn deze 1·echtsvorde•ringen 
ingevoenl, een geen ve·rvaltennijn waar
V(tn het ve1·st1-ijken het ve1·val van het 
1·echt van de Rijlcsdienst mecleb1'engt (1). 

2° De ve1·ja1'ing van cl·rie jnn1·, cloo·r a1't-i
kel 2 vnn de beslttitwet van 6 septem
ber 1946 ingevoercl voor (/e Techtsvo1·cle
·r·ingen wnwrove1· de Rijksclienst voo1· 
maatsclwppeUjke zelcerlwicl v66r cle 
bttrgerUjke gerechten tegenover cle on
(/erworpen werlcgeve1·s beschilct, kan 
overeenkomst-ig (Lrtikel 2248 van het 
Btwgerlijlc Wetboelc cloo1· de erlcenning 
van zijn schttld cloor cle we1·lcgeve1· ge
st'ltit worclen (2). 

3° De verjaringstermijn van drie jaa1·, in-
gevoe1·cl cloor art·ilcel 2 van cle beslnitwet 
vnn 6 september 1946 voor cle rechtsvm·
cle1·ingen WC£(WOVe1' de Rijksclienst voo1· 
maatschappelijlce zelcerheicl v66r cle 
bwrge·rlijlce ge1·echten tegenover de on
clerworpen werkuevers beschikt, neemt 
awnvnng bij het verstrijken van cle ter
mijn tijdens welke de ve1·pUchting 
van de we1'1cgeve1· moet ttitgevoe1·d W01'
clen, en niet op de da{! wnarop de Rijks
dienst het bestaan van cle verplichting 
van de werkueve1· ver1wmen heeft. 

Eerste zaak. 

(DE RIJKSDIENST VOOR MAATSOHAPPELIJKE 
ZEKERHEID, T. DE BACKER.) 

ARRES1'. 

HET HOE'; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 maart 1953 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent ; 

Over het midclel, afgeleid uit de schen
cling van de artikelen 12, inzonderheid 
12, paragraaf 1, van de besluitwet van 

(1) Verbr., 14 mei 1954 (Bull. en PAsrc., 
1954, I, 792, en de nota biz. 793). 

(2) Verbr., 16 januari 1954, twee arresten 
(supra, blz. 337; Bull. en PAsrc., 1954, I, 412). 
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28 december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbeiders, ge
wijzigd bij artikel 2 van de besluitwet 
van 6 september 1946 houdende wijziging 
van de besluitwet van 28 december 1944; 
9 van het Regentsbesluit van 16 januari 
1945 betreffende de werking van de Rijks
dienst voor maatschappelijke zekerheid, 
gewijzigd bij artikel 1 van het Regents
besluit van 7 september 1946; 2 van de 
wet van 30 december 1952 houdende wij
ziging van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke ze
kerheid der arbeiders, 2219, 2227, 2248 en 
2257 van het Burgerlijk Wetboek, en 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
vonnis weigert de verweerder te veroor
delen tot het betalen cler bijdragen, bij
slagen en verwijlinteresten in verband 
met het jaar 1947 en het eerste kwar
taal van het jaar 1948 om reden dat de 
termijn van drie jaar, welke aan de 
Rijksdienst voor maatschappelijke zeker
heid verleend wordt om de navordering 
ervan voor de burgerlijke rechtsmachten 
te vervolgen, een vervaltermijn zou zijn, 
die begint te lopen op de clag welke bij de 
wet voor het betalen cler !Jijdragen voor 
de maatschappelijke zekerheicl bepaald 
worclt, en aan de in het derde boek, ti
tel XX van het Burgerlijk Wetboek voor
ziene stuitingsvoorwaarclen ontsnapt, en 
zou verstreken zijn op 13 juni Hl51 toen 
de vordering ingesteld wercl, dan wan
neer gemelcle termijn een echte verja
ringstermijn uitmaakt, welke slechts aan
vang neemt op het ogenblik waarop de 
Rijksclienst voor maatschappelijke zeker
heicl bij machte is het beloop cler ver
schulcligcle bijclragen vast te stellen ten 
gevolge van het ontvangen cler aangifte 
die door de werkgever moet ingecliencl 
worden, dan wanneer in het onclerhavig 
geval niet meer clan clrie jaar verlopen 
is tussen het ogenblik van clit inclienen 
en de dagvaarcling, en bovenclien, zelfs 
inclien de verjaring lopen zou vanaf de 
dag welke bij de wet voor het betalen 
der bijclragen voor de maatschappelijke 
zekerheid bepaald wordt, zij dan nog 
regelmatig zou gestuit geworden zijn door 
de schuldbekentenis vervat in de door de 
genoemde, op 2 juni 1949 bij de Rijks
dienst ingezonden aangiften, zodat op de 
dag waarop de vordering werd ingesteld 
de verjaring niet verworven was : 

Overwegende dat nit het verband tus
sen lid 3, van paragraaf 1 van artikel 2 
van de besluitwet van 6 september 1946, 
tot wijziglng van de besluitwet van 28 de
cember 1944 en paragraaf 2 van hetzelfde 
artikel blijkt dat de auteurs van die be
sluitwet, door te bepalen dat <<de vorde
ringen, waarover de Rijksdienst voor 
maatschappelijke zekerheid v66r de bur
gerlijke rechtbanken tegen de aan die 

besluitwet onderworpen werkgevers we
gens wanbetaling cler bijdragen binnen de 
voorgeschreven termUn beschikt na drie 
jaar verjaren n, de verjaring van die vor
deringen hebben willen onafhankelijk 
maken van die van de publieke vordering 
welke op dezelfcle tekortkoming van de 
bijdrageplichtige werkgevers is gegrond 
en derhalve voormelde burgerlijke vorde
ringen aan de in burgerlijke zaken gel
dende verjaringsregelen hebben willen 
onderwerpen ; 

Dat noch nit de tekst van de besluit
wet, noch nit het doel dat de auteurs er
van hebben willen bereiken, kan worden 
afgeleid dat die termijn geen verjarings
termijn zou zijn, waarop de in het Bur
gerlijk Wetboek omschreven oorzaken van 
stniting of schorsing van toepassing zijn, 
doch een vervaltermijn, waarvan het ver
strijken het verval van het recht van de 
dienst met zich zou brengen ; 

Overwegende nochtans dat de vordering 
van aanlegger tot voorwerp heeft de uit
voering door verweerder, van zijn verbinte
nis zekere geldsommen aan de Rijksdienst 
voor maatschappelijke zel•erheid te stor
ten; dat die vorclering, dienvolgens, ont
staan is bij het verstrijken van de ter
mijn binnen welke de verplichting cliende 
vervuld; dat de termijn van verjaring 
van de vordering aldus op die datum 
aanvang genomen heeft; 

Overwegende dat de door aanlegger in
geroepen omstandigheid dat hij, in feite, 
onwetend van zijn schuldvordering was, 
zonder invloed is op het ogenblik waarop 
zijn recht ontstaan is ; 

Overwegencle, wat betreft de bijdragen 
met betrekking tot het eerste kwartaal 
van het jaar 1947, dat aanlegger geen 
stuitingsakte ingeroepen heeft en het be
streden vonnis terecht beslist heeft dat 
de vordering van aanlegger, betreffende 
die bijdragen, niet ontvankelijk is, door
dat een termijn van meer dan drie jaar 
verlopen was vanaf 31 maart 1947, dag 
waarop de bijdragen dienden gestort, tot 
13 juni 1951, . dag waarop d~ vorclering 
ingesteld werd ; 

.Maar overwegende dat het ten onrechte 
is en in strijd met de in het middel aan
gecluide wetsbepalingen, dat het bestre
den vonnis, terwijl aanlegger in zijn con
clusies aanvoerde dat de op 2 juni 1949 
voor het tweede, derde en vierde kwartaal 
van het jaar 1947 en voor het eerste kwar
taal van het jaar 1948 door verweerder 
ingediende aangiften schuldbekentenissen 
uitmaakten, welke de verjaring der vor
dering, met betrekking tot die tijdstip
pen, hadden gestuit, de aard van deze 
akten niet onclerzocht heeft, evenmin als 
het uitwerksel ervan op de verjaring 
dezer vordering ; 
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Dat het middel in zover het de bijdra
gen l:ietreffende het tweede, derde en 
vierde kwartaal van het jaar 1947 en het 
eerste kwartaal van het jaar 1948 aan
gaat, aldus gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, in zover het de vordering van 
aanlegger niet ontvankelijk verklaard 
heeft, met betrekking tot de bijdragen, 
met bijslagen en verwijlinteresten, be
treffende het tweede, derde en vierde 
kwartaal van het j aar 19J7 en het eerste 
kwartaal van het jaar 1948, en over de 
kosten uitspraak geclaan 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 vijfden en verweerder 
tot drie vijfden der kosten; verwijst de 
alzo beperkte zaak naar de Rechtbank 
van eerste aanleg te Dendermonde, ze
telende in hoger beroep. 

1 jt1li 1954. - 1" kamer. - Voo1·zitte1·, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. VM·slaggever, H. Huy-
brechts. GeUfkluidende oonolusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleiter, H. Delacroix. 

Tweede zaalc. 

(DE RIJKSDIENS'f VOOR MAATSOHAPPELIJKE 
ZEKERHEID, T. VAN DAELE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, DP 23 april 1953 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Kortrijk; 

Over het middel, afgeieid uit de scherr
cling van de artikelen 12, inzonderheid 
12, paragraaf 1, der bel:lluitwet van 28 de
cember 1944 betreffende de maatschappe
lijke zekerheid der arbeiders, gewijzigd 
bij artikel 2 der besluitwet van 6 septem
ber 1946 houdende wijziging der besluit
wet van 28 december 1944, 9 van het 
Regentsbesluit van 16 januari 1945 betref
fende de werking van de Rijksdienst voor 
maatschappelijke zekerheid, gewijzigd 
bij artikel 1 van het Regentsbesluit van 
7 september 1946, 2 van de wet van 30 de
cember 1952 houdende wijziging van de 
besluitwet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, 2219, 2248, 2227 en 2257 van 
het Burgerlijk .Wetboek, 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden vonnis gewei~ 
gerd heeft de eerste verweerder tot beta
ling van de van hem gevorderde bijdra-

gen, bijslagen en verwijlinteresten voor 
het derde kwartaal van 1947 te veroorde
len, om reden dat de aan de Rijkl:ldienst 
vDor maatschappelijke zekerheid ver
leende termijn van drie jaar om de na
vordering ervan v66r de burgerlijke 
rechtsmachten te vervolgen een termijn 
van verval zou zijn, die niet vatbaar voor 
stuiting is en ingaat op de dag welke 
voor de storting van de bijdragen voor 
maatschappelijke zekerheid bij de wet be
paald is, en dat deze termijn op 23 oc
tober 1950, dag van de instelling· der vor
dering zou verstreken zijn, dan wanneer 
bedoelde termijn een echte verjaringster
mijn is, welke slechts aanvang neemt op 
het Dgenblik waarop de Rijksdienst voor 
maatschappelijke zekerheid bij machte is, 
op grond van de aangifte welke de werk
gever hem moet overmaken, het bedrag 
der hem verschuldigde bijdragen te be
palen, dan wanneer er in onderhavig ge
val niet meer dan drie jaar verlopen was 
tusl:len dit ogenblik zijnde de 46 januari 
1950, en het exploot van rechtsingang van 
23 octDber 1950 : 

Overwegende dat uit het verband tussen 
lid 3 van paragraaf 1 van artikel 2 van 
de besluitwet van 6 september 1946, tot 
wijziging van de besluitwet van 28 decem
ber 1944, en paragraaf 2 van hetzelfde ar
tikel blijkt dat de auteurs van die besluit
wet, door te bepalen dat « de vorderingen, 
waarover de Rijksdienst voor maatschap
pelijke zekerheicl v66r de burgerlijke 
rechtbanken tegen de aan die besluitwet 
onderworpen werkgevers wegens wanbe
taling der bijdragen binnen de voorge
schreven termijn beschikt, na drie jaar 
verjaren ll, de verjaring van die vorderin
gen hebben willen onafhankelijk maken 
van die van de publieke vordering welke 
op dezelfde tekortkoming van de bijdrage
plichtige werkgevers gegrond is en der
halve voormelde burgerlijke vorderingen 
aan de in burgerlijke zaken geldende ver
jaringsregelen hebben willen onderwer
pen; 

Dat noch uit de tekst van de besluitwet, 
noch uit het doel dat de auteurs ervan 
hebben willen bereiken kan worden afge
leid dat die termijn geen verjaringster
mijn zou zijn, waarop de in het Burger
lijk W etboek ofuschreven oorzaken van 
stuiting of schorsing van toepassing zijn. 
doch een vervaltermijn, waarvan het ver
strijken het verval van het recht van de 
dienst met zich zou brengen ; · 

Overwegende nochtans dat de vordering 
van aanlegger strekt tDt uitvoering, door 
verweerders, van hun verbintenis zekere 
geldsommen aan de Rijksdienst voor 
maatschappelijke zekerheid te storten; 
dat die vDrdering, dienvolgens, ontstaan 
is bij het verstrijken van de termijn tij
dens welke de verplichting diende vervuld 
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te worden; dat de termijn van verja
ring van de vordering aldus op die da
tum aanvang genomen heeft; 

Overwegende dat de cloo1· aanlegger in
geroepen omstandigheid dat hij, in feite, 
onwetencl van zijn schuldvorclering was, 
zoncler invloed is op het ogenblik waarop 
zijn recht ontstaan is; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

1 juli 1954. - 1e kamer. - Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. Vm·slaggevm·, H. Huy-
brechts. Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleiters, HH. Delacroix 
en Veldekens. 

1" KAMER. - 1 juli 1954 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. - BuR
GERLIJKE ZAKEN. - VONNIS VAN DE VREDE
RECHTER.- HOGER BEROEP.- RECHTBANK 
VAN EERSTE AANLEG HET VONNIS «A QUO>> 
VERNIETIGENDE WEGENS ONBEVOEGDHEID VAN 
DE VREDERECHTER. - RECHTBANK VAN EER
STE AANLEG DIE ALS RECHTER IN EERSTE AAN
LEG DE ZAAK WEERHOUDT EN OVER DE GROND 
UITSPRAAK DOET. - HoGER BEROEP VOOR 
HET HOF VAN BEROEP TEGEN BEIDE BESLIS
SINGEN VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AAN
LEG. -HOGER BEROEP TEGEN DE EERSTE BE
SLISSING NIET ONTVANKELIJK. - HOF VAN 
BEROEP, DAT OP HET HOGER BEROEP TEGEN DEl 
TWEEDE BESLISSING, NIE1' VERMOCHT TE BE
SLISSEN DAT DE VREDERECHTER BEVOEGD 
WAS. 

·wanneer de 1·echtbank van eerste aanleg, 
na als rechter in hager bemep. een von
nis van de vrederechter vernietigd te 
hebben, om reden dat deze onbevoegd 
was ratione materiae, de zaak als rech
ter in eerste aanleg weerhouden heeft, 
en over de grana nitspraalc gedaan 
heeft, moet het hof van beroep, waarbij 
een hager beroep tegen beide beslissin
gen van de rechtbank van eerste aan
leg aanhangig is gemaakt, het hager be
mep tegen de eerste beslissing niet ont
vankeli.ilc verklaren, orndat deze in 
laatste aanleg is gewezen geweest (1), 
en nitspraak doende over het hager be
roep tegen de tweede besUssing, lean het 

(1) BRAAS, Precis de procedure civile, b. I, 
n' 402. 

(2) Raadpl. Fr. verbr., 15 juli 1935 (Sirey, 
1, 301); verbr., 25 november 1946 (A1-r. Ve•·b1·., 
1946, biz. 407; Bull. en PAsrc., 1946, I, 442), 

niet zonder schending van het gewijsde 
beslissen dat de vrederechter bevoegd 
was om van de eis kennis te nemen (2) . 

(RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE 
ZEKERHEID T. SEROK EN OONSORTEN.) 

ARREST.' 

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

I. In zover het bestreden arrest uit
spraak doet over de hoger beroepen ge
richt tegen het door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Gent op 20 april 1951 ge
wezen vonnis : 

Overwegende dat aanlegger verweerders 
Serck en De Meulemeester v66r de vre
derechter van het kanton Oosterzele ge
dagvaard had tot betaling der bijdragen 
en verhogingen ten belope van 228.586 fr. 
welke zij krachtens de wetgeving op de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders 
verschuldigd waren; 

Overwegende dat de vrederechter, bij 
vonnis van 18 april 1950, deze eis inwi1-
ligde, maar dat de Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent, bij vonnis op 20 april 1951 
op hoger beroep van voornoemde verweer
ders 1o de vrederechter onbevoegd ver
klaarde, om reden dat de zaak tot de be
voegdheid van de rechtbank van eerste 
aanleg behoorde, en dienvolgens, het be
roepen vonnis te niet deed ; 2" vervolgens, 
bij toepassing van artikel 473, derde ali
nea, van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, de zaak ten gronde als 
rechter in eerste aanleg beslechtte en 
verweerders veroordeelde tot betaling van 
de som van 228.586 fr. min. 55 fr., zijnde 
228.531 fr ., met de verwijlinteresten; 

Overwegende dat, op het hoger beroep 
van gemelde verweerders en op het: inci
denteel hoger beroep van aanlegger, het 
bestreden arrest beslist heeft a) dat de 
eerste beschikking van het beroepen von
nis «in tweede en dus in laatste aanleg 
gewezen werd, zodat zij enkel door ver
breking kan worden te niet gedaan », 
b) dat,. in zover de rechtbank van eerste 
aanleg over de grond der zaak uitspraak 
had gedaan, de hoger beroepen gegrond 
waren, daar de vrederechter de bevoegde 
rechter was en die beschikking diende te 
worden te niet gedaan, maar « dat er 
geen aanleiding » bestond « tot evocatie » ; 

Overwegende dat geen voorziening tegen 
het vonnis van 20 april 1951 gericht werd; 

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

alsook de andere beslissingen aangehaald in de 
nota 1 onder verbr., 23 januari 1950 (Arr. 
Verbr., 1950, biz. 324; Bull. en PAsrc., 1950, 
I, 349). 
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Over het middel, afgeleid· uit de schen
. ding van de artikelen 8 van de wet van 
.25 maart 1876 houdende titel een van het 
voorafgaande boek van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, gewijzigd bij 
artikel 1 van de wet van 15 maart 1932 
tot wijziging van de rechterlijke in
richtings- en bevoegdheidswetten, 9 en 
17 van genoemde wet van 25 maart 
1876, 453, 472 en 473 van het W etboek 
van burgerlijke rechtsvordering, 1134, 
1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 8 en 97 van de Grond
wet, doordat, eerste onderdeel, het be
streden arrest het hoofdberoep en het 
incidenteel beroep ontvankelijk en ge
groncl verklaart in zover zij gericht zijn 
tegen de beschikkingen waarbij de recht
bank van eerste aanleg, verklarende om
trent dit punt in eerste aanleg uitspraak 
te 'doen, over de grond heeft gevonnist 
en die beschikkingen heeft vernietigd om 
reclen dat de vreclerechter alleen bevoegd 
was om in eerste aanleg van het geschil 
kennis te nemen, dan wanneer de erken
ning der bevoegdheid van de vrederecllter 
als rechter in eerste aanleg noodzake
lijk de erkenning bijbracllt van de be
voegdheid der rechtbank van eerste aan
leg om over de grond uitspraak te doen, 
doch als rechter over het hoger beroep, 
met het gevolg dat het hof van beroep de 
kennisneming van de grond van het ge
schil niet wettelijk mocht tot zich trek
ken, hoewel de rechtbank bij vergissing 
verklaard had in eerste aanleg recht te 
spreken (schending imwnderheid van ar
tikel 8 der wet van 25 maart 1876 hou
dende titel een van het voorafgaande boek 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering, gewijzigd bij artikel 1 van de 
wet van 15 maart 1932 tot wijziging der 
rechterlijke inrichtings- en bevoegdheids
wetten; van de artikelen 9 en 17 van 
genoemde wet van 25 maart 1876; 453 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering; 8 en 97 van de Grondwet); 
tweede onderdeel, het bestreden ar
rest, het hoofclberoep en het inciden
teel beroep slechts ten dele ontvanke
lijk en gegrond verklaart en de bepalin
gen van het vonnis a quo vernietigt waar
bij de rechtbank van eerste aanleg over 
de grond uitspraak had gedaan zonder de 
zaak en de partijen naar · een andere 
rechtbank te verwijzen en zonder zelf 
over de grond recht te spreken, dan wan
neer het tot plicht had tussen een van 
beide oplossingen te kiezen (schending 
inzonderheid van de artikelen 472 en 473 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering, 1134, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 8 en 97 van de 
Grondwet) : 

Overwegende dat het hof van beroep, 
waar het terecht besliste dat de eerste be-

.schikking van het vonnis van 20 april 1951 
definitief was, daar het door een rechter 
in hoger beroep en dienvolgens in laatste 
aanleg gewezen werd, voor definitief ge
wijscle had clienen te houclen dat de vre
derechter onbevoegd was om van het ge
schil kennis te nemen ; 

Overwegende nochtans dat, het bestre
den arrest, vervolgens over de hoger be
roepen uitspraak cloende, in zover zij ge
rich t waren tegen cle tweede door de 
rechtbank van eerste aanleg als rechter in 
eerste aanleg gewezen beschikking van 
het vonnis van 20 april, die beschikking 
te niet doet en weigert over de grond uit
spraak te doen, om reden dat de in eerste 
aanleg bevoegde rechter de vrederechter 
-.,vas; 

Overwegende dat die beslissing van het 
bestreden arrest de in het tweede onder
deel van het middel aang·eduide wetsbepa
lingen schendt; 

II. In zover het arrest uitspraak doet 
over het hoger beroep tegen het op 14 juli 
1951 door de Rechtbank van eerste aanleg 
te Gent gewezen vonnis : 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
een beslag onder derden nietig verklaard 
heeft, dat aanlegger, krachtens het op 
18 april1950 door de vrederechter van het 
kanton Oosterzele gewezen vonnis, ten 
laste van verweerder Serck in handen van 
de naamloze vennootschap Assganda ge
legd had; 

Dat, op het hoger beroep van aanlegger, 
het bestreden arrest clit dispositief beves
tigd heeft om reden dat het vonnis van 
18 april 1950 te niet gedaan werd en dat 
een op een nietige titel gegrond beslag 
geen uitwerksel kan hebben; 

Overwegende, enerzijds, dat aanlegger 
geen middel tegen dit clispositief van het 
arrest inroept; 

Overwegende, anderzijds, dat de hier
onder op het enig middel van de voorzie
ning uitgesproken verbreking zich niet 
uitstrekt tot het dispositief waarbij het 
arrest besli13t heeft dat het op 20 april1951 
door de rechtbank van eerste aanleg ge
wezen vonnis definitief was in zover daar
bij het op 18 april 1950 door de vrederech
ter gewezen vonnis te niet gedaan werd ; 

Om die reclenen, verbreekt het bestreden 
arrest, doch enkel in zover het uitspraak 
doet over de hoger beroepen gericht tegen 
de op 20 april1951 door de Rechtbank van 
eer.ste aanleg te Gent, als rechter in eer
ste aanleg gewezen beslissing, alsook over 
de kosten in de zaak nr 4572; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt dat 
melding van onderha vig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde bes'lissing ; veroordeelt 
aanlegger tot de helft der kosten en, daar 
de voorziening v66r 15 september 1953, 
betekend werd, tot een vergoeding van 



-721-

150 frank jegens de verweerster, naamloze 
:vennootschap Assganda ; veroordeelt ver
weerders Serck en De Meulemeester tot de 

andere belft der kosten; verwijst de alzo 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

1 juli 1954. - :te kamer. - Voo1·zitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. Verslaggevm·, H. Huy-

brechts. Gelijlclnirtende conolttsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleite1·, H. Delacroix. 

VERENIGDE KAMERS. - 2 juJi 1954 
1 o FRANSE TAAL - NEDERLANDSE 

TAAL (GEBRUIK VAN DE).- Voon
ZIENING TEGEN EEN ARREST VAN DE RAAD VAN 
STATE. -ARREST GEWEZEN DOOR DE 'l'WEE
'l'ALIGE KAMER VAN DE RAAD VAN STATE EN 
IN DE BEIDE LANDSTALEN OPGESTELD. 
VOORZIENING DIE IN DEZE TWEE 'l'ALEN MAG 
OPGESTELD WORDEN. 

2° FRANSE TAAL - NEDERLANDSE 
TAAL (GEBRUIK VAN DE).- Voon
ZIENING TEGEN EEN ARREST VAN DE RAAD VAN 
STATE. - ARHES'l' GEWEZEN DOOR DE TWEE

TALIGE KAli-IER VAN DE RAAD VAN STATE EN 
OPGES'l'ELD IN HEIDE LA]'!DSTALEN. - VOOR
ZIENING IN ELKEEN VAN DEZE TALEN. -
:MACHT VAN HE'l' HOF 0~£ DE TAAL 'l'E REPALEN 
WAARVAN GERRUIK ZAL GEMAAKT WORDEN 
VOOR RET ONDERZOEK TER ZI'l'TING EN VOOR 

DE UITSPRAAK VAN HE'l' ARREST. 

3° RECHTERLIJKE MACHT. - NATIO
NALE ]\oiAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOOR

WEGEN. - EIS VAN EEN AGENT VAN DE MAA'l'
SCHAPPIJ STREKKENDE TOT VERNIETIGING 
« ERGA OMNES ll VAN EEN DOOR DE NATIONALE 
l\1AATSCHAPPIJ VOOR · HAAR PERSONEEL VAST
GELEGDE BEZOLDIGINGSSCHAAL. - EIS DIE 

NIE'l' 1'0'1' DE BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
LIJKE OVERHEDEN BEHOORT. 

(1) Een voorziening opgesteld in een enkele 
van de talen waarin het arrest van de Raad 
van State is opgesteld blijkt oak aan de voor
schriften van artikel 27 van de wet van 15 juni 
1935 te beantwoorden. Dergelijke voorziening, 
inderdaad, is niet opgesteld in een andere taal 
dan deze van het bestreden arrest. 

(2) Verge!. verbr., 17 maart 1952 (A>'T. 
Ye1·b1·., 1952, biz. 390; Bull. en PASIC., 1950, 
I, 445). 

(3) Over de vraag of de rechtbanken van 
de rechterlijke orde bevoegd zijn om bij voor
beeld kennis te nemen van een rechtsvordering, 
die tot voorwerp heeft te doen beslissen, dat 
de Nationale Maatschappij der Belgische spoor
wegen op aanlegger een onjuiste toepassing 
van een vastgelegde schaal gemaakt heeft, zie 
verbr., verenigde kamers, 27 november 1952, 
tweede zaak (A1'1', Ve1·br., 1953, biz. 170; Bull. 
en PAsrc., 1953, I, 189) en de conclusies van de 

VERRR., 1954. - 46 

4° VERBREKING.- ARRES'J' VAN DE RAAD 
VAN STATE. - GEMO'l'IVEERD ARREST EEN 

RECH'J'SMIDDEL VAN ONBEI'OEGDHEID VERWER
PEND. - VOORZIENING. - l\1IDDEL HIERUI'l' 

AFGELEID DAT DE RAAD VAN STATE ONBEVOEGD 
WAS. - AANNEMING VAN HE'l' MIDDEL, -
VoonwAARDE. 

1 o De voon:iening, tegen een an·est gewe
zen door de afdeling adm·inist1·aUe van 
de Raad van State, tweetalige lcamer, 
en in de beide landstalen opgesteld, mag 
in deze beide talen opgesteld wo1·den (1). 
{Stilzwijgende oplossing.) (Besluit van 
de Regent van 23 augustus 1948 op het 
gebruik van de talen in de Raad van 

State, art. 3, al. 3 en 7; wet van 15 juni 
1935, art. 27.) 

2° TVannee1· een vom·ziening, tegen een 
door de afdeling administratie van de 
Raad van State gewezen en in de twee 
nat-ionale talen opgesteld an·est, zelt in 
deze twee talen is opgesteld, bepaalt het 
Hot de tnal, wnarin het onderzoelc ter 
zitting zal gedann worden en het arrest 
zal ttitgespmlcen worden (2). 

3° De eis vam een agent vcm de N ationnle 
Maatschapp·ij de1· Belgische spoo1·wegen, 
streklcende tot vernietig·ing erga omnes 
van een doo1· deze maatschappi.i voo1· 
haa1· peTsoneel vast,qelegde bezoldigings
schaal, behoo1·t niet tot de bevoegdheid 
van de 1·echterU:ilce oveTheden {3). 

4° W(~nnee1· een gemotivee1·d nPrest (4) 
van de Raacl van State een ~·echtsmid
del van onbevoegdheid ve1·worpen !weft, 
mag het middel, tot staving van een 
te,qen (!'it an·est ingestelde voorziening 
en hientit afgeleid dat de Raad van 
State onbevoegd was, slechts door het 
Hot aangenomf!'n woTden indien de 
Raad van State, door zich bevoegd te 
verlcla1·en, het gebiecl van de 1'echter
lij7ce ove1·heclen bet1·eden heett (5). 

H. procureur-generaal Cornil (A1·r. Yerbr., 
1953, biz. 169; Bull. en PAsrc., 1953, I, 190, 
kol. 1) ; raadpl. oak Raad van State, 3 juni 
1953 (PASIC., 1954, IV, 121). 

('t) Verge!. verbr., verenigde kamers, 11 ja
nuari 1952 (A1'1'. Yerbr., 1952, biz. 228; Bull. 
en PAsrc., 1952, I, 248), gewezen in een zaak 
waarin het arrest van de Raad van State, een 
rechtsmiddel van onbevoegdheid verwerpende, 
niet gemotiveerd was of slechts dubbelzinnige 
redenen bevatte. Raadpl. oak verbr., verenigde 
kamers, 26 maart 1952 (A1'1'. f1 e1'b1·., 1952, 
biz. 406; Bull. en PASIC., 1952, I, 463). 

(5) Verbr., verenigde kamers, 26 maart 1952 
(A1·r. T'e1'b1'., 1952, blz. 406; Bull. en PASIC., 
1952, I, 463) en de conclusies van de H. procu
reur-.generaal Leon Cornil v66r verbr., ver
enigde kamers, 8 febl'Uari 1952· (A1·r. f1 e1·br., 
1952, biz. 287; Bull. en PASIC., 1952, I, 32·2, en, 
in het bijzonder, 324, kol. 1). 
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(NA'.rlONALE :MAA'.rSCHAPPIJ VAN DE 
BELGISCHE SPOORWEGEN, '.r. DEBENDE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen op 13 juli 1953 door de 
Raad van State, afdeling administratie, 
tweetalige kamer; 

Over de taal van de procedure y66r bet 
Hof: 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
overeenkomstig de artikelen 3 en 7 van 
bet besluit van de Regent dd. 23 augus
tus 1948, in de Nederlandse en in de 
Franse taal werd opgesteld;' 

Overwegende dat de voorziening in de 
Nederlandse en in de Franse taal is op
gesteld; 

Overwegencle clat verweerclers verzoek
schrift en de memorien van partijen v66r 
de Raad van State in de Franse taal zijn 
opgestelcl; 

Overwegende dat, gelet op die omstan
digheden, gebruik werd gemaakt van de 
Franse taal voor bet onclerzoek ter te
recbtzitting van bet Hof en gebi·uik er van 
ook voor de uitspraak van onclerhavig 
arrest gemaakt wordt; 

Over de voorziening : 
Overwegende dat verweerder, lid van 

bet personeel van aanlegster, door de 
Staat overgenomen Nationale Maatscbap
pij der Belgiscbe spoorwegen, v66r de 
Raad van State een verzoek heeft inge
diend strekkende tot : 1° nietigverkla
ring van bericht nr 96 P. van 14 december 
1951, betreffende de bezoldigingen van 
het statutair personeel, en in het bijzon
der van de bepalingen van dit bericht 
waarbij een nieuwe schaal nr 209 werd in
gevoerd ter vervanging van schaal nr 208 
die tot dan op hem was toegepast; 2° nie
tigverklaring van aanlegsters beslissing 
waarbij gezegde schaal nr 209 op verweer
der toegepast werd ; 

Dat aanlegster de bevoegdheid van de 
Raad van State afwees om reden dat, 
naardien verweerder de schending van 
een verkregen recht inriep, de betwisting 
het karakter had van een geschil welk 
een burgerlijk recht tot voorwerp had; 

Overwegende dat bet bestreden arrest 
de exceptie van onbevoegdbeid afwijst, 
wat bet eerste voorwerp van verweerders 
verzoek betreft en, voor bet overige, de 
heropening van de debatten heeft bevolen, 

, en « de uitspraak heeft voorbehouden » ; 
Over bet enig middel, afgeleid uit de 

schendirig van de artikelen 92 van de 
Grondwet, 9 van de wet van 23 ·decem
ber 1946, tot inrichting van een Raad 
van State, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 16, 18 
en 19 van de wet van 23 juli 1926 tot op
ricbting van de Nationale Maatschappij 
van Belgiscbe spoorwegen, 1, 2, 4, 19 en 

24 van bet koninklijk besluit van 7 augus
tus 1926, bevattende de statuten der Na
tionale Maatschappij van Belgiscbe spoor
wegen, 1134 van bet Burgerlijk Wetboek 
met betrekking tot de bindende kracbt 
der overeenkomsten, doordat de afdeling 
administratie van de Raad van State, 
waarvoor hangende was : 1° een verzoek
schrift strekkende tot vernietiging van 
een door de eisende maatscbappij bekend
gemaakt barema, alsook van de toe
passing van dit barema op verzoeker, 
verzoekschrift gegrond op bet feit 
dat bet betwist barema inbreuk zou 
maken op zekere verkregen rechten 
die verzoeker, in zijn hoedanigheid 
van gewezen agent der administratie der 
Staatsspoorwegen, in een beschikking 
van bet statuut van bet personeel 
van eiseres beweerde te putten, name
lijk het recbt om nooit door de Na
tionale Maatschappij van Belgische spoor
wegen op een minder voordelige wijze 
behandeld te worden dan hij bet zou 
geweest zijn indien bij in clienst van de 
Staat gebleven ware, 2° een afwijzende 
exceptie van onbevoegdheicl ingeroepen 
tegen bet verzoekschrift van eiseres in 
verbreking en afgeleid uit bet feit dat 
gezegde verkregen recbten, ingeroepen 
door verzoeker, formeel betwist waren 
zowel wat hun bestaan als hun uitoefe
ningsvoorwaarden betreft, zodat de alzo 
opgeworpen betwisting, gelet op de aard 
cler ingeroepen rechten, bet karakter van 
een betwisting over een burgerlijk recht 
had en als zodanig tot de uitslui
tende bevoegdheid van de rechterlijke 
macht behoorde, zich nochtans bevoegd 
verklaard heeft om van de vraag kennis 
te nemen door zich, om alzo te beslissen, 
te gronden op bet feit dat de bevoegdheid 
van de Raad van State bepaald wordt 
door de hoedanigheid van de overheid · 
waarvan de akte uitgaat en door de aard 
van de vraag, op bet feit dat de Nationale 
Maatscbappij van Belgische spoorwegen, 
ten opzichte van haar personeel een ad
ministratieve overheid is naar de zin van 
artikel 9 van de wet van 23 december 1946, 
op het feit dat de betrekkingen van de 
maatschappij met de leden van haar per
soneel, zoals ze spruiten uit het door de 
Nationale paritaire commissie krachtens 
artikel 13 V3IJ. de wet van 23 juli 1926 op
gemaakt statuut, geen enkel contractueel 
karakter hebben, op het feit dat de be
twiste akte, waarvan de vernietiging 
vervolgd wordt, uitgaat van een adminis
tratieve overheid en dat akten van die 
aard niet aan de vernietigingsmacht van 
de Raad van State ontsnappen wegens 
het feit dat hun vernietiging weerslag 
l1eeft op burgerlijke rechten; dat, in zo
ver geen verhaal bij gerechtelijke weg 
tegen hen kan uitgeoefend worden, deze 
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akten vatbaar zijn voor vernietiging door 
de Raad van State, en dat in onderhavig 
geval verzoeker niet over dergelijk ver
haal beschikt, omdat, door de vernieti
ging te vervolgen van een beschikking 
die van objectieve en reglementaire aard 
is, en niet van een akte waardoor deze 
beschikking op zijn persoonlijk geval wordt 
toegepast, verzoeker alzo niet de er
kenning vordert van een subjectief recht 
en dat, derhalve, het voorwerp van zijn 
verhaal niet tot de bevoegdheid der ge
wone rechtbanken behoort, dan wanneer : 
1° ten opzichte van de bepaling der on
derscheiden bevoegdheden van de Raad 
van State en van de rechtbanken der 
rechterlijke orde, er geen reclenen zijn 
om de hoedanigheid in acht te nemen van 
de overheid waarvan de akte uitgaat 
welke verzoeker door de Raad van State 
beoogt te doen vernietigen, maar uitslui
tend het werkelijk voorwerp van de 
vraag, zeals het uit de vermeldingen van 
het inleidend verzoekschrift blijkt, en 
dat een vraag, welk ook de vorm weze 
waarop zij opgesteld wordt of het beperkt 
voorwerp dat eiser er aan wil toekennen, 
noodzakelijkerwijze aan de bevoegclheicl 
van de Raad van State ontsnapt, van het 
ogenblik af dat zij voor gevolg heeft de 
Raad van State tot rechter van een zo
gezegcl gepleegde inbreuk op een burger
lijk recht te maken, wijl dergelijke be
twisting, door het feit zelf, bij de Raacl 
van State een « geschil , over burgerlijke 
rechten >> aanhangig maakt, dat als zo
clanig tot de uitsluitende bevoegdheid van 
de rechtbanken der gerechterlijke orde 
behoort; 2° de banclen tussen de eisende 
maatschappij en haar personeel, in zover 
zij spruiten uit een statuut opgemaakt 
door een paritaire commissie waarin de 
vertegenwoordigers der maatschappij en 
die van het personeel in gelijk aantai bij
geroepen worden, een contractueel karak
ter hebben en dat, bijgevolg, de vraag 
strekkende tot vernietiging van een akte 
van de Nationale Maatschappij als zijnde 
tegenstrijclig met een beschikking van ge
zegcl statuut, noodzakelijkerwijze een be
twisting uitmaakt die een burgerlijk 
recht tot voorwerp heeft; en eindelijk 
3° een dergelijke akte, in tegenstelling 
met wat het bestreden arrest beslist, niet 
kan beschouwd worden als een akte uit
gaande van een administratieve overheid, 
die als zodanig bindend is, behoudens ver
nietiging door de Raad van State, daar de 
eisende maatschappij geen « overheid » is 
die over de macht beschikt om haar be
slissing eenzijdig op te dringen : 

Overwegende dat, zowel uit de vaststel
lingen van het bestreden arrest als uif het 
verzoekschrift van verweerder blijkt dat, 
deze op grand hiervan dat, volgens hem, 
artikel 8 van het statuut van het perso-

neel van aanlegster hem het recht ver
leencle op een bezoldiging die gelijk is met 
die welke de Staat aan zijn personeel 
toekent, zich door het eerste voorwerp 
van zijn verzoek niet er toe beperkt heeft 
te vragen dat de door aanlegster in 1951 
voor de verschillende categorieen van het 
statutair personeel vastgestelde bezoldi
gingsschaal nr 209, als nietig en ongedaan 
zou beschouwd worden wat hem betrof, 
verzoek over hetwelk de rechtbanken van 
de rechterlijke orde bevoegd zouden ge
weest zijn om uitspraak te doen; dat hij 
de vernietiging erga omnes van al de be
palingen van gezegde schaal gevorderd 
heeft; 

Overwegende dat geen enkele rechter
lijke overheid bevoegd zou geweest zijn 
om van dergelijk verzoek kennis te ne
men; 

Overwegende dat, daar dit verzoek niet 
tot de bevoegdheid van de rechterlijke 
overheden behoort, noch artikel 20 van de 
wet van 23 december 1946, noch enige 
andere wetsbepaling aan het hof de macht 
toekent na te gaan of de Raad van State 
zich terecht bevoegd heeft verklaard om 
ervan kennis te nemen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

2 juli 1954. - Verenigde kamers. -
Voorzittm·, H. Louveaux, eerste voorzit
ter. - VersZagoever, H. Piret. - Gelijlc
l7tiitende oonolmsie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, procureur-generaal. ~ Plei
ters, HH. Van Ryn en della Faille 
cl'Huysse. 

2e KAMER. - 5 juli 1954 

ARBEIDSONGEV AL. '-- WETGEVING VOOR
AFGAANDE AAN DE WET VAN 10 JULI 1951. -
VERROD VAN SAMENVOEGING VAN SOHADEVER
GOEDING EN FORFAITAIRE VERGOEDINGEN. -
DRAAGWIJDTE VAN DIT VERROD. 

A.1·tikel19, lid 8, van de samengesohalcelde 
wetten betreffende de vergoeding van de 
sohade vom·tsp7titende 7tit de arbeidson
gevallen, in z·ijn telcst die aan de wet 
van 10 j7t.li 1951 voorafgaat, verbiedt 
sleohts de samenvoeging van de sohade
vergoeding van gemeen reoht met de 
torfaitaire vergoedingen, voor zoveeZ 
een zelfde deel van de sohade tegelijlc 
door ene overeenlcomstig het gemeen 
reoht berekende ve1·goeding en door de 
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toelcenning van de forfaUaire ve1·goe- 1 dingen mag worden afgetrokken, dit is 
ding vergoed wordt (1). tot op heden de som van 3.268 frank, 

(BAJOMEE, T. VAN ORSHOVEN, 
EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 october 1953 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Dinant; 

Over het tweede middel, afgeleid hier
uit dat het bestreden vonnis, door uit
spraak te doen zoals het gedaan heeft, 
waa:· het aanneemt dat de burgerlijke 
partlj Bajomee aansprakelijk is voor een 
det·de voor de door het haar door de be
klaagde Van Orshoven veroorzaakte on
geval ontstane schade - terwijl deze en 
de voor hem burgerlijk verantwoordelijke 
Nationale Maatschappij der Belgische 
spoorwegen, beide voor het overblijvende 
twee derde aansprakelijk zijn, - beslist 
dat de wet op de arbeid.songevallen be
paalt dat de schadevergoecling in geen ge
val met de door lid 4 van artike~ 19 (in 
stede van 21, zoals in het vonnis vermeld 
wordt), voorziene forfaitaire vergoedingen 
mag worden samengevoegd, verzuimt 
deze andere gebiedende bepaling van 
artikel 19, lid 5, van cle wetten op het 
herstel van de uit arbeidsongevallen voort
vloeiende schade in acht te nemen, wel
ker tekst bij conclusies werd ingeroe
pen : a) krachtens welke bepaling, in de 
onclerstelling dat Bajomee gedurende het 
tijdperk van tijdelijke werkonbekwaam
heid slechts op een som van 40.000 frank 
recht zou hebben, daai·van niet het to
taal beclrag der vergoedingen mag wor
den afgetrokken welke hem gedurende 
clit zelfcle tijdperk door het << Synclicat 
General)) werden uitgekeerd, ten belope 
van 3.973 frank, welke som trouwens niet 
met het totaal van de onderscheiden in 
een overweging van het vonnis opgegeven 
sommen (537,15 + 1040,75 + 682,65 + 
646,10) overeenstemt, aangezien de ar
beidsongevallen-verzekeraar van cle werk
gever van Bajomee, ten deze het << Syn
dicat General)), client tussen te komen 
ten belope van het cleel van de vergoe
ding volgens het gemeen recht welke niet 
ten laste van de aansprakelijke derde ge
legd werd; b) krachtens welke bepaling, 
aangenomen dat Bajomee gedurende het 
tijdperk van bestendige werkonbekwaam
heid slechts op een som van 8.000 frank 
recht zou hebben, daarvan in geheel en
kel een dee! van de werkelijk door het 
<< Syndicat General )) gestorte vergoe-

(1) Verbr., 5 december 1949 
1950, biz. 193; Bull. en PAsrc., 
16 november 1953 (supm, biz. 
PASIC. > 1954, I, 209) 0 

(A•·•·. Y erb1·., 
1950, I, 209) ; 
181; B•,ll. Ell 

naardien het << Syndicat General)) v66r 
de eerste rechter het bewijs niet heeft 
bijgebracht van de consignatie, bij een 
daartoe gemachtigde inrichting, van de 
tot het uitkeren der rente nodige kapita
len, naardien het bedrag der vergoedin
gen, krachtens artikel 19 van de wet op 
het herstel der uit arbeidsongevallen 
voortvloeiende schade, niet geheel mag 
worden afgetrokken, naardien aileen de 
werkelijk gestorte vergoedingen in aan
merking mogen genomen worden, door
dat het bestreden vonnis artikel 97 van 
de Grondwet, artikel 1382 van het Bur
gerlijk W etboek, artikel 19 van de bij 
koninklijk besluit van 28 september 1931 
samengeordende wetten op de vergoeding 
van de nit de arbeiclsongevallen voort
vloeiende schade, artikel 15 van voor
melcle wet, artikel 22 van de wet van 
11 juni 1874 op de verzekeringen, en de 
artikelen 12, 13, 15, 17, 18, 61 en 62 van 
het koninklijk besluit van 7 december 
1931 geschonden heeft : 

Overwegende dat blijkens de stukken 
der rechtspleging het ongeval dat tot het 
geschil aanleiding heeft gegeven zich op 
21 april 1951 heeft voorgedaan; 

Overwegende dat in geval, zoals ten 
deze, slechts een gedeelte der aansprake
lijkheid ten laste van de derde aanspra
kelijke wordt gelegd, de getroffene, uit 
kracht van lid 5 van artikel 19 van de 
bij koninklijk besluit van 28 december 
1931 samengeordende wetten betreffende 
de vergoeding van de schade voortsprui
tende uit de arbeidsongevallen, het recht 
heeft volgens het gemeen recht voor het 
ten laste van die derde gelegde dee! der 
aansprakelijkheid schadeloos te worden 
gesteld, en, voor het overige dee! der 
aansprakelijkheid, het recht heeft van 
zijn werkgever een gedeelte van de for
faitaire vergoeding te bekomen welke 
met het niet ten laste van de derde ge
legde deel der aansprakelijkheid overeen
stemt; 

Overwegende, enerzijds, dat, ten deze, 
vermits. de aansprakelijkheid voor twee 
derde ten laste van verweerders Van Ors
hoven en de Nationale Maatschappij van 
Belgische spoorwegen, derde aansprake
lijken, werd gelegd, verweerder « Syndi
cat General)) welke zich in de rechten 
van de werkgever bevindt, slechts het 
recht had van de op hem rustende ver
bintenissen te worden ontlast ten belope 
van een met twee derde der aansprake
lijkheid overeenstemmend bedrag; 

Overwegende, anderzijds, dat de bij het 
laatste lid van artikel 19 van voormelde 
wetten verboden samenvoeging enkel 
plaats heeft voor zoveel een zelfde dee! 
van het nadeel tegelijk hersteld wordt 
door het toekennen ener overeenkomstig 
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het gemeen recht berekende vergoeding, 
en door het toekennen van de forfaitaire 
vergoedingen; dat derhalve het bestre
den vonnis, onder voorwendsel de bij de 
wet verboden samenvoeging te vermij
den, het geheel der forfaitaire vergoedin
gen van de door de aansprakelijke der
den naar het gemeen recht verschuldigde 
schadevergoeding niet mocht aftrekken; 

Dat eruit volgt dat het bestreden vonnis 
de in het midclel aangeduide wetsbepalin
gen geschonden heeft; 

Om die redenen, en zonder dat het tot 
dezelfde doeleinden strekkende eerste 
middel behoeft te worden onderwcht, ver
breekt het bestreden vonnis voor zoveel 
het uitspraak heeft gedaan over het door 
aanlegger gevorderde herstel van de stof
felijke schade; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerders tot de 
kosten, behalve de kosten van de beteke
ning van de voorziening aan het openbaar 
ministerie, welke ten laste van aanlegger 
blijven; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Na
men, zetelende in hoger beroep; 

5 juli 1954. - 2° kamer. - Voo1·zitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Ve1'slaggever, 
H. Helpaire. - GeUjlclu:iclende concl!tsie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Ryn. 

2° KAMER. - 5 juJi 1954 
HOGER BEROEP. STRAFZAKEN. 

0N'l'VANKELIJK HOGER BEROEP VAN HE'!' OPEN
BAAR MINIS'l'ERIE. - VERZWARING VAN DE 
S1'RAF. - GEEN CONCLUSIES OVER DI'l' PUNT. 
- GEEN VERPLICH'l'ING VOOR DE RECH'l'ER 
DESAANGAANDE BIJZONDERE UI'l'LEG TE VER
SCHAFFEN. 

Op het ontvankelijlc hoger be1·oep van het 
openbaar ministerie, mag de rechter in 
hoger bm·oep, bij ontstentenis van con
clusies waarop hij zolt gehouden zijn 
te antwoorden, de straf verzwaren zon
der desaangaande bijzondm·e uitleg te 
moeten ve1·schaf!en (1). 

(JOUCKEN,) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 december 1953 in hoger be
roep gewezen door de Corectionele Recht
bank te Verviers ; 

-----~-----

(1) Verbr., 9 october 1939 (Bull. en PAsrc., 
1939, I, '107, en de nota 3); sic Fr. verbr., 
3 maart 1944 (Rec. Dalloz, Rec. analyt., 1944, 
biz. 76) en 4 april 1944 (Rec. Dalloz, 1945, 
Jurispr., blz. 18); ve1·gel. Fr. verbr., 14 januari 

I. Over de voorziening van Johann Jane
ken: 

A. Aangaande de publieke vordering : 
Over het middel, afgeleid nit de schen

ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis de straf 
verzwaart welke de eerste rechter ten 
Iaste van aanlegger had uitgesproken, 
dan wanneer, waar het het hager beroep 
van verweerder Dubois, bekiaagde en 
burgerlijke partij, gegrond verklaart, 
het het hager !Jeroep van het openbaar 
ministerie enkei ontvankelijk verkiaart, 
en dan wanneer het generlei grand ter 
rechtvaardiging van die verzwaring in
houdt: 

Overwegende dat kennisneming van de 
publieke vordering in haar valle omvang 
door het ontvankelijk hager beroep van 
het openbaar ministerie aan de rechter 
over de grand wordt opgedragen; 

Dat de overllrengende uitwerking van 
het hager l1eroep de rechter in de twee
de aanieg dns in staat stelt op het door 
hem vaststaand bevonden feit zodanige 
straf ais naar recht toe te passen, zonder 
dat hij enige toeiichting behoeft te ver
strekken aangaande de in dit opzicht aan 
de beslissing van de eerste rechter gedane 
wijzigingen; dat derhaive de rechter in 
hoger beroep binnen de grenzen van de 
wet weike hij toepast, de straf verzwa
ren mag zonder dat hij, llij ontstentenis 
van conclusies welke dienen te worden 
!Jeantwoord, te dien opzichte zijn beslis
sing bijzonder behoeft toe te lichten; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen ; 

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

B. Aangaande de burgerlijke vorde
ring: 

Overwegende dat aanlegger tot staving 
van zijn voorziening geen bijzonder mid
del inroept; 

II. Over de voorziening van Leonard 
Joucken: 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
der rechtspleging blijkt dat aanlegger, 
burgerlijk verantwoordelijke partij, zijn 
voorziening aan verweerder Dubois of 
aan het openbaar ministerie betekend 
heeft; 

1830 (Joum. pal., 1830-1831, blz. 35); raadpl. 
oak verbr., 27 october 1952 (A•·•·· Verbr., 1953, 
biz. 92; Bull. en PASIC., 1953, I, 98) en 26 april 
1954 (supra, biz. 547; Bull. en PASIC., 1954, 
I, 716). 
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Dat de voorziening mitsdien krachtens 
artikel 416 van het Wetboek van strafvor
dering, niet ontvankelijk is; 

0m die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

5 juli 1954. - ze kamer. - Voorzittet·, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggevet·, 
H. De Bersaques. - Strijdige oonolusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 5 juli 1954 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- TERMIJN. - MILITIEZAKEN. - ARTI
KEL 416 VAN RET WETBOEK VAN STRA!ryOR
DERING. - BEPALING TOEPASSELIJK IN MI
LITIEZAKEN. 

zo VOORZIENING IN VERBREKING. 
- TERMIJN. - MILITIEZAKEN. - BESLIS
SING VASTSTELLENDE DAT DE HERKEURINGS
RAAD TIJDELIJK NIET IN STAAT IS GEWEEST 
OM UITSPRAAK TE DOEN. - VOORZIENING 
NIET ONTVANKELIJK VOOR DE EINDBESLISSING. 

1° At·tikel 416 van het Wetboek van straf
vordet·ing, kraohtens hetwelk de voor
ziening in verbreking tegen de voorbe
reidende oeslissingen en de beslissingen 
van onderzoek sleohts na de eindoeslis
sing openstaat, oehalve de gevallen 
waarin het om over de bevoegdheid 
gewezen oeslissingen gaat, is niet al
Zeen toepasselijlc in stratzaken dooh in 
al de zaken die door de wet aan de 
tweede kamm· van het H of van verore
king worden op,qedragen en, .bijgevolg, 
in militiezaken (1). 

zo De beslissing, waaroij de he1·7ceurings
t·aad de u.itspt·aak 1titstelt, dom· vast te 
stellen dat hij wegens een omstandig
heid, waaruit geen dejl.nitief beletsel 
voortvloeit, niet in staat is om in de 
stand van de reohtspleging uitspraak te 
doen, is niet vatoaar voor voorziening 
v66r de eindbeslissing. (Wetboek· van 
strafvordering, art. 416.) 

(MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 
T. JUMPERTZ.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden be
slissing, op 15 december 1953 door de her
keuringsraad van de provincie Brabant 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 40, 41, 44 en 
45 van de dienstplichtwet van 15 juni 

(1) Raadpl. o.m., verbr., 20 october 1941 
(Bull. en PASIC., 1941, I, 380, en nota); 22 sep
tember 1953 en 9 maart 1954 (ibid., 1954, I, 35, 
en nota, alsook 605, en nota). 

1951, en van het ministerieel besluit 
van 31 october 1951, gewijzigd bij 
het ministerieel besluit van 12 septem
ber 1953, beide betreffende de zittij
den van de militiecolleges tot vor
ming van het contingent voor 1953, door
dat de bestreden beslissing de herkeu
ringsraad onbevoegd verklaart om in de 
stand der zaak over het geval van de 
militieplichtige Jumpertz uitspraak te 
doen omdat het geneeskundig dossier aan 
die raad niet is voorgelegd geweest, dan 
wanneer, toen de militieplichtige voor
noemd op 14 september 1953 in het recru
terings- en selectiecentrum van de basis 
te Kamina was onderzocht geweest, de ge
neesheer die aan het hoofd van de gezond
heidsdienst van het centrum staat, ge
acht heeft dat er grond aanwezig was om 
de vrijstelling van die dienstplichtige we
gens definitieve ongeschiktheid uit te 
spreken en hem overeenkomstig het voor
schrift va;n artikel 59, paragraaf 1, 
van de dienstplichtwet van 15 juni 1951 
naar de herkeuringsraad heeft verwezen; 

Overwegende dat uit het dispositief van 
de be.streden beslissing blijkt dat de her
keuringsraad, door zich « in de huidige 
stand van de zaak onbevoegd te verkla
ren om uitspraak te doen, omdat het ge
neeskundig dossier hem niet was overge
maakt geweest )), niet bedoeld heeft te 
kennen te geven dat hij geen bevoegdheid 
had om in de bij artikel 44, paragraaf 4, 
van de dienstplichtwet van 15 juni 1951 
vastgestelde bewoordingen over de ge
schiktheid voor de dienst van de dienst
plichtige Jacques Jumpertz uitspraak te 
doen; 

Dat in de gronden van de besli.ssing, 
welke niet van het dispositief waarvan 
zij de grondslag vormen mogen worden 
afgescheiden, immers vermeld wordt dat 
de herkeuringsraad waarnaar de dienst
plichtige is verwezen geweest door de 
geneesheer die aan het hoofd van de ge
zondheidsdienst van het recruterings- en 
selectiecentrum staat, in de onmogelijk
heid ts geweest om met kennis van zaken 
een beslissing betreffende de. lichamelijke 
geschiktheid van voormelde dienstplich
tige te nemen, wijl die raad niet in het 
bezit was van diens geneeskundig dossier 
waarin de beslissing zelf was bevat die de 
aan ,het hoofd van de gezondheidsdienst 
van het centrum staande geneesheer dient 
te nemen en die, wanneer die geneesheer 
acht clat er grond aanwezig is om de vriJ
stelling uit te spreken, hem verplicht de 
belanghebbende naar het herkeuring.scen
trum te verwijzen ; 

Dat dienvolgens cle herkeuringsraad 
zich bij de bestreclen beslissing ertoe be
perkt heeft vast te stellen dat hij niet re
gehnatig kennis kon nemen van het ge
neeskundig onderzoek van de dienstplich
tige welke als definitief ongeschikt werd 
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beschouwd door de aan het hoofd van de 
gezondheidsdienst van het recruterings
en selectiecentrum staande geneesheer die 
overeenkom.stig artikel 59, paragraaf 1, 
van de wet uitspraak had gedaan, en dat 
hij mitsdien niet in staat was, in de stand 
der zaak, om zich over de geschiktheid 
voor de dienst van de dienstplichtige uit 
te spreken; 

Dat bijgevolg de herkeuringsraad, door 
gebeurlijk << na inzage van het dossier ll, 
de inobservatiestelling van de dienst
plichtige te gelasten, zijn beslissing ge
grond heeft op het enig feit dat. hij niet 
in het bezit van het dossier was, dit wil 
zeggen van de onontbeerlijke gegevens 
welke hij overeenkomstig de bepaling 
van artikel 46, paragr:;~.af 1, van 15 juni 
1951 behoefde om uitspraak te kunnen 
do en; 

Overwegende dat de herkeuringsraad, 
door bij de bestreden beslissing vast te 
stellen dat hij niet in staat was om in de 
huidige stand der procedure uitspraak te 
doen, om reden van een omstandigheid 
waaruit geen definitief beletsel voort
vloeit, zijn rechtsmacht niet uitgeput 
heeft en zich ertoe beperkt heeft de uit
spraak uit te stellen; 

Dat deze -beslissing niet over een be
twisting omtrent de bevoegdheid werd ge
wezen en geen eindbeslissing is in de 
zin van artikel 416 van het Wetboek van 
strafvordering doch slechts voorbereidend 
of van onderzoek is naar luid van voor
meld artikel 416, hetwelk toepasselijk is 
in alle zaken welke de openbare orde ra
ken en aan de tweede kamer van het hof · 
worden voorgelegd ; 

Dat de voorziening tegen zodanige be
slissing slechts na de eindbeslissing mo
gelijk is; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

5 juli 1954. - 2" kamer. - Voo1·zitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggevm·, 
H. van Beirs. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 5 juli 1954 

1o GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN. 
- BEKLAAGDE VERVOLGD UIT HOOFDE VAN 
TWEE MISDRIJVEN. - BURGERLIJKE PARTIJ 

(1) Verbr., 20 november 1922 en de conclusies 
van het openbaar ministerie (Bull. en PASIC., 
1923, I, 69); 26 november 1923 (ibid., 1924, I, 
48); 26 september 1939 (ibid., 1939, I, 396, 4•, 
en nota 1; Rev. dr. pen., 1940, biz. 94); 20 mei 
1942 (AN', Y e~·br., 1942, biz. 60; Bull. en PAsrc., 

AANGESTELD OM VERGOEDING TE BEKOMEN WE
GENS DE DOOR EEN VAN DE MISDRIJVEN VER
OORZAAKTE SCHADE. - BEKLAAGDE UIT 
HOOFDE VAN DIT MISDRIJF VRI.JGESPROKEN 
EN WEGENS HET ANDERE VEROORDEELD. -
KOSTEN VAN DESKUNDIG ONDERZOEK TEN 
LAI'JTE VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ GELEGD. 
- VOORWAARDE VOOR DE WETTELIJKHEID 
VAN DEZE VEROORDELING. 

2° AFSTAND. - STRAFZAKEN. -BURGER
LIJKE VORDERING. - VoRMEN. 

go DIEFSTAL EN AFPERSING. 
HUISDIEFSTAL. - BEDRIEGLIJKE WEGNEMING 
VAN GELDEN DOOR EEN LOONDIENAAR. - 'i.'OE
EIGENING TEN VOORDELE ALLEEN VAN DE RE
KLAAGDE NIET VEREIS'l'. 

1° Wanneer een van twee misdrijven be
tichte persoon n-it hoofde van het ene 
vrijgespmken en 11.it hoofde van het an
dere vemo1·deeld wordt, mag de burger
lijlce pa1·tij, die zich heett aan,qesteld 
om ve1·goeding te bekomen van de 
schade veroorzaalct doo1· het misdrijf 
uit hootde waarvan de belclaagde werd 
v1·ijgesproken, slechts tot de lcosten van 
het deskundig onderzoek, waartoe op 
verzoek van het openbaaT ministerie 
weTd oveTgegaan, veroordeeld woTden, 
indien deze lcosten niet door de vervol
ging van het bewezen veTlclaa1·d mis
dTijf veToorzaalct weTden (1). (Wet b. 
van strafv., art. 162, 194 en 211; wet 
van 25 october 1950, art. 1.) 

2° Indien de atstand van de vooT het 
stTafgeTecht ingestelde buTgeTli.i lee vor
dering geen enkele sacTamentele vorm 
vergt, moet hi.i nochtans !titdntklcelijk 
zijn en lean hij slechts door de pa1·tij 
zelf of door .haaT bijzonde1· gevolma.ch· 
tigde geldig uitgedTttlct woTden (2). 

3° Het bestaan van de huisdiefstalveTeist 
niet, dat de clo01· een loondienaar be
drieglijlc weggenomen gelden het voor· 
wm·p zouden uitgemaalct hebben van een 
toeeigening ten voordele alleen van de 
dader van de wegneming. (Strafwet
boek, art. 461 en 464.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ELECTRO-SOUDURE 
AU'l'OGENE BELGE, '1'. LINDER.) 

ARREST. 

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

1942, I, 127). Zie ook verbr., 30 januari 1922 
(Bull. en PAsrc., 1922, I, 148); 29 januari 1923 
(ibid., 1923, I, 174). 

(2) VAN RoYE, Manuel de la partie civile, 
n" 278 tot 284. 

I 
I 
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1. Voor zoveel cle voorziening tegen de 
over de publieke vordering g·ewezen be
slissing gericht is : 

Overwegende dat de over de publieke 
vordering gewezen beslissing door de 
voorziening van de burgerlijke partij 
slechts bij het hof aanhangig wordt ge
maakt in de mate waarin die partij tot 
al de kosten der publieke vordering of 
tot een cleel ervan veroordeeld werd; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
over de op de publieke vordering gevallen 
kosten besllssende, aanlegster, burger
lijke partij tot de kosten van het door 
de onderzoeksrechter gelast deskundig 
onderzoek veroordeeld heeft; 

Over het derde midclel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 162, 194 
en 211 van het Wetboek van strafvorde
ring en 97 van de Grondwet, doordat de 
rechter over de grond, na beklaagde nit 
hoofde van de telastlegging A veroor
deeld te hebben, hem van de telastlegging 
B vrijgesproken te hebben en zich onbe
voegd te hebben verklaard om van de 
vordering der burgerlijke partij kennis 
te nemen, aan deze een deel der door de 
publieke partij gedane lwsten ten laste 
hebben gelegd, namelijk de kosten van het 
deskundig onderzoek, zonder enige reden 
voor hun beslissing in dit opzicht op te 
geven, dan wanneer, vermits de publieke. 
vordering tot veroorcleling van de be
klaag·de heeft geleid, deze tot het beta
len van alle daartoe betrekkelijke kos
ten had dienen te worden veroordeeld, 
tenware de rechters over de grond mach
ten hebben vastgesteld dat het deskundig 
onderzoek uitsluitend in verband met het 
onderzoek van de niet bewezen verklaarde 
telastlegging B was gelast geweest, dan 
wanneer, bovendien, het deskundig onderc 
zoek ambtshalve door het parket v66r 
de stelling der burgerlijke partij was ge
vorderd geweest, en dan wanneer uit de 
vaststellingen der bestreden beslissing 
blijkt dat het verslag van de deskundi
gen gediend heeft tot bewijs van het 
plegen van de valsheden en het gebruiken 
van de valse stukken uit hoofde van welke 
misdrijven beklaagde is veroordeeld ge
weest (schending van de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen) : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de beldaagde veroordeeld heeft uit 
hoofde van het plegen van valsheden en 
het gebruiken van valse stnkken (telast
legging A) en hem vrijgesproken heeft 
van huisdiefstal (telastlegging B) ; dat 
het, na beslist te hebben dat de burger
lijke vordering uitsluitend op laatstver
melcle telastlegging was · gesteund, het 
strafgerecht onbevoegd heeft verklaard 
om over die vordering uitspraak te doen; 
dat het, over de kosten der publieke vor
dering beslissende, de beschuldigde ver- , 

oordeeld heeft cc tot de kosten van beide 
gedingen jegens de publieke partij, met 
uitzondering van de kosten van het des
kundig onderzoek )), welke het ten laste 
van de burgerlijke partij heeft gelegd; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond mitsdien de beklaagde van de kos
ten van het deskundig onderzoek niet 
heeft kunnen vrijstellen en ze slechts 
ten laste van de burgerlijke partij heeft 
kt1nnen ·leggen door te beslissen dat die 
kosten niet waren tew2eggebracht ge
weest door de vervolging welke naar aan
leiding van het ten laste van de beschul
digde bewezen verklaarde misdrijf inge-
steld werd; · 

Dat evenwel dergelijke beoordeling niet 
verenigbaar blijkt met de vermeluingen 
van het arrest hetwelk, aan de ene zijde, 
niet vaststelt dat het deskundig onder
zoek enkel zou vereist of dienstig geweest 
zijn tot het onderzoek van die feiten al
leen welke een huisdiefstal uitmaakten, 
van welke telastlegging de beklaagde is 
vrijgesproken geweest, en hetwelk, aan 
de andere zijde, in zijn beweegredenen 
uitdrukkelijk op het verslag· van de des
lnmcligen steunt ten aanzien van de fei
ten van de telastlegging van het plegen 
van valsheden en het gebruiken van valse 
stukken nit hoofde waarvan de beschul
digde veroordeeld werd, en de feiten der 
telastlegging zelfs formeel beperkt cc tot 
het volbrengen van de valsheden en het 
gebruiken van de valse stukken, zoals in 
het verslag van de deskundigen, naar 
voren wordt gebracht )) ; 

Overwegende dat de dubbelzinnigheid 
welke de grondslag van de beslissing aan
kleeft het hof niet in staa t stelt zijn toe
zicht over haar wettelijkheid uit te oefe
nen en clat clerhalve het arrest, door aan
legster tot de kosten van het deskundig 
onclerzoek te veroorclelen zoals het ge
daan heeft, het in het middel aangeduide 
artikel 97 van de Grondwet geschonden 
heeft; 

II. Voor zoveel de voorziening tegen de 
over de burgerlijke vmdering gewezen 
lleslissing gericht is : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134, 
1319, 1320, 1322, 198cl, 1985, 1987, 1988, 
1989, 1998, 2006 van het Burgerlijk 
Wetlloek, 3 en 4 van de wet van 
17 april 1878, de voorafgaande titel be
vattende van het Wetboek van rechts
pleging in strafzaken, 64, 66, 67, 183, 199 
en 204 van het vVetboek van strafvorde
ring, 6 en 7 van de wet van 1 mei 1849 
op de rechtbanken van eenvoudige en van 
correctionele politic, 97 van de Grondwet, 
doordat het hof van beroep, na de be
klaagde uit hoofde van de telastlegging 
A (valsheden en gebruik van valse stnk
ken) veroordeeld te hebben en hem van 
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telastlegging B (huiscliefstallen) VrlJge
sproken te hebben, zich onbevoegd heeft 
verklaard om kennis t'e nemen van de 
vordering der burgerlijke partij, om de 
enige reden « dat nit het v66r het hof 
gehouden pleidooi blijkt cla t de burger
lijke partij haar vordering op de in de 
telastlegging B opgegeYen feiten gegrond 
heeft ll, dan wanneer, volgens het in de 
inventaris van het strafdossier onder 
nummer 98 opgenomen proces-verbaal 
van de onderzoeksrechter van 9 februari 
1953, aanlegster zich regelmatig burger
lijke partij had gesteld « wegens : ver
duisteringen, valsheden en gebruik van 
valse stukken, ter oorzake van welk mis
drijf zij verklaarde nadeel geleden te 
hebben, en waarvoor zij zich voorbehoudt 
herstel te eisen ll; dan wanneer aanlegster 
bij haar in eerste aanleg genomen conclu
sies had doen gelden << dat de telastleg-

. gingen bewezen zijn; dat de burgerlijke 
partij tot de som van 100.000 fr. het her
stel van het nadeel beperkt dat haar door 
beklaagde berokkend werd ll; dan wanneer 
de eerste rechter die eis had ingewilligd, 
zonder, ten aanzien van de burgerlijke 
vordering, een onderscheid te maken tus
sen de telastlegging A en de telastleg
ging B, welke allebei bewezen werden ver
klaard; dan wanneer bijgevolg de vor
dering van de burgerlijke partij in ver
band met beide telastleggingen door het 
hager beroep van de beklaagde, hetwelk 
op gans het beroepen vonnis sloeg, bij het 
hof van beroep was aanhangig gemaakt, 
waaruit volgt dat, door zich onbevoegd 
te verklaren om van de eis van de burger
Iijke partij kennis te nemen, zonder vast 
te stellen dat dez~ van haar vordering 
afstand zou hebben gedaan voor zoveel 
zij op de bewezen verklaarde telastleg
ging A gegrond was, of door stilzwijgend 
vast te stellen dat die afstand uit het 
pleidooi van de raadsman der burgerlijke 
partij zou blijken, dan wanneer noch nit 
het bestreden arrest, noch uit de andere 
stukken der rechtspleging blijkt dat die 
advocaat te dien einde de daartoe vereiste 
machtiging zou hebben ontvangen, en er 
integendeel aan Jl.l[er Evrard ter zitting 
akte ervan was gegeven geweest dat hij 
de burgerlijke partij vertegenwoordigde, 
de rechters over de grond de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen geschonden 
hebben: 

Overwegende dat aanlegster zich v66r 
de onderzoeksrechter tegen de beschul
digde burgerlijke partij heeft gesteld in 
de loop van een vervolging welke inge
steld werd wegens strafbare feiten die 
het voorwerp van twee telastleggingen 
zijn geweest : die van het plegen van 
valsheden en gebruik van valse stukken 
en die van huiscliefstal; dat zowel de 
telastlegging van het plegen van vals-

heden en het gebruiken van valse stukken 
als die van verduistering - welke qua
lificatie bij beschikking van de raadkamer 
in die van huisdiefstal veranderd werd
uitdrnkkelijk in de akte van Stelling van 
burgerlijke partij vermeld waren als de 
misdrijven aanwijzende ter oorzake waar
van die partij verklaarde nadeel geleden 
te hebben waarvoor zij zich voorbehield 
herstel te eisen ; 

Overwegende dat aanlegster, die v66r 
de eerste rechter regelmatig door een 
pleitbezorger werd vertegenwoordigd, op 
grand van het aan beklaagde ten laste ge
legde, herstel gevorderd heeft van het na
deel dat deze haar berokkend had mits 
beperking, evenwel, van dat nadeel tot 
de som van 100.000 frank; 

Dat de eerste rechter, die de beklaagde 
uit hoofde van de twee telastleggingen 
tot een straf heeft veroordeeld de eis van 
de burgerlijke partij ingewilligd heeft; 

Overwegende dat, op het hager beroep 
van de beklaagde, aanlegster, gei:ntimeer
de, vertegenwoordigd door een pleitbe
zorger v66r het hof van beroep, in haar 
door haar raadsman voorgedragen middel 
is gehoord geweest; dat het hof van be
roep verklaart uit de pleidooien af te lei
den dat de lmrgerlijke partij haar vor
dering op de in telastlegging B (huisdief
stal) omschreven feiten gegrond heeft; 

Overwegende dat deze beperking van 
de grondslag der burgerlijke vordering 
ten aanzien van de nit de stukken der 
rechtspleging blijkende grondslag, hetzij 
een miskenning van het aan die akten 
verschuldigd geloof, hetzij het bestaan 
van een gedeeltelijke afstand van de vor
dering insluit; 

Overwegende dat, ofschoon generlei 
vaste vorm tot het afstand doen vereist 
is, de afstand nochtans uitdrukkelijk 
moet geschieden en alleen door de partij 
zelf of door haar bijzondere gemachtigde 
gelclig tot uiting worden gebracht; 

Dat derhalve het bestreden arrest, door, 
zoals het gedaan heeft, de op de feiten 
van het plegen van valsheden en het ge
bruiken van valse stukken (telastleg
ging A) gesteunde vordering af te wijzen, 
de in het middel aangeduide wetsbepalin
gen geschonden heeft; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 66, 67, 
46± van het Strafwetboek en 97 van de 
Grondwet, doordat, hoewel het de te
lastlegging A bewezen verklaart en vast
stelt dat, naar door beklaagde bekend 
wordt, de talrijke door hem gepleegcie 
valsheden gediend hebben, << .zonder verzet 
zijnerzijds, tot het vormen van een ge
heime kas waarvan het bestaan hem be
kend was en waaruit hij, zoals hij het 
toegeeft, maandelijks gelden heeft getrok
ken tot beloop van een bedrag waarvan 
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hij zelf de omvang bepaalt; ... dat be
klaagde erkent daaraan (het plegen van 
de valsheden) met volle kennis van za
ken deelgenomen te hebben en maan
delijks in een bepaalde mate voordeel 
daaruit gehaald te hebben >>; doordat, 
hoewel het vaststelt dat beklaagde 
verscheidene sommen aanvaard heeft 
welker verdachte herkomst hem be
kend was, het hof van beroep desniette
min beslist heeft dat de betrokkene « zich 
niet aan de hem ten laste gelegde be
drieglijke wegneming schuldig heeft ge
maakt ll, en zich dientengevolge onbe
voegd heeft verklaard om kennis te nemen 
van de vordering van de burgerlijke par
tij, om reden « dat de gegevens der zaak 
het niet mogelijk maken ten genoegen 
van recht te verklaren dat de verdwenen 
sommen, welker bedrag door de eerste 
rechter juist op !}22.388 fr. 80 is bepaald 
geweest, het voorwerp zouden zijn ge
weest van een toeeigening welke alleen 
ten voordele van beklaagde bij uitslui
ting van andere le~dende leden der bur
gerlijke partij zou hebben gestrekt; dan 
wanneer er dienaangaande een twijfel be
staat welke het v66r het hof gevoerde 
onderzoek niet heeft doen verdwijnen, en 
welke de beklaagde ten goede moet ko
men ll, dan wanneer gelet op het bestaan 
van het in telastlegging B omschreven 
misdrijf de kwestieuze twijfel niet die
nend was; dan wanneer immers, waar 
de rechters over de grond niet vaststel
den dat beklaagde op bevel of althans 
met de toestemming van organen van de 
vennootschap E. S. ·.A. B. gehandeld 
had, de in de bestreden beslissing opge
geven feiten noodzakelijkerwijze in hoof
de van beklaagde de bedrieglijke wegne
ming van een deel althans van de ten 
nadele van die vennootschap verdwenen 
sommen uitmaken, waaruit volgt dat de 
rechters over de grond, door beklaagde 
van die telastlegging vrij te spreken, de 
in het middel aangeduide bepalingen van 
het Strafwetboek, of althans artikel 97 
van de Grondwet geschonden hebben, 
daar zij hun beslissing op tegenstrijdige 
gronden gesteund heboen, hetgeen met 
het ontbreken van gronden gelijkstaat : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de talrijke valsheden, welker 
werkelijkheid niet wordt betwist, gediend 
hebben tot het vormen van een geheime 
kas waarvan het bestaan door de be
klaagde gekend was en waaruit hij, zo
als hij het toegeeft, maandelijks gelden 
afgenomen heeft; dat het er nog op wijst 
dat beklaagde bekent met volle kennis 
van zaken deelgenomen te hebben aan 
het plegen van de valsheden en het ge
bruiken van de valse stukken welke het 
verslag van de deskundige aan het licht 
brengt, en maandelijks · in een bepaalde 

mate voordeel daaruit genoten te hebben 
zonder dat het minste protest werd uit
gebracht; 

Dat, na aldus het doel nader te hebben 
omschreven waartoe de valsheden wer
den gepleegd en het voordeel te hebben 
onderlijnd dat de beklaagde daaruit 
heeft genoten, de rechter over de grond, 
die ten dezes laste de telastleggingen 
van het plegen van de valsheden en het 
gebruiken van valse stukken bewezen 
verklaart, nochtans beslist << dat beklaag
de, door verscheidene sommen te aan
vaarden welker verdachte herkomst hem 
niet ontgaan was, zich niet schuldig heeft 
gemaakt aan de bedrieglijke wegneming 
welke in telastlegging B (huisdiefstal) te
gen hem wordt ingebracht >>; 

Dat deze beoordeling gegrond is op 
het daaraan voorafgaande motief vol
gens hetwelk « de gegevens der zaak het 
niet mokelijk maken ten genoegen van 
recht te verklaren dat de verdwenen som
men welker bedrag door de eerste rech
ter juist op 922.388 fr. 80 is bepaald ge
weest, het voorwerp zouden geweest zijn 
van een toeeigening welke alleen ten voor
dele van beklaagde bij uitsluiting van 
andere leden van het bestuurspersoneel 
van de burgerlijke partij zou hebben ge
strekt ll, waarboven het arrest boven
dien nader bepaalt « dat er te dien op
zichte een twijfel bestaat welke het v66r 
het hof gevoerde onderzoek niet heeft 
doen verdwijnen, en welke de beklaagde 
ten goede moet komen >> ; 

Overwegende dat, waar het vaststelt dat 
beklaagde zich ten eigen bate, aan de 
burgerlijke partij toebehorende geldsom
men heeft toegeeigend met behulp van 
strafbare feiten waaraan hij met kennis 
van zaken heeft deel genomen, en waar 
het hem vrijspreekt van het misdrijf die 
sommen bedrieglijk weggenomen te heb
ben, om de enige reden dat er twijfel be
stond nopens het punt of de « verdwenen >> 
sommen het voorwerp zijn geweest « van 
een toeeigening welke alleen ten voordele 
van beklaagde bij uitsluiting van andere 
leden van het bestuurspersoneel der bur
gerlijke partij zou hebben gestrekt ll, 
het bestreden arrest noch de beslissing 
van vrijspraak met betrekking tot de 
feiten der vervolging welke onder de 
qualificatte « huisdiefstal >> bij derechter 
in hoger beroep aanhangig waren ge
maakt, _ noch bij wijze van gevolgtrek
king, de beslissing waarbij het het straf
gerecht onbevoegd heeft verklaard om 
over de op die feiten gesteunde burger
lijke vordering uitspraak te doen op gel
dige wijze gemotiveerd heeft, en het in 
het midde~ aangeduid artikel 97 van de 
Grondwet geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest, voor zoveel het over de burger
lijke vordering uitspraak heeft gedaan, 



- r----==--
' 

-731-

en voor zoveel het uitspraak doende over 
de kosten der publieke vordering, aanleg
ster tot de kosten van het deskundig on
derzoek veroordeeld heeft; beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerder tot drie vierde der kosten ; 
laat een vierde der kosten ten :taste van 
de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

5 juli 1954. - 28 kamer. - Voorzitte1·, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. van Beirs. - GeUjlcluidende oonolusie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. - Plei
tm·s, HH. Simont en della Faille d'Huysse. 

2e KAMER. - 5 juli 1954 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BESLIS
SING VAN VEROORDELING. - VERWEER VAN 
BEKLAAGDE NIET BEAN'.rWOORD. - NIET GE
MOTIVEERDE BESLISSING. 

zo VERBREJKING. - DRAAGWIJDTE. -
STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN DE VER
OORDEELDE. - VERBREKING VAN DE BESLIS
SING VAN DE RECHTER IN HOGER BEROEP 
WAARBIJ DE BESLISSING VAN DE EERSTE REOH
TER, DIE EEN TUSSENGESOHIL BIJ DE HOOFD
ZAAK HEEFT GEVOEGD, BEVESTIGD WERD. -
VERBREKING ZIOH UITSTREKKENDE TOT DE 
BESLISSING DIE OVER DE PUBLIEKE VORDE
RING EN OVER DE BURGERLIJKE VORDERING 
UITSPRAAK DOET. 

1o Is niet gemotiveerd de beslissing die de 
beklaagde verom·deelt zonder een regel
matig door hem voo1·gebraoht vm·weer 
te beantwoorden. 

2o De verbreking, op vo01·ziening van de 
verom·deelde, van de beslissing van de 
reohter in hager beroep, waarbij de 
beslissing van de eerste reohter, die 
een tussengesohil bij de hoofdzaak 
heeft gevoegd, bevestigd werd, strelct 
zioh 7tit tot de besUssing die vervolgens 
over de pubUelce vordering uitspraalc 
doet en, beho7tdens bentsting, tot de be
slissing die over de b7trgerlijke vorde
ring ttitspraak doet. 

(THIRY, T. DIENST VAN HET SEQUESTER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 november 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 202 en 203 van 

het Wetboek vna strafvordering, 7 van de 
wet van 1 mei 1849 en 97 van de Grand
wet; 1 o doordat, hoewel het vaststelt dat 
onderscheidene hogere beroepen bij het 
hof· van beroep aanhangig waren, welke 
ingesteld werden, het ene door huiclige 
aanlegger in verbreking tegen een voor
bereidend vonnis van 6 october 1952 waar
bij de correctionele rechtbank beslist had 
bij de grond der zaak het middel te voe
gen dat ertoe strekte de aan aanlegger 
bij exploot van 8 october 1951 gedane dag
vaarding wegens de onduidelijkheid harer 
opstelling nietig te horen verklaren, en 
het andere tegelijk door aanlegger en het 
openbaar ministerie tegen het vonnis van 
16 december 1952 waarbij de correctionele 
rechtbank, met afwij.zing van de door 
aanlegger voorgebrachte exceptie van nie
tigheid, over de grond van de telastleg
ging uitspraak had gedaan, en doordat, 
na de respectievelijk tegen de vonnissen 
van 6 october en 16 december 1952 inge
stelde hogere beroepen samengevoegd en 
ontvankelijk verklaard te hebben, het be
streden arrest, - zonder over het door 
aanlegger tegen het voorbereidend von
nis van 6 october 1952 gericht hoger be
roep te beslissen, - zich er toe beperkt 
in zijn dispositief en onder voorbehoud 
van een verbetering ten aanzien van ze
kere feiten welke de eerste rechter als 
verjaard heeft beschouwd, het vonnis van 
16 december 1952 te bevestigen waarbij 
over de grond van de telastlegging uit
spraak wordt gedaan ; 2° doordat, in ieder 
geval, het bestreden arrest, in de mate 
dat het mocht worden geinterpreteerd als 
eveneens ten gronde impliciet het door 
aanlegger tegen het voorbereidend vonnis 
van 6 october 1952 ingestelde hoger be
roep verworpen te hebben, door generlei 
reclen zou gestaafd zijn, en inzonderheid 
de bepaalde grieven niet zou hebben be
hancleld welke aanlegger bij conclusies 
tegen de beslissing van de eerste rechter 
deed gelden, en welke wezenlijk hieruit 
waren afgeleid dat, gelet op de bijzon
dere omstancligheden der zaak, de door 
de verdecliging met betrekking tot de nie
tigheid der dagvaarcling opgeworpen ex
ceptie, niet tot de excepties behoorde die 
« bij de grond mogen gevoegcl worden >> : 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegencle dat aanlegger v66r cle 

eerste rechter, na « cle oncluiclelijkheicl 
en de totale verwarring die heersen ten 
opzichte van het concreet feit waarvoor 
de beklaagd~ zich client te verantwoor
den » te hebben doen gelden, alsook het 
feit dat deswege zijn verdedigingsrecht 
niet geeerbiedigd werd, concludeerde tot 
« nietigheid van cle door het exploot van 
cleurwaarder Lejeune op 8 october 1951 
ingeleicle rechtspleging » ; 

Overwegende dat de correctionele recht-
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llank, bij vonnis van {) octotcr 1952, het 
tussengeschil bij de grond heeft gevoegd, 
de voorlopige tenuitvoerlegging van het 
vonnis en de voortzetting van de behan
cleling ter zitting gelastte, om de reden 
dat in de hnidige stand der zaak het 
antwoord op voormelde conclusies slechts 
afdoende schijnt te kunnen worden ge
geven tegelijk met het wljzen van het 
vonnis waarbij einduitspraak zal worden 
1·erleend; 

Overwegende dat v66r het Hof van be
roep te Lnik, waarbij zowel aanleggers 
lwger beroep tegen voormeld vonnis als 
l1e hogere beroepen ingesteld door aan
legger en het openbaar ministerie tegen 
het op 16 december 1962 over de grond 
cler zaak gewezen vonnis aanhangig wa
ren, aanlegger, wat betreft zijn hoger be
roep tegen het vonnis van 6 october 1952, 
zlch er niet toe beperkte opnieuw cle grief 
,-oor te clragen welke hij v·66r cle eerste 
rechter wegens de onduidelijkheid der 
clagvaarding had cloen gelden, maar bo
vencUen staande hield dat de eerste rech
ter ten onrechte het tussengeschil bij de 
grond der .zaak had gevoegd; dat noch
tans, volgens aanlegger, een betwisting 
nopens de gelcligheid der rechtspleging 
niet tot deze behoorde die bij de grond 
mogen gevoegd worden en dat zij een on
midclellijke en volleclige oplossing vergde; 

Overwegencle dat noel! in de redenen 
van het bestreden· arrest, noch in die van 
Lle eerste reehter welke het arrest ver
klaart over te nemen, antwoord wercl 
verstrekt op aanleggers conclnsies, voor 
zoveel zij aan het vonnis van 6 october 
1952 verweten het tussengeschil bij de 
grond te hebben gevoegd ; 

Overwegende dat de verbreking van de 
over het vonnis van 6 october 1952 ge
wezen beslissing de verbreking met zich 
brengt van de beslissing gewezen over de 
hogere beroepen welke tegen het vonnis 
van 16 december 1952 werden ingestelcl, 
zo wat de pnblieke vordering als de tegen 
aanlegger door de bnrgerlijke partij inge
stelcle vordering aangaat; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, behalve voor zoveel het voor
melde hogere beroepen heeft samenge
voegd; beveelt dat melding van onderha
vig arrest zal gemaakt worden op de kant 
Yan de gedeel telijk vernietigde beslissing ; 
laat de kosten de Staat ten laste; ver
wijst de alclus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te BrnsseL 

5 jnli 1954. - 2° kamer, - VooTz-itter, 
H. ·wouters, voorzitter. - Ve1·slaggevet·, 
H. Bareel. - Geli-jklt~idende conclusie, 
H. Mahanx, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Simont. 

2" KAMER. - 5 juli 1954 

FRANSE TAAL-NEDERLANDSE TAAL 
(GEBRUIK VAN DE). - AANDUIDING IN 
HE'l' ARREST VAN DE BEPALINGEN VAN DE WET 
VAN 15 JUNI 1935, WAARVAN TOEPASSING 
GEMAAK'l' WERD. - VASTSTELLING. 

Doo·r, in zijn beschikkend gecleelte op ze
lcere artilcelen van ae wet van 15 ju.ni 
1935 te w·ijzen, en clo01· te ve1·wijzen 
naa1· ae in het vonnis a quo aangehaal
de ctrtilcelen van lleze wet, duidt de 
1·echte1· ·in hoge1· bemep cle beschilclc-in
gen vcm yezegcle wet aan, waa1·van in 
cle zaal,; toepass·iny genwakt wercl (1). 

(JADOT, 'l'. REMY.) 

ARRES'l'. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arre_st, op 22 januari 1954 gewezen door 
lwt militair gerechtshof; 

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

Over het eerste middel, afgeleid ui t de 
schending van de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek, 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 
lloordat het bestreden arrest het aanleg
ger ten laste gelegde misdrijf als bewezen 
heeft beschonwd, dan· wanneer deze had 
doen gelden dat er, tot rechtvaanliging 
van de toepassing· van de strafwet ve]:eist 
was : 1 o het blijken van een noodzake
lijk verband tnssen zijn font, aangeno
men clat zij bewezen was, en de schade ; 
2° dat het verznim of de font van reqnes
trant een voldoende en noodzakelijke oor
zaak van de verwondingen van Remy 
weze; 3° dat de gevolgen van het ver
zuim of van de font van reqnestrant nor
maal door llem haclclen kunnen voorzien 
worden, en clan wanneer het bestreclen 
arrest niet vaststelt : 1 o clat clit verb and 
van nooclzakelijkheicl bestaat; 2° dat een 
zodanige font dat .zij een voldoencle en 
noodzakelijke oorzaak voor het ongeval 
weze, voorhanden is; 3° dat de gevolgen 
van de gebenrlijke verzuimen normaal 
door reqnestrant hadden kunnen voorzien 
worden : 

Overwegende dat llet bestreden arrest, 
na de bijzondere omstandigheden van het 
ongeval te hebben onderzocht en de twee 

(1) Deze aanduiding is niet vereist op straffe 
van nietigheid : verbr., 24 mei 1938 (A1-r. 
Verb1'., 1938, biz. 117; Bu~l. en PASIC., 1938, 
I, 187, en de nota's); 16 11161 1939 (ArT. Jlerbr., 
1939, blz. 164; Bull. en PAsrc., 1939, I, 253); 
25 october 1943 (Bull. en PAsrc., 1944, I, 22) . 



-'-- 733 

fouten welke het ten: laste van aanlegger 
vaststelt nader omschreven te hebben, 
verklaart dat beklaagde Jadot door zijn 
twee fouten een der omstandigheden van 
het ongeval heeft teweeggebracht, zonder 
welke omstandigheden de schade zeker 
niet zou · ontstaan zijn, dat de gevolgen 
van de door aanlegger begane fonten ge
makkelijk konden voorzien worden en dat 
het ongeval zijn onmiddellijke oorzaak 
heeft in de gepaarc1 gaande fonten welke 
beide beklaagden hebben begaan; 

Dat het be.streden arrest aldus heeft 
vastgesteld, aan de ene zijde, dat de door 
aanlegger begane fouten volstonden, dit 
wil zeggen van aard waren om het onge
val te veroorzaken, en dat er tussen die 
fouten en de schade een verband bestaat 
tlat een karakter van noodzakelijkheid 
yertoont, en, aan cle andere zijde, dat 
aanlegger in de bijzondere omstandighe
den der zaak, gemakkelijk, dus normaal, 
de gevolgen zijner fonten, namelijk de 

· schade, behoorde te voorzien; 
Dat de drie onderdelen van het middel 

feitelijke grondslag missen; 
Over het tweede middel, afgeleid nit de 

schending van artikel 41 van de wet van 
15 jnni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken, doordat het bestreden ar
rest nagelaten heeft het formele voor
schrift van voormelde wetsbepaling in 
acht te nemen krachtens hetwelk het ar
rest melding moet maken van de wetsbe
palingen die toegepast werden voor het 
opmaken van het exploot en de andere 
akten van rechtspleging welke aan het 
arrest zijn voorafgegaan, door aileen mel
ding te maken van artikel 24 en niet ins
gelijks van de artikelen 11 en 18 van de 
wet van 15 jnni 1935 : 

Overwegende dat het bestreden arrest in 
zijn dispositief niet enkel het artikel 24 
van de wet van 15 jnni 1935 aandnidt, 
doch ook, bij verwijzing naar de in het 
beroepen vonnis opgegeven wetsbepalin
gen, de artikelen 11 en 18 van dezelfde 
wet; dat deze vermelcling tot doe! strekt 
de wetsbepalingen aan te c1niden welke 
in cle zaak toegepast werden; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; · 

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

II. Yo or zoveel de voorzienig gericht is 
tegen de over de vordering der burger
!ijke partij gewezen beslissing : 

Overwegende dat deze beslissing, waar
bij slechts een provisionele vergoeding 
wordt toegekend en een deskundig onder
zoek gelast wordt, geen eindbeslissing is 
naar de zin van artikel 416 van het Wet
hoek van strafvordering; 

Dat dienvolgens de voorziening voorba
rig, en mitsclien niet ontvankelijk is; 

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

5 juli 195!. - 2e kamer. - Voon::itteT, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggeve1·, 
H. Giroul. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Rouse (van de Balie van beroep 
te Brussel). 

2e KAMER. - 5 juli 1954 

EET- EN KOOPW AREN (HANDEL IN). 
- ZUI1'ELPRODUCTEN. - NIET-GEPASTEU
RISEERDE EN NIET-GESTERILISEERDE :WIELK. -
VEaDEL!NG VOORBEHOUDEN AAN DE PRODU
CENTEN-VENTERS, BEHALVE AFWIJKINGEN. -
.MINISTER!EEL BESLUI'l' VAN 20 APRIL 1949, 
ARTIKEL 3. - WETTELI.JKE GRONDSLAG. 
TOEPASSELIJKE SANCTIES. 

ATtilcel 3 van het ministe1'ieel besl·uit van 
20 ap1·il 191,9, dU wijzigende van 19 a!t
{/11-St!ts 191,6 bet?·effende de verdeling van 
rle zttivelp?·odncten, in zover het aan de 
onder littera's A tot D van artilcel 8 
van het beslttit van 191,6 bedoelde han
delaa?·s, groothandelaaTs, lcleinhande
laars en vente1·s de 1/.itdelin,q van niet
gepastetwiseenle en niet-gesteTiliseenle 
melk verll'ierlt en rleze uitrlelinrJ, behon
rlens afwijlcingen, alleen aan de ondm· 
littem E van dit beslnit berloelrle pTo
rlttoenten-venters vooTbehou.dt, heeft 
zi:in wetteUi lee gronrlslag in arti1cel 3 
van rle beslnit1.vet van 22 .iannari 191,.5 
bet?'effenrle de bestmffing van rle in
ln'eulcen op de re,qlementedng betref
fende rle bevoo?Tarling van het land. 

De inbrenlcen op die bepalin_qen zijn met 
de ll'ii rle art-ilcelen 5, 9 en 10 van deze 
besl1r,itwet voo1·ziene straffen stTafbaar. 

(PROOUHEUH-GENERAAL TE LUIK, 
1'. ERNOTTE.) 

ARREST (1). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, oJ) 21 december 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het middel, afgeleid nit de scben
ding van de artikelen 107 van de Grand
wet, 3 van het ministerieel besluit van 
20 april 1949, waarbij een nienw artikel 9 
worclt ingevoegd in het ministerieel be-

(1) Zie de conclusies van de H. advocaat
'!cneraal Mahaux v66r dit arrest in Bull. en 
PASIC., 1954, I, 968. 
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sluit van 19 augustus 1946 betreffende de 
verdeling der zuivelproducten, doo:rdat 
het bestreden arrest geweigerd heeft voor
meld artikel 3 van het ministerieel be
sluit van 20 april 1949 toe te passen om 
reden dat die bepaling de grenzen te bui
ten gaat waarbinnen de Minister van 
landbouw uit kracht van de hem ver
leende bevoegdheden, reglementaire be
sluiten vermag te nemen, en om reden, 
bovendien, dat de straffen waarnaar het 
ministerieel besluit verwijst tot beteuge
ling van het overtreden van de daarbij 
uitgevaardigde voorschriften, niet de 
straffen zijn die gesteld zijn op de over
tredingen van de wetsbepaling welke aan 
voormelde voorschriften ten grondslag 
ligt : 

Overwegende dat verweerder v.ervolgd 
werd ter zake van, groothandelaar, klein
handelaar of venter van zuivelproducten 
zijnde, niet gepasteuriseerde of niet ge
steriliseerde melk te koop te hebben aan
boden, verkocht, vervoerd, of gehouden 
met het oog op de verkoop of de levering, 
zonder een door de Minister van land
bouw toegestane afwijking te genieten, 
en ter zake van zodoende het verbod 
te hebben overtreden dat gesteld is bij 
artikel 3 van het besluit van de Minis
ter van landbouw van 20 april 1949 waar
bij een nieuw artikel 9 in het ministerieel 
besluit van 19 augustu.s 1946 betreffende 
de verdeling van de zuivelproducten werd 
ingevoegd ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
tot niet toepassing van voormeld artikel 3 
van het ministerieel besluit van 20 april 
1949 heeft besloten op grond van de over
weging dat de wet aan de Minister van 
landbouw geen bevoegdheid tot het uit
vaardigen van dergelijk verbod verleende 
en, bovendien, door te overwegen dat de 
straffen waarvan de ministerHHe beslui
ten van 19 augustus 1946 en 20 april 1949 
de toepassing voorschrijven, niet tot die 
straffen l:)ehoren welke gesteld zijn op 
het overtreden van de maatregelen geno
men ter uitvoering van de wettekst uit 
kracht waarvan de Minister van land
bouw geldig zekere algemene maatregelen 
betreffende de verdeling der zuivelproduc
ten heeft kunnen voorschrijven; 

Overwegende dat, zowel uit de aanhef 
van het koninklijk besluit nr 19 van 
27 juli 1939 betreffende de handel in laud
en tuinbouwproducten, als nit de tekst 
van artikel 1 van dat besluit blijkt dat 
het niet tot doel strekt de controle in 
te richten van de in de handel gebrachte, 
aangeboden, ten toon gestelde of te koop 
gestelde of voor de verkoop gehouden zui-
velproducten; · 

Dat de controle van de personen welke 
handel in consumptiemelk drijven bij 

het koninklijk besluit nr 18 van 27 juli 
1939, betreffende de verdeling van con
sumptiemelk, is opgelegd geweest, dat 
dergelijke controle ingericht wordt bij 
het besluit van de Minister van landbouw 
van 19 augustus 1946 waarbij het stelsel 
der vergunningen voor zuivelproducten in 
het algemeen wordt ingevoerd; dat dit bee 
sluit evenwel, niet alleen in de mate 
waarin het die controle invoert ten op
zichte van de personen die handel drijven 
in consumptiemelk, doch ook in de mate 
waarin het bewuste controle uitbreidt tot 
de personen clie handel drijven in zuivel
producten in het algemeen, zijn wette
lijke grondslag vindt in artikel 3 van de 
besluitwet van 22 januari 1945 betreffende 
het beteugelen van elke inbreuk op de 
reg·lementering betreffende de bevoorra
ding van het land ; 

Dat krachtens laatstvermelde bepaling, 
onder meer de Minister van landbouw 
cc de productie, de fabricage, de bereiding, 
het inbezithouden, de verwerking, het ge
bruik, de verdeling, de aankoop, de ver
koop, de uitstalling, de vertoning, het te 
koop aanbieden, de levering en het ver
voer van de producten, grondstoffen, wa
ren . . . die hij aanwijst kan verbieden, 
reg·lementeren of controleren », en zelfs 
cc de uitoefening dezer bedrijvigheden 
kan voorbehouden aan personen of be
drijven die hij aanwijst » ; 

Overwegende dat, waar het ministerieel 
besluit van 20 april 1949 in het ministe
rieel besluit van 19 augu_stus 1946 een 
nieuw artikel 9 invoegt waarbij aan de 
groothandelaars, kleinhandelaars en ven
ters, bedoeld onder littera's A en D van 
artikel 8, verboden wordt niet gepasteu
riseerde of niet gesteriliseerde melk te 
ko0p te bieden, te verkopen, te vervoeren 
of te houden met het oog op de verkoop 
of de levering en waarbij die werkzaam
heden aan de cc producenten-venters wor
den voorbehouden >>, dit wil zeggen aan 
clie personen alleen die hun melkproductie 
rechtstreeks aan de verbruikers verko
pen, alsmede aan de groothandelaars, 
kleinhandelaars en venters aan wie voor
lopig en in geval van materiele onmoge
lijkheid door de minister afwijkingen zijn 
toegestaan gewee.st, bij dat ministerieel 
besluit reglementaire maatregelen zijn ge
nomen g·eweest welke stroken met het 
bij voormeld · artikel 3 van de besluitwet 
van 22 januari 1945 voorgeschrevene, voor 
zoveel zij tot doel strekken de bevoor
rading van het land te verzekeren zowel 
wat de hoeveelheid als de hoedanigheid 
van de tot verbruik aangewende waar 
betreft; 

Dat er immers te dien einde grond kan 
aanwezig zijn om de vervalsing te voor
komen welke de waar zou kunnen onder
gaan ten gevolge van de opeenvolgende 
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behandelingen die de uitdeling ervan aan 
de verbruiker normaal met zich brengt; 

Overwegende dat, hoewel de Iuiniste
riele besluiten van 19 augustus 1946 en 
20 april 1949 uitsluitend verwijzen naar 
wetteksten welke niet de enige wettelijke 
grondslag zijn van de reglementaire maat
regelen waarin bij die besluit~n . wor~~ 
voorzien, daaruit niet voortvloeit dat biJ 
de wet geen straffen zijn gesteld op ze
kere der inbreuken op de aldus uitgevaar
digde maatregelen; dat die inbreuken 
noodzakelijk inbreuken zijn op de maat
regelen genomen ter uitvoering van de 
wetsbepaling welke aan voormelde minis
terHlle besluiten ten grondslag liggen en 
dat zij als zodanig kunnen bestraft wor
den· 
D~t de straffen welke toepasselijk zijn 

op de inbreuken die omschreven zijn in 
de bij toepassing van artikel 3 van de 
besluitwet van 22 januari 1945 genomen 
besluiten, in de artikelen 5, 9 en 10 van 
die besluitwet bepaald worden ; 

Waaruit volgt dat het bestreden arrest, 
door verweerder om bovenaangehaalde re
denen te ontslaan van de vervolging welke 
tegen hem wegens inbreuk op a1'tikel 9 
van het ministerieel besluit van 20 april 
1949 werd ingesteld, de in het middel aan
geduide bepalingen geschonden heeft; 

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 
verweerder tot de kosten; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

5 juli 1954. - 2° kamer. - Voo1·zitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. van Beirs. - Gelijkltt~r'tende conclusie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Simont. 

2• KAMER. - 6 ju}i 1954 

1o. INKOMSTENBELASTINGEN. 
EJXTRABELASTING. - VERMOEDEN VAN VRIJE 
ACTIVA DIE DE BELASTINGPLIOHTIGE OP 10 ME! 
1940 BEZAT. - VERMOEDEN DAT DE SCHULD
VORDERINGEN NIET BETREF'f. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
EXTRABELASTING.- GOEDEHEN DIE VERMOED 
WORDEN VAN BELASTBARE INKOMSTEN VOORT 
TE KOMEN EN IN AHTIKEL 2, PARAGRAAF 3, 
VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945 ZIJN OP
GESOMD. - VER:I<IOEDEN DAT SLECHTS AAN
GENOMEN WORDT INDIEN DE ADMINISTRATIE 
GEWAG GEMAAKT HEEFT VAN DE ACCRESSEN 
WELKE DEZE GOEDEREN v66R 1 JANUARI 
1950 UITMAKEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. -
VERBETERING VAN EEN ONJUIST BEVONDEN 
AANGIFTE. - NOODZAKELIJKE VERWIJZING 

NAAR HET GEHEEL DER INKOMSTEN DAT MET 
HET GEHEEL VAN DE AANGEGEVEN INKOMSTEN 
MOET VERGELEKEN WORDEN EN GEEN VERWIJ
ZING NAAR SLECHTS ENKELE VAN DIE INKOM
STEN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. -
SCHATTING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG 
BIJ WIJZE VAN VERBETERING. '-- RECHTS
PLEGING VOORZIEN DOOR ARTIKEL 55 VAN DE 
SAMENGESCHAKELDE WETTEN, HETWELK NIET 
AFWIJR:'r VAN DE REGEL DAT IN DIT GEVAL DE 
BEWIJSLAST OP DE ADMINISTRATIE RUST. 

5° INKOMSTENBEJLASTINGEN. - ' 
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG 
KHACHTENS ARTIKEL 55, PARAGRAAF 1, VAN 
DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN. - VERMOE
DEN DAT DE GELDEN, DIE GEDIEND HERREN OM 
DE WELSTAND VAN DE BELASTINGPLICHTIGE 
TE VERZEKEREN, VAN BELASTBARE INKOMSTEN 
VOORTKWAMEN. 

6° INKOMSTEJNBELASTINGEJN. -
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG 
VOLGENS TEKENEN EN INDICIEN VAN GEGOED
HEID, KRACHTENS AR~'IKEL 55, PARAGHAAF 1, 
VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN.- WET
TELIJK VERMOEDEN (( .TUHIS ~'AN~'UM ll. 

7° INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN. -
ElXTRABELASTING. - WETTELIJK VEHMOE
DEN VAN OOHSPHONG VAN DE OP 9 OCTOBER 
1944 VASTGESTELDE ACCRESSEN VAN ACTIVA. -
ARTIKEL 2, PARAGRAAF 3, VAN DE WET VAN 
16 OCTOBER. 1945. - BEPALING DIE AAN DE 
BELASTINGPLIOHTIGE HET 'l'EGENBEWIJS TOE
LAAT. 

1 o De vTije activa, waarvan vennoed 
wordt dat de belastingplichige ze op 
10 mei 1940 bezat en die bij para
graat 2 van artilcel 3 van de wet van 
16 october 1945 tot invoering v_an de 
emtrabelasting voorzien worden, worden 
in deze bepaling op beperlcende wijze 
opgesomd. De schuldvo1·deringen wor
den m· niet in begrepen. 

2° Het bij artilcel 2, paragraaf 3, van de 
wet van 16 october 1945, tot invoering 
van de emt1·abelasting, bedoeld vermoe
den met betreklcing tot de goederen die 
vermoed wo1·den van belastbare inlcom
sten voort te Jcomen, mag slechts 
toegepast worden indien de administra
tie v60r 1 januari 1950 van deze ac01·es
sen je_qens dp, belastingplichtige gewag 
gemaalct heejt. (Wet van 16 october 
1945, art. 15, lid. 2,) (Stilzwijgende op
lossing.) 

3° Naardien het artilcel 55, pa1·agraat 1, 
van de samengeschalcelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, door 
te bepalen dat de administratie tot ver
betering van het cijjer van de aangege
ven inkomsten zal mogen overgaan, al
leen de grondslag die tot vestiging van 
de belasting moet dienen, 't is te zeggen 
het geheel van de belastbare inkomsten, 
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bcrloelcl heett, mag de onj~tistheicl van 
de arwgifte slechts voo·rtsprwiten nit cle 
vergeUjlcing van het cijfer van cle aan
ge(fe1Jen ·ink01nsten met clit wellc cle acl
minist-ratie in cle plaats flaa1·van wil 
stellen, en b·ij(fevolg valt ellce anclere 
ve!'(felijking, hetzij van sornrn·ige ele
rnenten rl-ie1· beflragen oncle·reen, hetzij 
van sornrnige inlcomsten rnet fle geza
nwnlijlce aan(fegeven inkornsten, bwiten 
het toetJCtssin(fsveld van fleze bepa
li:nff (1). 

4o Artilcel 55, 1Ja1·ag1·aat 1, van rle snrnen
rteschakelrle wetten heett in het a/.(fe
mecn niet ctffleweken vctn clc regel, clnt 
fle 1Jewijslast op cle culministratie !''ltst, 
wctnneer zij het cijfe·r fle·r awnge{feven 
inlcomsten meent te rnoeten w·ijzi{fen. 

5o Artilcel 55, parctoraaf 1, van cle sctmen
geschalcelcle wetten ve·rrnoeflt flat, be
ho·uflens bijb1·en(fing van het tegenbe
wijs, cle gelflen die geclienfl hebben orn 
fle welstanfl van de belast'inf!tJl-ichtioe 
te verzekeren van belastba1·e ·inlcornsten 
voo1·t kwamen . (2) . 

6o Hoewel het artilcel 55, paragraaf 1, 
van cle samengesclwlcelcle wetten aan 
cle aflministrat-ie fle last opleot van het 
bewifs, oncle·r meer floor m·iclclel van 
feUelijke ve1·moeclens, van de ornvcbn{) 
van cle somnwn die cle welstanfl van de 
be/.astinoplicht-ioe ve1·zelcercl hebben, 
voe1·t het nochtans een wetteUjk ver
moeclen juris tantum in betreftencle cle 
oorsprono van fleze sommen (3). 

7o L!biflens artilcel 2, paraonubf 3, van fle 
wet van 16 october 1945, is het nan de 
belastingp lie hUge toef!Claten, het wette
Ujlc ve1·rnoeflen van oorspmnrt van rle 
'llCtstgestelde ve1·mogensacc!·e8scn omve·r 
te we1·pen, clo01· te bew·i}zen flat rle ver
!"ichtin(fen rnet bet1·elcking tot cleze ac
c,·essen n·iet floor m:icldel van in cwti
kel 1 aanomvezen inlcornsten gedaan 
wenlen (4). 

(VAN PYPERZEEL, T. BELGISCHE STAAT, MINIS
TER VAN FL'\'ANCIEN; EN BELGISCHE S'l'AAT, 
MINIS'l'ER VAN FINANCIEN, T. VAN PYPER

ZEEL.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 16 jannari 1953 gewezen cloor 
llet Hof van beroep te Brnssel ; 

Overwegenc1e dat de tegen hetzelfde ar
rest gerichte voorzieningen samenhangend 
zijn; 

(1) Zie verbr., 22 juni 1954, twee an·esten 
(swpm, blZ. 692 en 693; Bull. en PASIC., 1954, 
I, 919 en 921). 

(2) Pa1·l. Besch., Kamer, zitting 1937-1938, 
n' 263, biz. 9, rnemorie van toelichting. 

I. Over de voorziening van Louis Van 
Pyperzeel 

Over het enig mic1c1el, afgeleid nit de 
scltending van artikel 97 van de Grand
wet, doorclat het bestrec1en arrest gewei
gerd heeft bij de activa .welke aanlegger 
bij het begin van het belastbaar tijdperk 
bezat een som van 151.G65 frank te voegen 
welke een schuldvorclering op de Bel
giselle Staat vertegenwoorc1igt, om de re
den dat : 1 o hoewel het << vaststaat dat 
verzoeker tnssen14 october 1940 en 2 april 
1942 een bedrag van 151.6G5 frank ter be
taling van v66r 10 mei 1940 geleverde 
prestaties heeft opgehaald Jl, « het belast
baar tijdperk Jl daarentegen «van 1 ja
nuari 1940 tot 31 december 1944 loopt Jl; 

2° « aangezien verzoeker zelfs niet be
wijst clat het een schuldvordering geldt 
welke Y66r 10 mei 1940, zijnde de in arti
kel 3, paragraaf 2, van de wet van 16 oc
tober 1945 bepaalde datum, ontstaan is, 
zij niet bij verzoekers activa op 1 januart 
1940 mag gevoegd worden Jl, dan wan
neer deze dubbelzinnigheid en .deze tegen
strijdigheid in de gronc1en met het ont
bre].l:en van de bij artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering gelijk
staan : 

Overwegende dat aanlegger, om te be
komen dat de c1oor hem tijdens het belast
baar tijdperk gefnde som van 151.665 fr. 
in minc1ering van zijn op 9 october 1940 
vastgestelde activa worc1e g·ebracht, het 
bewijs ervan had dienen te leveren dat 
voormelde som van een v66r 1 jannari 
1940 ontstane schuldvordering voort
kwam; 

D'at er te c1ien aanzien geen sprake kon 
zijn van toepassing van artikel 3, 11a
ragraaf 2, van de wet van 16 october 1945, 
hetwelk betrekking heeft op beperkendcr
wijze vermelde op 10 mei 1940 bestaande 
activa, waaronder de schuldvorderingen 
niet voorkomen; 

Dat dienvolgens de tot deze bepaling 
betrekkelijke en in het middel aange
haalde overweging van het arrest ter zake 
niet afdoende was; dat zij mitsdien ten 

-overvloede werd verstrekt, zoals nit de 
woorclen « zelfs niet n van cUe grond dui
delijk blijkt; 

Overwegende echter dat het arrest vast
stelt c1at de onderwerpelijke som door 
a::mlegger tussen 14 october 1940 en 2 april 
1942 als betaling van v66r 10 mei 1940 
geleverde prestaties opgeliaald werd, dan 
wanneer het belastbaar tijdperk op 1 ja
nuari 1940 aanvang neemt; 

(3) Zie nota 2 onder verbr., 22 juni 1954 
(Bull. en PASTC., 1954, I, 920). 

(4) Verbr., 12 januari en 15 juni 1954 (supm, 
biz. 323 en 664; Bull. en PAsrc., 1954, I, 397 
en 883). 
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Overwegende dat blijkens andere vast
stellingen van het arrest, die betalingen 
betrekking haddcn op een levering van 
vaarden welke na 1 januari 1940 plaats 
hacl; 

Dat eruit volgt dat het bestreden arrest 
zijn dispositief wettelijk door ondubbel
zinnige of niet tegenstrijdige gronden ge
rechtvaardigd heeft; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

II. Over de voorziening van de Staat : 
Over het eerste l)liddel, afgeleid nit de 

scl1ending van de artikelen 97 tot 112 van 
de Gronclwet, 2, paragrafen 1 en 3. en 
16 en 1\} van de wet van 16 october 11145, 
tot invoering van een extrabelasting op 
de in oorlogstijcl behualde exceptionele 
inlwmsten, winsten en baten, van arti
kel 55, paragruaf 1, van de wetten betrl?f
fende cle inkomstenbelastingen, samenge
scllakeld bij koninklijk besluit v:m 12 f:ep
t~?mber 1!!36, en, voor zoveel als nodig, 
bij · cle besluiten van 3 juni 1!141 en 31 juli 
1943 en bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, alsmecle van de arti
kelen 2 en 7 van de besluiten van 16 juni 
19±1 en 31 juli 1943 en 2 en 6 van het 
besluit van de Regent van 16 januari 1948 
betreffende de nationale crisisbelasting; 
eerste onderdeel : doordat het bestreden 
arrest beslist dat de administratie ten 
onrechte inroept dat het beclrag van 
6.000 frank premien hetwelk tot nako
ming van een levensverzekeringscontruct 
betaald werd, een teken of indicie uit
maakt van een hogere graad van gegoed
heid clan uit de aangegeven inkomsten 
blijkt (251.581 frank), dan wanneer de ge
zamenlijke indicien, en niet elk afzonder
lijk genomen inclicie, ter beoordeling. van 
de gegoeclheicl van een schatplichtige 
in aanmerking client te worden genomen ; 
tweecle ondercleel : doordat het bestreden 
arrest vaststelt clat de administratie het 
bewijs ervan niet heeft bijgebracht dat 
de schulclvordering op het 0. M. A op 
31 december 1944 (118.100 frank) en de 
scha tkistcertificaten welke op 9 october 
1944 in het bezit van appellant waren 
(67.000 frank), belastbnre inkomsten uit
maken, clan wnnneer de aclministratie, 
cloor clie sommen in aanmerking te nemen 
als tekenen of indicien van een hogere 
graad van gegoedheicl dan nit de aange
geven inkomsten blijkt, vermits door de 
belanghebbende schatplichtige geen tegen
bewijs werd bijgebracht, het van haar 
gevergde bewijs gelevercl heeft door mid
del van het wettelijk vermoeden dat in 
artikel 55, paragraaf 1, van de samenge
schakelcle wetten betreffende de inkom
stenbelastingen vastgelegd is : 

. Over het eerste onclercleel : 
Overwegencle dat het artikel 55, para

n;nnR., 1954. - 47 

graaf 1, van de samengescbakelcle wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, waar 
het bepaalt clat de aclministratie het aan
gegeven inkomstencijfer mag wijzigen, 
aileen de grondslag welke tot het vestigen 
van cle aanslag moet clienen in aanmer
king genomen heeft, dit wil zeggen het 
geheel der belastbnre inkomsten; dat 
dienvolgens de onjuistheid van de aan
gifte enkel kan blijken uit de vergelij
king van het cijfer der aangegeven in
komsten met clat hetwelk de aclministra
tie in de plaats claarvan wil stellen ; clnt 
mitsclien elke andere vergelijking, hetzij 
van somige elementen clier beclragen on
dereen, hetzij van sommige inkomsten 
met de gezamenlijke aangegeven inkom
sten, buiten het toepassingsvelcl clier be
paling vult; 

Dat bijgevolg bet bestreden arrest, door 
te verklaren clat voormelde som van 
6.000 frank uit de belastbare grondslag 
behoort te worden uitgesloten, om de re
clen clat die som niet hoger is dan bet 
bedrag der aangegeven inkomsten, de in 
het micldel aangeduide wetsbepalingen ge
schonden heeft; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegencle dat, nnardien hij het in 

artikel 2, paragraaf 3, van de wet van 
16 october 1945 vastgelegd wettelijk ver
moeden niet mag inroepen wijl llij de 
betwiste vermogensaceressen te lnat heeft 
cloen geld en, a anlegger zijn midd el enkel 
steunt op artikel 55, paragraaf 1, van de 
samengeschakelde wetten betreffencle rle 
inkomstenbelastingen ; 

Overwegende dat bij deze bepaling niet 
in het algemeen WDrdt afgeweken van de 
regel dat de last van het bewijs op de 
aclministratie rust wanneer zij het cijfer 
der aangegeven inkomsten acht te moeten 
wijzigen; 

Doell overwegencle clat, waar het be
paalt dat, behoudens bijbrenging van het 
tegenbewijs, de raming van de belastbare 
grondslag door cle administratie mag ge
schieden volgens tekenen of inclicien van 
een hogere graad van gegoeclheicl dan die 
welke nit de aangegeven inkomsten blijkt, 
clit artikel aanneemt dat de aclministratie, 
door aldus door feitelijke vermoedens te 
lJewijzen dat de schatplichtige een grotere 
welstand heeft genoten clan die welke 
de aangegeven inkomsten hem konden 
verschaffen, van het bestaan van niet 
nangegeven belastbare inkomsten deed 
blijken onder voorbehoud van levering 
van het tegenbewijs; dat uit kracht van 
deze bepaling bijgevolg valt te vermoeden 
clat, onder clit voorbehoucl, de gelclen 
waarmede de schatplichtige volgens zijn 
graacl van gegoedheid leefcle, van belast
bare inkomsten voortkwamen; dat deze 
interpretatie steun vindt in de toelichting 
betreffende artikel 6 van de wet van 
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28 juli 1938, hetwelk naclerhancl in voor
meld artikel 55 opgenomen werd, welke 
toelichting, zonder in dat opzicht tegen
gesproken te zijn geweest, als volgt luidt : 
<<met andere woorden, de administratie 
zal de levenswijze van de belastingplich
tige kunnen in acht nemen. Belasting
plichtigen voeren aan dat zij op hun kapi
taal of dat van hun echtgenote leven, dat 
zij geld te leen genomen hebben of nog 
dat zij inkomsten genieten die van cedu
laire belastingen en zelfs van de aanvul
lende personele belasting vrij zijn. Voor
taan moet de belastingplichtige het be
wijs verstrekken van wat hij bevestigt >>; 

Dat nit deze beschonwingen blijkt dat, 
ofschoon het op de administratie de last 
laat rusten, onder meer door micldel van 
feitelijke vermoedens, de omvang te be
wijzen van de sommen door middel waar
van de schatplichtige zijn welstancl 
heeft g·enoten, het artikel 55, paragraaf 1, 
van de samengeschakelde wetten ter be
paling van de belastbare gronclslag een 
wettelijk vermoeden jtlds tantu,m met 
betrekking tot de oorsprong van cUe som
men invoert ; 

Overwegende dat, naardien het niet be
wees dat de schnldvordering op het O.:M.A. 
en de schatkistcertificaten sommen ver
tegenwoordigden welke besteed werden 
aan de nitgaven waarnit de gegoedheid 
van de schatplichtige gednrende het be
lastbaar tijdperk blijkt, aanlegger zich, 
wat de oorsprong van die activa aanging, 
niet op het wettelijk vermoeden van voor
meld artikel 55, paragraaf 1, vermocht 
te beroepen; 

Dat bijgevolg het bestreden arrest bij 
een bindende feitelijke beoordeling wette
lijk heeft knnnen beslissen dat de be
twiste activa g'een indicien nitmaakten 
waaruit een hogere graad van gegoedheid 
dan nit de aangegeven inkomsten blijkt; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

Over het tweede micldel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, alsmede 1319 tot 1322 van 
het Bnrgerlijk Wetboek, doordat het be
streden arrest zegt dat het als vaststaand 
beschouwd accres der activa van appel· 
lant behoort te worden verminderd met 
de sommen van 26.597 frank en 112.437 fr. 
welke hij tijdens de oorlog behaalt heeft, 
dan wanneer die sommen blijkens de ele
menten van het dossier van vorenbedoeld 
accres der activa zijn afgetrokken ge
weest : 

Overwegende dat nit de aan het hof 
voorgelegde stnkken, en inzonderheid nit 
het op 5 juni 1948 aan verweerder aan
gezegd bericht van wijziging van , de 
aangifte, blijkt dat de administratie, tot 
bepaling van de belastbare grondslag, 
onder de vermelding « saldo nit de ver-

deling >> de sommen van 36.597 frank en 
van 112.437 frank in mir.dering heeft ge
bracht, welke verweerder, onderscheide
lijk door tnssenkomst van de notarissen 
d'Hondt en Vandenbroecke, ontvangen 
had; dat ae wijzigingen welke ten ge
volge van het antwoord van verweerder 
van 22 jnni 1948 aan eli& staat zijn toege
bracht geweest, vermelde in mindering 
gebrachte sommen niet troffen welke in
tegraal zijn behouclen geweest; 

Dat bijglevolg, het bestreden arrest, 
door voormelde sommen een tweecle maal 
van de belastbare grondslag af te trekken, 
het aan het bericht van wijziging ver
schnldigd geloof geschonden heeft; 

Dat het middel gegroncl is; 
Over het dercle middel, afgeleid nit, de 

schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 2, paragrafen 1 en 3, en 
16 en 19 van de wet van 16 october 1945, 
tot invoering van een extrabelasting op 
de in oorlogstijcl behaalde exceptionele 
inkomsten, winsten en baten, 26, paragra
fen 1 en 3, en 55, paragraaf 1, van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, samengeschakeld bij koninklljk be
slnit van 12 september 1936, en, voor zo
veel als nodig, bij ae beslniten van 3 jnni 
1941 en 31 jnli 1943 en bij het besluit 
van de Regent van 15 jannari 1948, van 
de artikelen 2 en 7 van de beslniten van 
16 juni 1941 en 31 jnli 1943, en 2 en 6 
van het beslnit van de Regent van 16 ja
nuari 1948 betreffende de nationale cri
sisbelasting, alsmede 1319 tot 1322 van 
het Bnrgerlijk Wetboek, doordat p.et be
streden arrest beslist, zonder dienaan
gaande enige grond op te geven, dat een 
som van 15.000 frank welke van een ver
koop van onroerende goederen voortkwam 
en tot )+et voldoen van aanslagen in de 
grondbe~asting gebrnikt werd, van de ac
tiva op 31 december 1944 client te worden 
afgetrokken, dan wanneer deze nitgave 
practisch reeds is afgetrokken geweest 
en dan wanneer geen enkele wetsllepaling 
een nienwe aftrek rechtvaardigt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het aftrekken van een som van 15.000 fr., 
welke het van de vermogensaccressen af
zondert, motiveei·t door vast te stellen 
dat die som deel uitmaakte van de ver
koopprijs van een te Strombeek gelegen 
en in maart 1941 verkocht onroerencl goed, 
en dat cUe som door notaris Verbrnggen 
gebruikt werd tot het voldoen van aansla
gen in de grondbelasting welke verweer
der verschuldigd was;, 

Dat mitsdien aan het voorschrift van 
artikel 97 van de Grondwet is voldaan 
geweest; 

Overwegende, aangaande de schending 
van het aan de akten verschuldigd geloof, 
dat het middel slechts bepaald melding 
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maakt van bet aan verweerder op 5 juni 
1948 aangezegd bericbt van wijziging 
van de belastingenaangifte; dat uit dat 
stuk blijkt dat de administratie een glo
bale som van 35.099 frank wegens belas
tingen en verzekeringen in de vermogens
accressen beeft opgenomen, zonder mo
gelijk te maken zicb rekenscbap ervan 
te geven of de som van 15.000 frank daar
in, al dan niet, begrepen was; 

Dat, waar bet in aanmerking· neemt dat 
de som van 15.000 frank in bet globaal 
cijfer van 35.099 frank begrepen was, bet 
bestreden arrest clus bet aan clie akte 
verscbulcligd geloof niet gescbonden beeft; 

Dat clit onclerdeel van bet micldel niet 
kan worden aangenomen; 

Overwegende clat, naar luid van arti
kel 2, paragraaf 3, van de wet van 16 oc
tober 1945, de belastingplicbtige bet wette
lijk vermoeden van de oorsprong van de 
vastgestelcle vermogensaccressen mag te 
niet doen door te bewijzen dat de tot die 
accressen betrekkelijke verricbtingen niet 
door middel van de in artikel 1 aange
duide inkomsten zijn gedaan geweest; 

Dat eruit volgt clat bet bestreden arrest, 
op groncl van de vaststelling dat de som 
van 15.000 frank van de prijs cler tegelcl
making van een v66r 1 januari 1940 ge
kocbt onroerend goecl voortkwam, wette
lijk l1eeft kunnen beslissen dat clie som 
nit de vermogensaccressen diende te wor
den uitgesloten; 

Dat bet bestreden arrest mitsclien 
zijn dispositief wettelijk gerecbtvaardigd 
beeft; 

Waaruit volgt dat geen onderdeel van 
bet middel kan worden aangenomen ; 

Om die reclenen, voegt de op de alge
mene rol onder nrs 1217 en 1226 ingescbre
ven zaken samen; verbreekt de bestreuen 
beslissing, docb enkel voor zoveel bet, 
ten aanzien van de gewone belastingen 
en van de ex:trabelasting, een som van 
6.000 frank welke de premHln van een 
levensverzekeringscontract vertegenwoor
digt en de sommen van 36.597 frank en 
112.437 frank welke de partij Louis Van 
Pyperzeel door tussenkomst van de no
tarissen d'Hondt en Vandenbroecke ont
vangen beeft uit de belastbare grond
slag beeft gesloten, alsook voor zoveel 
bet de litigieuze aanslagen vernietigd 
beeft in de mate clat zij op voormelcle 
sommen betrekking bebben, bet terugbe
talen, met de moratoire interesten, van 
dat deel der aanslagen beeft gelast en 
over de kosten uitspraak beeft gedaan; 
verwerpt de voorzieningen voor bet ove
rige; beveelt dat melding van onderbavig 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt de partij Louis Van Pyper
zeel tot drie vierde en de Staat tot een 

vierde cler kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar bet Hof van beroep te 
Luik. 

6 juli 1954. - 28 kamer. - Voorzitter 
en vers~aggever, H. Giroul, raadsbeer 
waarnemencl voorzitter. - Gelijlchtidende 
concl~tsie, H. Gansbof van der Meerscb, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. J. 
Maas (van de Balie van beroep te Brus
sel) en Van Leynseele. 

2" KAMER. - 6 juli 1954 

INKOMSTENBELASTINGEN. - BELAS
TING OP DE BEDRIJFSINKOMS'l"EN. - RAMING 
VAN DE BELAS'l"BARE GRONDSLAG. - VRIJDOM 
VAN DE RE~'ERENTIEWINST VOORZIEN DOOR 
AR'l'IKEL 4 VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945. 
- VRIJDOJ\I EIGEN AAN DE EXTRABELASTING 
EN BIJGEVOLG VREE)£0 AAN DE GEWONE BELAS
'l"INGEN. 

De m·ijdom van de reterentiewinst voo·r
z·ien bij a1·tikel 4 van de wet van 16 oc
tobe1· 1945 betreffen(le de extrabelas
ting, die slechts op het excedent van de 
gednrende de oorlogspe1·iode behaalde 
inlcomsten op deze van een genaamde 
<< 1·eterent-iepe•riode '' gevestigd wordt, is 
eigen aan de extrabelasting en, bijge
volg, vreemd aan de gewone belastingen 
en in het bijzonder nan de belasting 
op de bedrijfsinlcomsten. 

(BELGISOlill STAAT, MINISTERIE VAN FINANOIEN, 
'1". VASSAR'!".) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 4 maart 1953 gewezen door bet 
Hof van beroep te Luik; 

Over bet enig middel, afgeleicl uit de 
scbencling van de artikelen 97 en 112 van 
de Gronclwet, en 4 van de wet van 16 oc
tober 1945, doordat bet bestreden arrest 
beslist beeft dat de gewone inkomsten
belastingen in dezelfde mate zullen ver
laagd worden als de extrabelasting op 
de in oorlogstijcl bebaalcle exceptionele 
winsten, ten aanzien van welke belas
ting bet vrijgestelcle referentiebeclrag van 
155.000 frank op 300.000 frank worclt ge
bracbt, clan wanneer 1 o ten gevolge van 
een dubbelzihnige motivering, welke met 
bet ontbreken van reclenen gelijkstaat, het 
arrest nalaat de gevolgtrekkingen te ver
duiclelijken en wettelijk te recbtvaardi
gen welke bet, op bet stuk van gewone 
inkomstenbelastingen, afleiclt nit de bij
komencle referentie van 145.000 frank 
welke bet voor de extrabelasting op de 
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exceptionele inkomsten toestaat; 2° geen 
enkele wetsbepaling de vrijdom van de 
referentiewinst welke ter zake van. de 
extrabelasting in artikel 4 van de wet 
van 16 october 1945 is omschreven op de 
gewone inkomstenbelastingen toepasse
lijk maakt : 

Overwegende dat de bij de wet van 
16 october 1945 ingeYoerde extrabelasting 
op « een excedent ll van inkomsten gehe
ven worclt, dit wil zeggen op de gedm·ende 
de oorlogsjaren behaalde inkomsten, ver
minderd met de inkomsten van een « refe
rentietijdperk ll geheten tijdruimte; clat 
daarentegen, krachtens de samengescha
kelde wetten, de op cle bedrijfsinkomsten 
verschuldigde belastingen, geheven wor
den op de vastgestelde of vermoeclelijke 
inkom.sten welke tijdens het belastbaar 
jaar inderdaad verwezenlijkt werden; 

Overwegencle dat, door het beclrag van 
de aanslag in de gewone belastingen te 
verlagen, om de reden dat er, ter bepa
ling van de belastbare grondslag van die 
belastingen, grond aanwezig was om van 
bet beclrag der vastgestelcle of vermoede
lijke inkomsten dezelfde referentiewin
sten af te trekken als voor de extrabelas
ting, en door alclm;; het artikel 4 van de 
wet van 16 october Hl45 op een aan clat 
artikel vreemde ma terie toe te passen, 
het bestreden arrest aan verweerder een 
verlaging van belasting verleend heeft 
welke niet bij een wet werd ingevoerd, 
en zijn beslissing niet wettelijk met rede
nen heeft omkleed ; 

Dat het de in het middel aangeduicle 
wetsbepalingen geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, cloch enkel voor zoveel het 
beslist dat de gewone belastingen zullen 
verlaagd worden, door op de belastbare 
inkomsten dezelfde referentiewinsten als 
die geldende voor de extrabelasting in 
mindering te brengen, en in die mate 
terugbetaling heeft gelast van iedere som 
welke onverschuldigd werd geind en over 
de kosten uitspraak gedaan beeft; be
veelt dat melding van onderha vig arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
w'ijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

6. juli 1954. - 2° kamer. - Voorzitter 
en verslaggevm·, H. Giroul, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - GeUjkl~ticlencle 
oonalusie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Van 
Leynseele. 

2" KAMER. - 6 juli 1954 

INKOMSTENBELASTINGEN. AAN-
SLAG. - MELDING << AANSLAG l'O'f BEWA
RING ll OP HET AAI'iSLAGBIL-JE'l' AANGEBRACH'l'. 
- :MELDING DIE DE GELDIGHEID VAN DE AAN
SLAG NIE1' -WEGNEEMT. 

De floo1· de (tflm·in·istrat-ie op het aanslag
lriljet betrejfencle cle actnslag in cle ge
wone belastingen anngebntohte mel
cl-ing « ctanslag tot bewa'l'ing Jl, neemt cle 
gelcUgheicl van cle nanslctg n·iet weg. 

(l\1AA:NILOZE VENNOO'l'SCHAP (( COMPA3NIE DES 
EAUX DE YIENNE ll, T. BELGISCHE S'l'AA'l', MI
NlS'l'ER VAN FIN ANCIEN.) 

ARREST. 

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

01•er het enig middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Gronllwet en 61, paragraaf 3, van de 
samengeschakelde wetten betreffencle de 
inkomstenlJelastingen, doordat het be
streden arrest, na bevonden te heb
ben dat « de wet g-een aanslag-en tot 
bewaring kent ll, desondanks beslist 
heeft dat zodanige aanslag de bij arti
kel 61, paragraaf 3, van voormelde 
wetten gestelde termijnen tot het indienen 
van een reclamatie deed lopen, clan wan
neer het teg-enstrijdig- is enerzijds te be
slissen da t de a an slag onreg-elma tig is en 
anderzijds dat hij desonclanks juridische 
gevolgen heeft, en clan wanneer clergelijke 
tegenstrijdigheid in de gronden met het 
ontbreken van grontlen gelijkstaat : 

Overwegende dat, hoewel het bestreden 
arrest verklaart dat «de wet geen aan
slagen tot lJewaring kent ll, het claaruit 
niet afieillt dat zodanige aanslag onregel
matig zou wezen en bijgevolg geen juri
dische gevolgen zou kunnen hebben; 

Overwegende integendeel dat het, door 
te oordelen dat het verval ten voordele 
van de aclministratie verkregen was, im
pliciet cloch noodzakelijk die aanslag als 
regelmatig beschouwd heeft; 

0Yerweg-ende dat het noch teg-enstrijdig, 
noch onwettelijk is, aan de ene zijde, 
een vermelding van het aanslagbiljet 
zonder juridische uitwerking te bevinden 
wijl zij door de wet niet gekend is, en 
aan de andere zijde, te beslissen dat die 
vermelding, zonder wettelijke grondslag, 
geen nietigheid met zich brengt van de 
akte waarin zij Yervat is; 
, Dat het middel mitsdien niet kan wor
(len aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 
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6 juli 1954. - 2" kamer. - Voo1·zitte·r, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggeve1·, H. De Bersaques. 
- GeUjlcluidende conclttsie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 6 juli 1954 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERHOGING DOOR DE DIREOTEUR VAN HET 

BEDRAG VAN DE AANSLAG VAN AMBTSvVEGE OP 
DE TIECLAMATIE VAN DE BELAS'l'INGPLIOHTIGE. 
-- BESLISSING DIE NIET ALS NIEUWE AANSLAG 
VAN A1vlllTS"\VEGE GELDT, ONDER JriEER, 'l'EN OP
ZIOHTE VAN 'HET BEWIJS DAT DESBE1'REFFEND 
OP DE BELAS'l'INGPLIOH'l'IGE ZOU RUSTEN, 
DOOH HE'l' KARAKTER VERTOONT VAN EEN 
KRAOHTENS AR1'IKEL 65 VAN DE SAMENGE

SOH<~KELDE WE1vl'EN GENO.MEN BESLISSING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
AANSLAG YAN AMBTSWEGE. - GELDIGHEID 
VAN HET VE!U.IOEDEN WELK VOOR EEN BELAS
TINGPLIOHTIGE LANDBOUWER ((DE FORFAI

TAIRE RAMINGSGRONDSLAG VAN DE GRAS
STREEK )) VAN EEN ANDERE PROVINOIE KAN 

UITMAKEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BESLUIT VAN DE. REGENT VAN 27 NOVEMBER 
19!5 BETREFFENDE DE TOEPASSING OP DE 
LANDBOUWEXPLOITATIES VAN DE BELASTING OP 
HE'l' KAPI1'AAL. - NIE'r 1'0EPASSELI.JK VOOR 

DE VESTIGING VAN DE BELASTING OP DE BE
DRTJFSil\'KOMSTEN. 

1° De clirecte!lr de1· belnstin[Jen die, op 
de 1·eolnmnt-ie vnn de belnst-ingplichtige, 
het berlim[l van de ten laste vnn deze 
lantste in[lelcohierde annslag vnn ambts
wege verhoogt, vestigt geen niettwe nnn
slag van ambtswege te1· ttitvoering vnn 
nrtilcel 56 va11 de samengeschalcelde wet
ten, welke cle belastingpUchUge sleohts 
zan lcunnen best1·ijden floor vnn het 
jniste oijfm· van z·ijn belnstbnre inlcom
sten te floen blijken. 

2° TVannee1· de administ1·atie een belns
tingplichtige landbouwe1· vnn nmbts
wege aanslaat, ma_q zi.i zttllcs doen op 
gronfl van het vennoeden ttitgemnnlct 
doo·r de fortnitain; ·ramingsgrondslag 
vnn cle grasstreelc vnn een nndere p1'0-
vincie dan fleze wna.1· de lnndbouwem
ploitatie van de belastingplioht-ige ge
vestigcl is. 

3° Het beslttit van de Regent van 27 no
vember 191,5, betrejfende fle toepnssing 
op de lnndbou.wemploitnties vnn de be
la.sfi.nr; op het knpitanl, is v1·eemd nnn 
de vestiging van de belnst-ing op de be
drijfsin lcomsten. 

(BELGISOHE STAAT, MINISTERIE \'AN ~'INANOIEN, 

T. WIBRIN.) 

ARHEST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 en 
112 van de Grondwet, 56, lid 2, van 
de samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingten en 7 van de 
samengeschakelde besluiten betreffende 
de nationale crisisbelasting, van 31 juli 
1943, doordat het bestreden arrest de 
ten gevolge van de beslissing van de ad
ministratie gevestigde aanslag vernie
tigt, dan wanneer de belanghebbende 
het bewijs van het juiste cijfer zijner in
komsten niet bijbrengt, welk bewijs in on
derhavig geval op hem rust om reden dat 
evengemelde aanslag, evenals de eerste, 
behoort te worden beschouwd als mnbts
halve te zijn gedaan geweest, wegens niet
indiening van een aangifte : 

Overwegende dat de directeur der be
lastingen die, i.ngevolge de reclamatie van 
de belastingplichtige, het bedrag van de 
ten laste van deze ambtshalve ten kohiere 
gebrachte aanslag verhoogt, geen nieuwe 
aanslag van ambtswege vestigt welke de 
belastingplichtige enkel mag bestrijden 
door van het juiste cijfer zijner inkomsten 
te cloen blijken; dat immers wanneer hij 
over een reclamatie uitspraak doet, de 
directeur handelt bij toepassing van arti
kel G5 der samei1geschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, en niet 
ter uitvoering van artikel 56 dier wetten; 

0>'erwegende clat binnen de grenzen van 
de verhoging waartoe de directetn· heeft 
besloten, cle la.st van l1et bewijs op de ad
ministratie rust; dat dientengevolge het 
llestreden arrest de belastingYerhoging 
heeft kunnen vernietigen om de reden 
dat ~~ directeur zich nopens de ligg1ng, 
en biJgevolg nopeus llet opbrengstvermo
gen van de door verweerder bebouwde 
gronden vergist heeft; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Oyer het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van het besluit van de 
Regent van 27 november 1945 betref
fende de toepassing van de belasting 
op het kapitaal op de landbouwexploi
taties, en derhalve schending van de 
artikelen 1320 tot 1322 van het Burger
lijk Wetboek, doordat het bestreden ar
rest het bedrijf van verweerder in de 
grasstreek rangschikt, dan wanneer het 
onbetwistbaar in de Oondrozlandstreek 
ligt, zoals is op te maken uit cle indeling 
der landllouwstreken zoals zij uit de bij 
voormeld besluit gevoegde bijlagen blijkt : 

Overwegende aan de ene zijde dat het 
bestreden arrest de voor de grasstreek 
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van de provincie Luik bepaalde forfai
taire ramingsgrondslag, welke die van de 
aanslag van ambtswege is, aanneemt, niet 
omdat de door verweerder bebouwde gron
den niet in de Luiker Condrozstreek zijn 
gelegen, maar omdat zij liggen « in een 
streek welke in erge mate blootgesteld is 
aan de rook der fabrieken of in de nabij
heid van asbelten welke de werking van 
de zonneschijn verhinderen 11 ; 

Overwegende, aan de andere zijde, dat 
het besluit van de Regent van 27 novem
ber 1945, betreffende de toepassing van de 
belasting op het kapitaal op de landbouw
exploitaties, geen betrekking heeft op het 
heffen van de belasting op de bedrijfsin
komsten; 

Dat het middel ten dele in feite en ten 
dele naar recht niet opgaat; 

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

6 juli 1954. - 2• kamer. - VoorzUter 
en ve1·sUtggeve1·, H. Giroul, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijlcluidende 
oonelusie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van 
Leynseele-en Salmon (deze laatste van cle 
Balie van beroep te Luik). 

2e KAMER. - 6 juli 1954 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
ZAKEN VAN RECHTS'l'REEKSE BELASTINGEN. 
MID DEL cc ALLE EN ELKEEN ll VAN DE WETS
BEPALINGEN BEDOELENDE. - MIDDEL DA'r DE 
AANDUIDING VAN DE GESCHONDEN WETTEN NIET 
BEVAT. - MIDDEL NIET ONTVANKELIJK. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
EXTRABELASTING. - WET VAN 16 OCTOBER 
1945. - WET DIE ANDERE EATEN DAN DIE VAN 
DE BEROEPSBEDRIJVIGHEID VAN DE BELASTING
PLICHTIGE AAN DE BELASTING ONDERWERPT. 

1 o H et middel dat cc aUe m~ elkeen van de 
bepalingen van de wet van 16 octobe1· 
1945 ... alsook van de samengesohalcelae 
wetten bet1·ettende de inkomstenbelas
Unrten 11 lieoogt, zonder de door a1·ti
lcel 14 van de wet van 6 september 1895 
vom·r;esohreven aandtticling van de ge
schonden wetsbepalingen te lievatten, 
is niet ontvanlcelij k. 

2o Artikel 2, pa1·agraat 1, van de wet van 
16 october 1945 ondm·werpt aan cle ewt?·a
belasting, onder mee1·, cle anclere in7com-
8ten, winsten en baten clan clegene die 
ttit een bemepsliecl?·ijvigheicl van cle be
lastingpliohtige voortkomen. 

(GILLET, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

arrest, op 17 juni 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het enig middel, afgeleid uit 
de schending van al de bepalingen 
van de wet van 16 october 1945, en 
inzonderheid van haar artikelen 1, 2 
en 3, alsmede van alle llepalingen van 
de samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, en van arti
kel 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest aanlegster 
heeft beschouwd al.s een voor de extra
belasting in aanmerking komende belas
tingplichtige, dan wanneer de adminis
tl·atie niet betwist heeft dat aanlegster, 
verminkt zijnde, in de loop der jaren 1940 
tot 1944 generhande beroepsbedrijvigheid 
heeft gehad en geen der in artikel 2, pa
ragraaf 1, van de wet van 16 october 1945 
aangeduide inkomsten heeft genoten, en 
dan wanneer het begrip van cc voor de 
extrabelasting in aanmerking komende be
lastingplichtige '' omschreven wordt in de 
wet, welke daarvan elke persoon uitsluit 
die de bovenbedoelde in die wetsbepaling 
op beperkende wijze bepaalde inkomsten, 
wins ten en ba ten niet heeft genoten : 

Overwegende dat, in zover het cc alle be
palingen van de wet van 16 october 1945 
... alsmede alle bepalingen van de samen
geschakelde _wetten op de inkomstenbe
la.stingen '' opgeeft, zonder de aanduiding 
te bevatten van de geschonden wetsbepa
lingen, welke bij artikel 14 van de wet 
van 6 september 1895 wordt voorgeschre
ven, het middel niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat bij artikel 2, para-
graaf 1, van de wet van 16 october 1945 
andere inkomsten, winsten en baten dan 
de door een beroepsbedrijvigheid opge-

. levercle aan de extrabelasting onderhevig 
worden gemaakt; 

Overwegende dat het arrest, antwoord 
verstrekkende op de conclusies der par
tijen in verband met aanlegsters hoeda
nigheid van belastingplichtige, vaststelt 
dat de administratie het aanwezig zijn 
van die hoedanigheid aangetoond heeft, 
naardien aanlegster baten heeft behaald 
welke binnen de bij artikel 2, paragraaf 1, 
van cle wet van 16 october 1945 gestelde 
grenzen vallen, en welke, om reden. van 
hun aanzienlijkheid, van hun aard of van 
de omstandigheden, een exceptioneel ka
rakter vertonen, en dat vorenbedoelde ba
ten, buiten de in artikel 25 van de samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen aangeduide, de winsten 
of baten begrijpen die nit toevallige of 
bijkomstige operatHln met nijverheids-, 
handels- of landbouwkarakter gehaald 
werden, en de winsten voortkomend van 
verrichtingen in zake spel, met uitzonde
ring van de toegelaten loterijen, alsmede 
de andere in paragrafen 4 en 5 van voor
meld artikel 2 aangeduide inkomste~; 
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Overwegende dat het arrest, op grond 
van vermoedens afgeleid zowel nit de ver
gelijking van de activa welke aanlegster 
in october 1944 bezat met de voor het be
lastbaar tijdperk aangegeven inkomsten, 
als nit het ontbreken van elke nitleg no
pens de oorsprong van die activa, van 
welke vermoedens het de waarde son
verein be0ordeelt, beslist dat aanlegster 
gednrende voormeld tijdperk exceptionele 
baten heeft behaald; 

Dat het zijn beslissing mitsdien wette
lijk rechtvaardigt en dat het middel niet 
kan worden aangenomen; 

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

6 jnli 1954. - 2" kamer. - TToo1·zitter, 
H. Gironl, raadsheer waarnemend voor
zitter. - TTe·rslaggevr.w, H. Belpaire. -
GeUjklu.idende oonol~tsie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
te1·s, HH. Mawet (van de Balie van be
roep te Lnik) en Van Leynseele. 

l e KAMER. - 8 juli 1954 

HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN. 
REOHTEN EN VERPLIOHTINGEN VERBONDEN AAN 
DE HOEDANIGHEID VAN VERHUURDER.- VER
HUURDER DIE ZONDER TOESTE~UNG VAN DE 
HUURDER ZIJN REOH'l'EN EN VERPLIOH'riNGEN 
AAN EEN DERDE HEEFT OVERGEDRAGEN. -
DERDE ZONDER DE NODIGE HOEDANIGHEID OM 
ZIOH TEGEN DE HERNIEUWING VAN DE HUUR 
'l'E VERZE'I"l'EN. 

De de1·de, aan wie de verh~t~wder van een 
onroerend handelsgoed zijn reohten en 
verpliohtingen jegens de h1Hwder zon
der de toestemming van deze laatste 
heett overgedragen, mag zioh niet be-
1'oepen op de reohten die de wet van 
30 april 19;j1 aan de hoedanigheid van 
verhmtrder heoht, en onder meer op het 
1·echt zich tegen de hernie~twing van de 
h1t1W te verzetten. (Wet van 30 april 
1951, art. 16 en 17.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « GRANDS MAGASINS 
DE LA BOURSE ll EN CONSORTEN ROSSUM, 
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (( LES PATRONS 
CHAR CUTlERS ll.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 maart 1953 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brnssel ; 

Over het eerste middel, eerste onder
deel, afgeleid nit de schending van de 
artikelen 11, 13 tot 17 en 33 van de 

wet van 30 april 1951 op de handels
hnnrovereenkomsten, 1, 3, 5, 8, 9, 22 
en 43 van het beslnit van de Regent 
van 31 jannari 1949 tot samenordening 
van de wetten hondende nitzonderings
bepalingen in zake huishuur, van de 
artikelen 1 van de wet van 31 mei 1949, 
1 en 2 van de wet van 22 december 1949, 
1 en 3 van de wet van 30 JUDi 1950, 1, 3, 
9, 10 en 42 van de wet van 20 december 
1950, zijnde al deze wetten tot dezelfde 
materie betrekkelijk, en van artikel 5 van 
de interpretatieve wet van 1 juni 1951, 
van de artikelen 537, 543, 5!4, 1101, 
1102, 1127, 1136, 1237, 1709, 1719, 1743 
en 1744 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden vonnis, om het door 
verweerster in verbreking gedane verzoek 
tot hernieuwing van de hunr in te willi
gen en de daartegen aangebrachte eis 
van aanlegster, «Grands Magasins de la 
Bourse ll, welke op de artikelen 16 en 17 
van de wet van 30 april 1951 steunt, af 
te wijzen, beslist dat, ofschoon verweer· 
ster niet meer een lopende huur doch se
,dert 1 febrnari 1947 een een'i•oudige ver
lenging genoot, zij het in artikel 13 van 
voormelde wet omschreven recht op her
nieuwing jegens haar oorspronkelijke ver
huurders, de litisconsorten Rossum, eige
naars van het onroerend goed, kon doen 
gelden, zonder dat zij behoefde rekening 
te honden met het in januari 1950 tussen 
litisconsorten Rossnm en de << Grands Ma
gasins de la Bourse ll tot stand gekomen 
authentiek huurcontract waarvan de in
houd haar aangezegd was geweest, en 
zonder dat het door de voornoemde firma 
te kennen gegeven voornemen de hoofd
zetel van haar bedrijf te vergroten tegen 
haar nitwerking kon hebben; dan wan
neer de akte, waarbij de eigenaar van 
een goed waarvoor een hnnrverlenging 
werd toegestaan dat goed in de bovenge
melde omstandigheden aan een derde in 
hnur geeft, tot gevolg heeft die nieuwe 
hnnrder tot de werkelijke « verhnurder ll 
van de genieter der verlenging te maken, 
dewelke ten opzichte van de nieuwe ver
hnnrder in een verband van hunrder tot 
verhnnrder onder het regime der hnnr
verlengingswetten staat, met dit gevolg 
dat, namelijk ingeval het regime van de 
wet van 30 april 1951 op het algemeen 
regime der hnurverlenging komt te vol
gen, de in deze wet in aanmerking ge
nomen persoonlijke hoedanigheden en 
toestanden, inzonderheid die welke in 
de artikelen 16 en 17 bedoeld zijn, voor
taan in de persoon van die nienwe « ver
hunrder ll, en niet in de persoon van de 
oorspronkelijke << verhnnrder ll dienen fe 
worden beoordeeld, tweede onderdeel, af
geleid nit de schending van dezelfde 
wetsbepalingen, doordat, tot verwerping 
van de gemeenschappelijke stelling van 
aanleggers als zon de aanlegster sub 
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A moeten worden aangezien als, bij uit
sluiting van aanleggers snb B, thans het 
ten behoeve van verweerster bij de wet 
van 30 april 1951 ingevoerde recht op 
huurverlenging verschuldigcl te zijn, het 
bestreclen vonnis beslist dat het toestaan 
aan een derde van een huurcontract met 
betrekking tot een reeds tot hanclelsdoel
einuen verhuurd onroerend goed, ten op
zichte van de handelaar vroegere huur
der, al mocht deze ook een verlenging ge
nieten, generlei indeplaatsstelling van 
<< verhuurder li met zich brengt, wanneer 
die derde geen zakelijk recht op het on
roerend goed en geen recht op het han
uelsfonds heeft; dan wanneer de in de ar
tikelen 13 tot 17 van de wet bedoelde 
<< verhuurder ll de feitelijke houder van 
het recht op het gebruik van het onroe
rend goed is, althans ingeval hij zijn ti
tel v66r de vankrachtwording van de wet 
van 30 april 1951 verkregen heeft en zulks 
afgezien van iedere bijkomende hoeda
nigheid voortkomende uit een zakelijk 
recht op het onroerend goed of op het 
bandelsfonds : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat uit de vaststellingen 

van de rechter over de grond blijkt : 
1 o dat verweerster, die een tot handels
doeleinclen bestemd onroerend goed in ge
bruik had, krachtens een door de eige
naars, de litisconsorten Ros<lum, thans 
aanleggers, toegestaan huurcontract, het
welk op 31 januari 1947 was verstreken, 
de wettelijke verlenging heeft genoten die 
ingevoeru werd onder meer bij de over
gangsbepalingen ingevolge waarvan de 
handelslmurvoereenkomsten tot met de 
dag van de inwerkingtreding van een 
nieuwe wet' tot wiiziging van· de artike
len 1708 tot 1762/7 van het Burgerlijk 
Wetboek verlengd werden; 2° dat de li
tisconsorten Rossum, bij een regelmatig 
overgelegde authentieke akte, op 25 ja
nuari 1950 hetzelfde onroerend goed voor 
achttien · jaar aan de aanleggende ven
nootschap in huur gegeven hebben; dat 
deze naar luid van die akte « erkent met 
ingang van 1 febrnari 1950 in ue plaats te 
treden van de verhuurders (litisconsorten 
Rossum) jegens voormelde vennootschap 
(verweerster) zowel ten aanzien van de 
rechten als van de verbintenissen welke 
uit de bovenaangeduille elementen sprui
ten (namelijk uit de betrekkingen van 
verhuurder tot huurcler tussen ue litis
consort€n Rossum en verweerster), als
mede uit alle wetten en besluiten 
hoegenaamd welke van kracht mogen 
zijn of worden, en de plaats van de 
verhuurders in te nemen ll; 3° dat, bij 
het van kracht worden van de wet van 
30 april 1951, verweerster, in de vormen 
en binnen de bij de wet bepaalde ter
mijn de litisconsorten Rossum om her-

nieuwing van haar huur heeft verzocht, 
en vervolgens een afschrift van dat ver
zoek aan de aanleggende vennootschap 
heeft laten gewonlen; 4° dat de litiscon
sorten Rossum geantwoord hebben dat 
zij niet meer de verhuurders van verweer
ster ·waren; dat de aanleggende vennoot
schap zich tegen het hernieuwen van het 
huurcoutract verzet heeft DID een in haren 
hoofde ontstane reden, namelijk haar 
voornemen de hoofdzetel van haar bedrijf 
te vergroten ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, bij bevestiging van het beroepen 
vonnis, het door verweerster gedane ver
zock ten opzichte van de litisconsorten 
Rossum gegrond verklaard heeft; 

Overwegencle dat de akte van 25 januari 
1950, voor zoveel de litisconsorten Ros
sum daarin aan de aanleggende vennoot
schap de rechten afstaan welke zij ten op
zichte van verweerster bezitten, aan laats
genoemde kan worden tegengesteld, mits 
haar te zijn betekend geweest; 

Dat echter bewuste akte in .zover zij be
paalt dat de verbintenissen welke de li
tisconsorten Rossmn in verband met hun 
onrocreml goed op zich hadden genomen 
011 de aanleggende vennootschap over
gaan, jegens verweerster slechts gevolgen 
zou kunnen hebben indien cleze laatste 
haar toestemming tot die akte had gege
ven; 

Overwegende dat daaruit voortvloeit 
dat de litisconsorten Rossum rechtstreeks 
jegens verweerster gehouden zijn geble
ven tot de verbintenissen van ue verhuur
der, namelijk tot de verplichting het 
vreedzaam gebruik van bet onroerend 
goed aan verweerster geclurende bet 
huurcontract, zelfs na de verlenging er
van, te laten; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
dus terecht beslist heeft dat de overeen
komst van 25 januari 1950 ten voordele 
van de aanleggende vennootschap en ten 
laste van de lititsconsorten Rossum 
slechts een vorderingsrecht heeft doen 
ontstaan, hetwelk tot voorwerp heeft een 
verbintenis om iets te doen, zijnde de 
verbintenis om het gebruik van het ver
huurd goed te verschaffen; 

Overwegende dat mitsdien de aan
leggende vennootschap de hoedanigheid 
van verhuurder niet heeft verkregen; dat 
zij zicll niet kan beroepen op de rechten 
wdke de wet van 30 april 1951 aan die 
hoedanigheid verbindt, namelijk op het 
recht zich tegen cle llernieuwing van de 
huur te verzetten; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

Over het tweede onderdeel : · 
Overwegende dat, naardien het dispo

sitief van het bestreden vonnis op andere 
gronden rust, dit onderdeel van het mid-
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del tegen ten overvloede verstrekte gron
den opkomt en derhalve niet ontvankelijk 
is; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
ue schending van de artikelen 11, 13 
tot 17 en 33 van de wet van 30 april 
1951 op de handelsovereenkomsten, 1, 
. 3, 5, 8, 9, 22 en 43 van het besluit van 
de Regent van 31 januari 1949 tot sa
menordening van de wetten houdende 
uitzonderingsbepalingen in zake huishuur, 
1 van de wet van 31 mei 1949, 1 en 2 van 
de wet van 22 december 1949, 1 en· 3 van 
de wet van 30 juni 1950, 1, 3, 9, 10 en 42 
van de wet van 20 december 1950, zijnde 
al deze wetten tot dezelfde materie be
trekkelijk, en 5 van de interpretatieve 
wet van 1 juni 1951, 1101. 1108, 1317 tot 
1322 en 1709 van het Burgerlijk Wet
bock, en 97 van de Grondwet, door
dat het bestreden vonnis verklaart << dat 
in de cloor appellanten voorgebrachte 
stelling tegenstrijdigheid ligt ; dat zij 
enerzijds beweren dat de litisconsorten 
Rossum vrijelijk over hun goed mochten 
beschikken naardien zij generhande con
tractuele verbintenis jegens gei:ntimeerde 
hadden, en dat, anderzijds, appellante, 
naamloze vennootschap « Grands Maga
sins de la Bourse ll haar weigering de 
lmur te hernieuwen steunt op de reden 
omschreven in de artikel,en 16, 1, 10 en 17 
van de wet van 30 april 1951, welke het 
bestaan van een huurovereenkomst, dus 
van een contract, onderstelt ll ; dan wan
neer er generlei tegenstrijdigheid is ge-

. legen in het feit, aan de ene zijde, dat 
een eigenaar staancle houclt dat hij geen 
enkele contractuele verbintenis heeft je
gens zijn gewezen huurder, die een huur
verlenging geniet, en, aan de andere 
zijcle, dat de overnemer van de eerste 
steunt op bovengemelde bepalingen van 
de wet van 30 april 1951, welke onge
twijfeld het bestaan van een vroegere 
huurovereenkomst cloch niet nooclzake
lijk, inzonderheid in geval van verlen
ging, het voortduren van contractuele 
betrekkingen tussen partijen onderstel
len, dan wanneer de aangevoerde te
genstrijdigheid niet bestaat en dan wan
neer het bestreden vonnis, door erop te 
wijzen, tegelijk het aan de akten ver
schuldigd geloof schendt en de zin van 
de aangeuuide wetsbepalingen verclraait : 

Overwegende dat het middel client te 
worden verworpen op grond van de be
schouwing welke hiervoren tot verwer
ping van het tweede onderdeel van het 
eerste mid del geleid heeft; 

(1) Fr. verbr., 21 december 1931 (Dall. hebd., 
1932, blz. 50). Zie ook REYNTENS en VAN REE

PINGHEN, nr 148; LAHAYE en VAN KERCKHOVE, 

n' 321; PATERNOSTRE, n' 57; DE PAGE, b. IV, 

En overwegende, wat de vergoeding be
treft, dat de voorziening v66r 15 septem
ber 1953 is betekend geweest ; 

Om die redenen, verwerpt de voot·zie
ning ; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten en tot de vergoeding van 150 frank 
jegens verweerster . 

8 juli 1954. - 1• kamer. ~ Voorzitter, 
H. Fettweis, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ver·slaggever, H. Daubresse. -
Gelijlcl7ticlenrle conc/ittS·ie, H. Mallaux, ad
vocaat-generaal. - PlC'iters, HH. Demeur 
en Simont. 

1 e KA"'IER. - 3 juli 1954 

HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN. 
- VERZOEK o;,r HEllNIEUWING VAN DE 
HUUR. - VERSCHEIDE">E 1ERHUURDERS. -
VEREISTE BETEKENING. 

Wanneer· er· ve·rsche·idene verlwmrcler·s 
zijn, moet het verzoek om hen~ieu.wing 
van een handelshuur· betelcend worden, 
hetzij aan ellceen van de vm·huu.r·der·s, 
hetzij aan degene onder hen die van de 
anrlere lastgeving heett gelcr·euen om 
rleze betekening te ontvangen (1). (Wet 
van 30 april 1951, art. H.) 

(OSTEN OONSOR'l'EN, 'l'. BECQUART 

EN OONSOR'l'EN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 november 1953 gewezen door 
de Rechtbank van eerste aanleg te Brus
sel; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 13 en 14 van 
de wet van 30 april 1951 op de handels
huurovereenkomsten, met het oog op de 
bescherming van het handelsfonds, 97 van 
de Grondwet; cloordat het bestreden von
nis beslist heeft clat in geval er verschei
dene verhuurders zijn, het in artikel 14 
van voormelde wet omschreven verzoek 
om hernieuwing van de huurovereenkomst 
aan alle verhuurders client te worden be
tekend, dat deze regel slechts uitzonde
ring li.idt indien een der verhuurders vail 
de anderen last heeft ontvangen tot het 
sluiten van een nieuw huurcontract en 
dat, naarclien het bewijs van zodanige 
lastgeving niet is geleverd, de vordering 
van aanleggers welke enkel op het aan 

CD'Inpl., n" 792bis, A, en 793, C; verge!. verbr., 
17 mei 1951 (A,.,·. T' erb1·., 1951, blz. 536, alsook 
de nota's blz. 536 en 537; Bull. en PAsiC., 1951, 
I, 627, alsook de nota's blz. 627 en 628). 
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eerste verweerder gerichte verzoek om 
hernieuwing gesteund is, voor niet ge
grond client te worden gehouden, dan 
wanneer het verzoek om hernieuwing gel
dig ger,icht wordt tot degene der mede
verhuurders die last ontvangen hebben 
ten einde die mecledeling te aanvaarden; 
dan wanneer het bestreclen vonnis niet 
heeft nagegaan of eerste verweerder al 
dan niet last gekregen had mededeling 
van een verzoek om hernieuwing van 
een huurcontract te ontvangen, dan wan
neer de bij clat vonnis verleende beslis
sing mitsclien in elke onderstelling onge
noegzaam met redenen is omkleed : 

Overwegencle dat de rechter in boger 
beroep bij het onder.zoeken van de on
clerscheiden brieven welke ten bewijze van 
het be.staan ener lastgeving worden over
gelegd, vaststelt dat cc eerste appellant 
(hier verweerder) bij de brieven van 
26 november 1947 en 29 december 1950 de 
hem gegeven last vervulde huurgelclen in 
ontvangst te nemen en erop wees {lat hij 
zo in naam van eerste appellant (hier 
verweerster) als in zijn eigen naam han
clelcle ll om aan geintimeerden (hier aan
leggers) een huurverhoging kt"nbaar te 
maken, terwijl cc het niet mogelijk is nit 
de andere brieven het bestaan van enige 
Iastgeving af te leiclen ll ; 

Overwegencle dat uit cleze vaststellingen 
blijkt clat, in strijcl met het door aanleg
gers gestelcle, het bestreden vonnis nage
gaan heeft of eer.ste verweerder al dan 
niet een lastgeving had om de betekening 
van een verzoek om hernieuwing van het 
huurcontract te ontvangen, en· derhalve 
wettelijk met redenen is omkleecl; 

Overwegende dat claaruit insgelijks 
blijkt clat, waar aanleggers er op wijzen 
dat voormelcl vonnis ten onrechte het ge
val waarin cc een {ler verhuurclers last 
heeft ontvangen om een nieuw huurcon
tract te sluiten ll als de enige uitzonde
ring beschouwt op het principe clat, wan
neer er verscheiclene verhuurclers zijn, de 
betekening aan elk hunner moet geschie
den, zij tegen een in dat vonnis ten over
vloecle verstrekte overweging opkomen, 
en clat het middel in dit opzicht niet ont
vankelijk is ; 

Over het tweecle middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, van het 
geloof dat aan de op 8 october 1951 door 
eerste verweercler aan aanleggers gerichte 
brief verschuldigd is en van artikel 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
vonnis verklaart dat nit bedoelcle brief 
van 8 october 1951 blijkt dat eerste ver
weerder meende het advies van tweede 
verweerster, zijn zuster, te moeten in
winnen wanneer het een andere daad 
van beheer gold dan het eenvoudig'i'nnen 
van de huur te verrichten, clan wanneer 

nergens in bedoelcle brief rechtstreeks 
of onrechtstreeks gewag wordt gemaakt 
van het advies dat eerste verweerder bij 
zijn zuster zou hebben ingewonnen : 

Overwegende dat luidens het bestreden 
vounis, niet uit de enkele brief van 8 oc
tober 1951, doch ook niet uit die van 
17 februari 1951 blijkt dat eerste verweer
der meencle het advies van zijn zuster te 
moeten inwinnen wanneer het een andere 
daad van beheer gold dan het eenvoudig 
innen van de huur te verrichten; dat 
mistdien de gecritiseerde grond gerecht
vaardigd is door cle brief van 17 februari 
1951, waarvan de inhoucl geen aanleicling 
geeft tot betwisting ; 

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

Over het dercle micldel, afgeleid uit de 
schen(Ung van artikel 97 van de Groncl
wet, cloorclat het bestreclen vonnis beslist 
dat eerste verweerder door tweecle ver
weerster met geen andere last was be
ldeed geweest clan de huur te innen, en 
vervolgens zijn beslissing steunt op het 
feit clat hij, bij de brieven van 26 no
vember 1947 en 27 december 1950 aanleg
gers uitclrukkelijk erop wees clat hij zo 
in naam van tweecle verweerster als in 
zijn eigen naam handelcle, om hun een 
huurverhoging kenbaar te maken; clan 
wanneer het tegenstrijclig is uit het be
kencl maken van een Iastgeving tot cloel
einclen die vercler clan het innen van de 
huur strekken, de gevolgtrekking af te 
leiclen clat de lastgeving tot die inning 
beperkt was : 

Overwegende clat het middel op ten 
overvloede in het vonnis verstrekte gron
clen betrekking heeft, vermits het de niet 
bijbrenging vaststelt v&n het bewijs van 
een lastgeving welke het ontvangen van 
de betekening van het verzoek om her
nieuwing van het hum·contract tot cloel 
had; 
· Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning .; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

8 juli 1954. - 1" kamer. - Voorzitte1·, 
H. Fettweis, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslag,gever, H. Rutsaert. -
Gelijlcluidende conclusie, H. Mahaux, ad
vocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Struye 
en Demeur. 

2" KAMER. - 12 juli 1954 

VERJARING (IN STRAFZAKEN). 
- PUBLIEKE VORDERING. - MISDRIJF IN 
ZAKE RIVIERVISSERIJ. - VERJARINGSTER
MIJN DIE TOT EEN JAAR RAN VERLENGD WOR
DEN DOOR DADEN DIE, ELK, AOHTEREENVOL
GENS BINNEN EEN TERMIJN VAN DRIE MAANDEN 
GES'I'ELD WERDEN. 
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De vo1·dering uit hoofde van een misdrijf 
in zalce. riviervissedj verjaart na ve1·
loop van drie maanden te 1·elcenen van 
de dag at wctarop het misdd.if gepleegd 
wordt (wet van 19 jantwi"i 1883, a1·t. 27), 
deze termijn lean nochtans, lcrachtens 
a1·tilcel 28 van de wet van 17 april 1878, 
tot een jaar verlengd wo1·den, op voor
waa1·de dat in de loop van de d1'ie eerste 
maanden een daad worde gesteld die 
de verjaring st7tit, en, vervolgens, tel
lcens een 'f!ieuwe verjaringstuitende 
daad binnen de drie maanden vanat de 
voorgaande gesteld wordt (1). 

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

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 december 1953 in hoger be· 
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Luik ; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 26 en 28 van 
de wet van17 april1878, de voorafgaande 
titel bevattende van het Wetboek van 
rechtspleging in strafzaken, en 27 van 
de wet van 19 januari 1883 op de rivier
visserij, doordat het bestreden voi:mis, na 
vastgesteld te hebben dat het aan de be
klaagde ten laste gelegd feit een mis
drijf ter zake van de riviervisserij uit
maakt, de publieke vordering door ver
jaring vervallen verklaart, om reden dat, 
dit feit op 30 juni 1953 zijnde gepleegd 
geweest, de laatste verjaringstuitende 
daad op 31 augustus 1953 plaats had en 
dat meer dan drie maanden sindsdien 
zijn verstreken, zonder acht te slaan op 
het voorschrift van het artikel 28 van 
voormelde wet van 17 april 1878, luidens 
hetwelk, wanneer het misdrijf door ver
loop van een termijn van minder dan zes 
maanden, zoals ten deze, verjaart, de ver
jaring gestuit wordt door binnen de ter
mijn van verjaring verrichte daden van 
onderzoek of van vervolging, te reke
nen van de dag waarop het misdrijf werd 
gepleegd of van de dag waarop een ver
jaringstuitende daad werd verricht, zon
der dat echter de termijn van de verja
ring boven een j aar vanaf de dag van het 
plegen van het misdrijf mag worden ver
lengd, en dan wanneer de door het open
baar ministerie ter zitting van 23 novem
ber 1953 voorgedragen vorderingen de 
verjaring · gestuit hebben : ' 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
erop wijst dat « de aan beklaagde ten 

(1) Zie verbr., 15 october 1935 (Bull. en 
PASIC., 1936, !, 4). 

laste gelegde feiten een misdrijf ter zake 
van riviervisserij uitmaken >>; 

Dat het beslist dat de publieke vorde
ring wegens verjaring vervallen is om de 
reden dat, aangezien de feiten op 30 juni 
1953 werden gepleegd en de laats-te verja
ringstuitende daad die lJinnen de ter
mijn van drie maanden, te rekenen vanaf 
die dag, verricht werd, op 31 augustus 
1953 plaats had, er sedert laatstvermelde 
d,a;tum meer dan drie maanden verlopen 
ZlJll; 

Overwegende dat a,rtikel 27 van de wet 
van 19 januari 1883 op de riviervisserfj 
zonder verder af te wijken van de wets
bepalingen welke de verjaring van de pu
blieke vordering beheersen, bepaalt dat 
~lke vordering wegens vismisdrijf ver
Jaart « na verloop van drie maanden » 
te rekenen van de dag af waarop het mis
drijf gepleegd wordt; 

Overwegende dat, krachtens artikel 28 
van de wet van 17 april 1878, bevattende 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van rechtspleging in strafzaken, wanneer 
het misdrijf door verloop van een termijn 
van minder dan zes maanden verjaart 
die verjaring door de daden van onder~ 
zoek of van vervolging gestuit wordt 
zelfs indien zij na het verstrijken va:O: 
de eerste termijn ingaande ten dage van 
het feit verricht werden, voor zoveel 
evenwel de verjaring niet reeds verkregen 
was, dit wil zeggen op voorwaarde dat 
zij worden verricht binnen de bij de wet 
gestelde termijn, te rekenen, hetzij vanaf 
de dag van het misdrijf, hetzij vanaf 
de dag waarop een verjaringstuitende 
daad geldig werd verricht, zonder dat 
echter de termijn van de meermaals ge
stuite verjaring mag verlengd worden 
boven een jaar, te rekenen van de dag af 
waarop het misdrijf gepleegd werd ; 

Overwegende derhalve dat, door zich 
ertoe te beperken vast te stellen dat ten 
dage van het vonnis meer dan drie maan
den verlopen waren sedert de laatste ver
jaringstuitende daad welke binnen de van 
de dag af van het misdrijf te rekenen 
termijn van drie maanden verricht werd, 
dan wanneer nit het vonnis en nit de aan 
het hof voorgelegde rechtsplegingsakten 
blijkt dat de verjaring van de publieke 
vordering is gestuit geweest in de loop 
van de drie maanden welke ten dage van 
de in het vonnis aangeduide verjaring
stuitende daad aanvang genomen hebben, 
en dat sedert de dag van het misdrijf 
geen jaar is verlopen, de rechter over de 
grond niet zonder schending van de in 
het mi~del aangeduide wetsbepalingen 
de pubheke vordering wegens verjaring 
vervallen heeft kunnen verklaren; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
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de kant van de vernietigde beslillsing ; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Hoei, zetelende in · hoger 
beroep. 

12 juli 1954. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever·, 
H. van Beirs. - Gelijlcl~tidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2° KAMER. ~ 12 juli 1954 

ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN 
EN DODING. - VERKEER. - Voon
RANG VAN RECH'l'S. - VAN LINKS KOMENDE 
WEGGEBRUIKER DIE ZICH REEDS OP HET 
KHUISPUNT BEI'OND OP HE'!' OGENBLIK WAAROP 
DE VAN RECUTS AANKOMENDE WEGGEBRUIKER 
PLOTS TE VOORSCHI,JN IS GEKOMEN. 
VRI.JSPRAAK VAN DE VAN LINKS K01vlENDE 
WEGGE,BRUIKER. - vVETTELI.ffiHEID. 

UU de arnstanclighwid clat, in geval vctn 
samenlaap van twee 1vegen vnn gez.i.flc 
belctng, ae weggebnr.ikeT die van rechts 
kwarn platseling is te vaarsch·ijn rJe
lcornen ap een agenbUk waamp de weg
gebntiker clie van Unlts Jcwarn zich 
reeds ap het lcr·uispwnt bevand, en m· 
narrnaal cle daan-it vcm begannen was, 
op een agenblilc waamp de ande·re weg
rtebntilcer nag niet in het zicht was, 
heeft de r·echter over· cle graml lmnn.en 
afle·iclen dat cle 1:an linlc s lcornencle 
weggebrwilcer zich aan geen gebrek aan 
vaantitz·icht at vaorzarg luul schulclig 
gernaalct (1). 

(RENSON, T. VERSCHUEREN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 april HJ5,l gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

I. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing gewezen over de ten 
laste van verweerder ingestelde publieke 
vordering : 

Overwegende dat aanlegster, burgerlijke 
partij, zich niet tegen de beslissing van 
vrijspraak van verweerder vermag te 
voorzien; 

II. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de over de vordering van aan
legster gewezen beslissing : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 

(1) Zie verbr., 29 september 1952 en 30 maart 
1953 (A1T. J1 erb1·., 1953, blz. 18 en 519; Bull. 
en PASIC., 1953, I, 20 en 585). 

schending van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 71, 78, 85, 
418 en 419 van het Strafwetboek, 54 en 55 
van het koninklijk besluit van 1 februari 
1934, houdende het algemeen reglement 
op de politie van het vervoer en het ver
keer, gewij.zigd bij het besluit van de 
Regent van 16 october 1947, en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
na vastgesteld te hebben dat de plaats 
waar het ongeval zich heeft voorgedaan, 
de kruising van twee wegen van ge)ijk 
belang is en dat de motorrijder Crouse 
daarop de voorrang van de van rechts 
komende weggebruiker genoot, desniette
min de beklaagde Verschueren vrijgespro
ken heeft van de telastlegging van doding 
wegens onvoorzichtigheid ov de persoon 
van voormelde Crouse en zich onbevoeg·d 
verklaard heeft om kennis te nemen van 
de burgerlijke vordering van aanlegster, 
burgerlijke partij, om de reden dat cle 
motorrijder Crouse << de alles overheer
sende verplichting hacl de normale voor
uitzichten van een andere weggebruiker 
(de autovoerder Versclmeren) niet in de 
war te brengen door het gevaarlijk kruis
punt op te rijden zonder zijn snelheid te 
minderen en in zulke omstandigheden dat 
hij de noodzakelijkste voorzichtigheid 
niet in acht heeft genomen ll, dan wan
neer de snelheid waarmede het slacht
offer met zijn motorrijwiel reed, in de 
in het bestredcn arrest nogmaals aange
geven omstandigheden van tijd en plants, 
wettelijk in het gebied lag van wat de 
verkeersvoorrang verschuldigd zijnde weg
gebruiker kon voorzien, en dienvolgens 
niet kon volstaan om verweerder tot een 
onoverkomelijke feitelijke dwaling aan te 
zetten welke hem van iedere strafrechte
lijke verantwoordelijkheid en burgerlijke 
aansprakelijkheid zou bevrijden, doordat 
het arrest mitsdien de in het middel aan
geduide wetsbepalingen geschonden heeft : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat de plaats waar het ongeval zich heeft 
voorgedaan, de kruising uitmaakt van 
twee wegen van gelijk belang en dat ver
weerder, die verkeersvoorrang verschul
digd was, aan zijn voertuig een normale 
snelheid had gegeven en zich reeds op 
het kruispunt bevond waarvan hij nor
maal de doorrit was begonnen op het 
ogenblik waarop het slachtoffer, de mo
torrijder Crouse, plots aan zijn rechter
zijde is te voorschijn gekDmen met· een 
zo snelle vaart dat een der getuigen haar 
met de termen << dwaas, overdreven en 
gevaarlijk ll kenmerkt; 

Overwegende dat, waar het vaststelt 
da t de mDtorrijcler plots te voorschijn 
is gekomen taen verweerder normaal be
gonnen was het kruispunt over te rijden, 
het arrest impliciet er op wijst dat ver
weerder de door de motorrijder gevolgde 
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weg was opgereden op een ogenblik waar 
deze nog niet in het zicht was; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond bijgevolg wettelijk de mening is 
kunnen worden toegedaan, zonder op een 
andere omstandigheid dan de snelheid van 
de motorrijder te wijzen, dat dezes oprij
den van de krnising van de bewuste we
gen voor verweerder een gebeurtenis ge
weest is welke door hem niet kon worden 
voorzien, en dat verweerder het hem ten 
laste gelegde misdrijf van onvrijwillige 
doding niet beg a an heeft; 

Overwegende dat het middel, hetwelk 
de verwezenlijking van de tweede der in 
het bovenvermeld artikel 54, 2, omschre
ven gebeurlijkheden onderstelt, derhalve 
in feite niet opgaat; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schencling van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 418 en 419 
van het Strafwetboek, 54 en 55 van het 
koninklijk besluit van 1 februari 1934, 
houdencle algemeen reglement van het 
vervoer en het verkeer, gewijzigd bij het 
besluit van de Regent van 16 october 1947, 
doonlat het bestreden arrest, om tot ver
weerders volkomen niet-verantwoordelijk
heid, zo in strafrechtelijk als in burger
lijk opzicht te besluiten, een << geheel van 
omstandigheden ll in a an mer king heeft 
genomen, waaronder het feit << dat niet 
is bewezen dat (de motorrijder Crouse) 
noodzakelijk voornemens was zijn weg 
in de Bloemenstraat voort te zetten ll en 
<< dat wegens zijn rijwijze niet kan wor
den geacht dat hij, door naar rechts 
toe te rijden, werkelijk een uitwijkings
beweging heeft willen uitvoeren ofwel 
eenvoudig de rue clu Pont Neuf heeft wil
len inrijden Jl, eerste onderdeel, dan wan
neer de omstancligheid dat de motorrij
der Crouse de rue du Pont Neuf naar 
rechts is ingereden, in plaats van recht
door in de rue aux Fleurs voort te rij
den wettelijk niets kan afdoen aa:n het 
gebrek aan vooruitzicht dat verweerder 
hierom wordt ten Iaste gelegd dat hij, 
van links komend, bij het oprijden van 
een kruising van twee wegen van gelijk 
belang, de verkeersvoorrang van de mo
torrijder Crouse, die rechts van hem 
kwam gereden, niet in acht had genomen, 
doordat de rechters over de grond, door 
rekening te houden, om te oordelen dat 
verweerder generlei fout heeft begaan, 
met gegevens welke wettelijk elk verband 
met die beoordeling ontberen, de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen heb
ben geschonden; tweede onclerdeel, dan 
wanneer vorenaangehaalde red en van. het 
arrest althans een twijfel Iaat bestaan 
nopens de werkelijke draagwijdte welke 
de rechters over de grond aan de onder
stelde manceuvre van de motorrijder 
Crouse hebben willen toekennen, hetzij 

dat zijn naar rechts gerichte, veeleer dan 
rechtdoor lopende rijbeweging naar hun 
mening een zekere inv loed uitgeoefend 
heeft op de omvang van de verkeersvoor
rang waartoe verweerder was gehouden, 
hetzij dat die rijbeweging door hen enkel 
in aanmerking is genomen geweest als 
een der elementen welke verweerders nor
male vooruitzichten in de war gebracht 
hebben, doordat deze twijfel het niet 
mogelijk maakt het dispositief van het 
arrest genoegzaam als naar recht gerecht-. 
vaardigd te beschouwen waarin, uit een 
<< geheel JJ van omstandigheden waaronder 
de verwachte manamvre van de motor
rijder Crouse, tot verweerders volkomen 
niet-verantwoordelijkheid besloten wordt : -

Overwegende dat het middel, tegen ten 
overvloede verstrekte redenen opkomt en 
derhalve niet ontvankelijk is; 

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

12 juli 1954. - 2° kamer. - V001'Zitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Vers~aggeve1·, 
H. Belpaire. - Gelijlc~7ticlende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Plei
te1·, H. Van Ryn. 

2e KAMER. - 12 juli 1954 

1° REdHTBANKEN. - STRAFZAKEN. 
PLICHTEN VAN HET GERECHT VAN WIJZEN. 
VER.JARING. - DATUM VAN HET MISDRIJF. 
- GEEN CONCLUSIES OVER DAT PUNT. -
PERKEN BINNEN DEWELKE DIE DA'fUM DOOR 
DE RECHTER J,IOET AANGEWEZEN WORDEN. 

2° VERJARING (IN STRAFZAKEN). -
VERSCHEIDENE MISDRIJVEN DIE DE UITVOE
RING VAN EENZELFDE S'l'RAFBAAR VOORNEMEN 
UITMAKEN. DE. VERJAHING BEGIN'!' 
SLECH'l'S YANAF HET LAA'l'S'l'E STHAFBAAR 
FElT TE LOPE"'. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - AANDUI
DING VAN DE 'l'OEGEPAS'l'E WETSBEPALINGEN. -
RECHTER IN HOGER BEROEP. - VERWIJ
ZING NAAH DE IN HET VONNIS << A QUO ll GE
DANE AANDUIDING. - WETTELIJKHEID. 

4° VALSHEID IN GESCHRIFTEN. -
KASBOEK VAN DE NO'l'ARIS. - J\IIAAKT EEN 
AK'l'E UIT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 196 VAN 
HET S'l'RAFWETilOEK. 

1° Bij gebrek aan conclusies over dit p7tnt, 
is de TechteT oveT de grand er niet toe 
gehouclen, ten aanzien van de veTjaring 
van de P7tblie7ce vo1·dering, nauwlceurig 
de datum aan te geven van de misdrij
ven waarvan hij vaststeU dat zij ged1t-
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rencle een bepaald tij clperk gepleegd 
we1·clen, wanneer de publielce vorde
ring in elk geval niet verjaarcl is. 

2° W anneer verscheidene misdrijven de · 
opeenvolgencle uitvoering van eenzelfcle 
strafbaar voornemen zijn en alcl~ts 
slechts een en/eel wanbecl1'ijf uitmaken, 
begint cle ve1·jaring ten aanzien van het 
geheel van de fe'iten slechts vanaf het 
laatste claa1·van te lop en (1). 

3° Geen enkele wetsbepaling ve1·biedt aan 
cle •rechter in hager beroep te verwijzen 
naar cle floor cle eerste rechte1· geclane 
aancl~ticling van cle wetsbepalingen, zon
cle1' cleze wetsbepalingen te he1-halen (2). 

4° Het Tcasboelc van de notad.s maalct een 
alcte ~rit ·in rle zin van artilcel 196 van 
het Stmfwetboelc. (Wet van 25 ventose 
jaar XI, art. 33; kon. besluit nr 213 van 
13 december 1935, art. 2.) 

(HAt:LT,) 

ARRES'l'. 

BET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 febriiari 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

Over het eerste middel, afgeleid hieruit 
dat het bestreden arrest ten laste van 
aanlegger een enkele straf heeft uitge
sproken, zonder de telastlegging op te ge
ven: 

Overwegende dat het arrest, bij wijzi
gillg van het lleroepen vonnis, de tegen 
de beklaagde voorgebrachte telastlegging 
A bewezen verldaart, zoals zij in de dag
vaarcling vermeld is, dit wil zeggen het 
plegen van valsheclen in geschriften en 
het gellruiken van valse stukken; 

Dat het, ter bevestiging van dat vonnis 
met be trekking tot de telastlegging B, 
namelijk die van verduisteringen, ver
klaart dat cleze telastlegging door het in 
hoger beroep geclane onderzoek bewezen 
is gebleven; , 

Overwegende dat het middel feitelijke 
gronclslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid hier
uit dat het bestreden arrest de data der 
misdrijven niet nagevorst heeft en het niet 
mogelijk maakt te zeggen of zij mincler 
dan drie jaar v66r de vorclering van de 
procureur des konings van 3 augustus 
1953 werclen gepleegcl, dan wanneer de 
sedert 19!8 begane feiten in de beschik
king van verwijzing als niet verjaard 

(1) VBrbr., 29 maart 1954 (Bull. en PAsrc., 
1954, I, 671). 

(2) Verbr., 21 september 1953 (supra, blz. 8; 
Bull. Bn PAsrc. 19M, I, 8), 4 fBbruari en 
8 maart 1954 (s~pm, blz. 303 en 465; Bull. en 
PAsrc., 1954, I, 369 en 593) . 

werclen aangemerkt, en clan wanneer de 
enige datum welke in de redenen van het 
arrest wordt aangecluid die is van een 
valsheid in geschriften die in 1948 zou 
zijn gepleegd geweest : 

Overwegende dat, naarclien te dien aan
zien geen conclusies werclen genomen, de 
rechter over de grond niet behoefde 
nauwkeurig de datum aan te geven van 
de misclrijven waarover hij uitspraak 
deed; 

Overwegende dat het bes_treclen arrest 
onder meer de telastlegging A bewezen 
verklaart, zoals zij in de dagvaarding 
vermeld werd, met betrekking tot valshe
den in geschriften welke << op een niet 
verjaarcl tijdstip sinds 1948 en inzonder
heid in 1950, 1951, 1952 ll werden gepleegd, 
dit is, voor sommige dier feiten, minder 
dan clrie jaar v66r de datum van het ar
rest; 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
aan de andere zijde, dat de ten laste van 
aanlegger bewezen verklaarde misclrijven 
uit een zelfde strafbaar feit zijn ont
staan, en dat het wegens die misdrijven 
een straf toepast ; 

Overwegende dat in geval verscheidene 
feiten, die de opeenvolgende en voortdu
rende uitvoering van een zelfde strafbaar 
oogmerk vormen, slechts een strafrechte
lijk feit uitmaken, de termijn van verja
ring cler publieke vorclering, slechts aan
vang neemt ten clage van de laatste 
strafbare claad ten aanzien van de geza
menlijke feiten; 

Overwegende dat, na sommige feiten ge
pleegd mincler clan drie jaar v66r de da
tum waarop hij uitspraak deed bewe
zen te hebben verklaard, de rechter over 
de groncl er niet meer toe gehouden was 
na te gaan of de andere, ui t hetzelfcle 
strafbaar oogmerk voortgevloeide feiten 
meer of minder dan clrie j aar v66r de in 
het micldel bedoelde vordering waren ge
pleegd geweest; 

Overwegende dat het micldel niet kan 
worden aangenomen ; 

Over het derde middel, afgeleid hieruit; 
enerzijds, dat het bestreden arrest, waar
bij de beslissing van de eerste rechter 
wordt gewijzigd, zich niet ertoe mocht be
perken naar de door die magistraat ver
strekte opgave van wetsbepalingen te 
verwijzen, maar die wetsbepalingen clien
de aan te duiden, anderzijds, dat het be
streden arrest, ofschoon het een reeks 
door de eerste rechter niet opgegeven 
wetsbepalingen aancluidt, en onder meer 
de artikelen 193 en 194 van het Straf
wetboek, geen melding maakt van arti
kel 196 van dat wetboek, en hieruit af
geleicl, tenslotte, dat het bestreden ar
rest aanlegg.ers conclusies niet beant
woordt waarbij deze staande hield dat 
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de hem verweten feiten aileen valsheden 
in openbare geschriften konden uitma
ken: 

Overwegende, aan de ene zijde, dat geen 
wetsbepaling aan de rechter in hoger be
roep verbiedt, zelfs wanneer hij de be
slissing van de eerste rechter wijzigt, 
bij verwijzing naar de beroepen besli_s
sing, de wetsbepalingen aan te duiden 
die hij toepast zonder ze te herhalen; 

Overwegende, aan de andere zijde, dat, 
hoewel het arrest onder de toegepaste 
wetsbepalingen het artikel 196 van het 
Strafwetboek niet opgeeft, het van die 
bepaling in zijn redenen melding maakt, 
en de toepassing ervan op de feiten der 
zaak nagaat; 

Dat uit deze omstandigheid, in verband 
gebracht met qe omstandigheid dat aan
legger uit hoofde van het in artikel 196 
van het Strafwetboek omschreven mis
drijf, en niet uit hoofde van het in arti
kel 194 van dat wetboek omschrevene, 
vervolgd werd, blijkt dat het tengevolge 
van een materiele vergissing is dat het 
arrest artikel 19± in stede van artikel 196 
aanduidt; dat de uitgesproken straf ge
rechtvaardigd wordt door laatstvermelde 
bepaling, samengevat met de artikelen 2 
van de wet van 4 october 1867 eil 80 van 
het Strafwetboek, allebei gewijzigd bij de 
wet van 23 augustus 1919; 

Overwegende, eindelijk, dat, door te 
verklaren dat de boekhouding der notaris
sen, zoals zi.i bij het koninklijk besluit 
van 13 december 1935 is voorgeschreven, 
tot voorwerp heeft ten bewijze te dienen 
van de feiten welker vaststelling zij be
heist, en dat trouwens tot het volbrengen 
van de strafl1are valsheid niet vereist 
wordt dat het geschrift tot volledig be
wijs van de dam·in vastgestelde feiten 
strekke en dat het, naar de strikte beteke
nis van de term, een titel van een recht 
of een verbintenis weze, maar dat het 
volstaat dat het, althans in een zekere 
mate, een bewijs voor of tegen een derde 
kan opleveren, het bestreden arrest de in 
het middel bedoelde conclusies heeft be
antwoord, volgens welke niet steekhou
dend kan worden beweerd dat, wijl zij 
gereglementeerd is, de boekhouding der 
notarissen het karakter van authenciteit 
heeft verkregen, welke boekhouding dan 
ook door de artikelen 194 en 195 van het 
Strafwetboek zou moeten beschermd wor
den als zijnde een door een openbare 
ambtenaar bijgehouden openbaar ge
schrift; 

Overwegende dat geen enkel onderdeel 
van het mWdel kan worden aangenomen; 

Over het vierde middel, hieruit af
geleid dat het bestreden arrest ten 
onrechte artikel 196 van het Straf
wetboek heeft toegepast, dan wan
neer aanleggers kasboek geen juri-

dische gevolgen kan hebben ten opzichte 
van derden en tlerhalve niet in de laat
ste twee leden van voormeld artikel be
doeld wordt, dan wanneer dat kasboek 
geen akte uitmaakt, daar het geen onder
tekend geschrift is, dan wanneer de tot 
het huishoudelijke gebied behorende re
gisters en papieren nimmer ten bewijze 
strekken voor of tegen degene die ze 
heeft bijgehouden of opgemaakt, dan 
wanneer bij het koninklijk besluit n1' 213 
van 13 december 1935 tot wijziging van de 
wet van 25 vent6se jaar· XI, tot regeling 
van het notarisambt en tot aanvulling van 
het besluit van 2 niv6.se jaar XII, niets 
aan de door het Strafwetboek vereiste 
voorwaarden werd gewijzigd en een kas
boek niet tot een akte heeft kunnen wor
den gemaakt; doordat het bestreden ar
rest, als bestanddeel van de valsheid van 
het feit, in aanmerking neemt dat aanleg
ger zijn persoonlijke geldopnemingen 
niet op hun datum heeft opgetekend, dan 
wanneer, precies naar luid van voormeld 
koninklijk besluit, hij daartoe niet ver
plicht was, naardien de in aanmerking 
genomen geldopnemingen niet tot een ver
richting van zijn ministerie behoorden en 
niet voor rekening van clH~nten of last
gevers gedaan werden, hetgeen de per
soonlijke geldopnemingen uitsluit, en dan 
wanneer het verznimen van een niet ver
plichte boeking geen valsheid in geschrif
ten kan uitmaken, en doordat het bestre
den arrest verklaard heeft dat het door 
dame Equenne overhandigde bedrag van 
900.000 frank in de boekhonding van de 
notaris diende voor te komen, aldus aan
leggers conclnsies onbeantwoord latende 
waarbij deze staande hield dat er in zijn 
boeken geen rekening Equenne bestond, 
dat hij in deze aangelegenheid als parti
culier handelde en dat hij een bijzondere 
lastgeving had waarvan hij door stukken 
deed blijken : 

Overwegende dat ieder authentiek, 
opeubaar geschrift, ieder handels- Of 
bankgeschrift, ieder privaat geschrift dat 
van aard is om in zekere mate tot be
wijs te strekken en waarvan de verval
sing of namaking eeu nadeel met zich 
kan brengen een << akte )) is, naar de zin 
van artikel 196 van het Strafwetboek; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 33 van de wet van 25 ventt'lse jaar XI, 
zoals het door artikel 2 van het konink
lijk besluit nr 213 van 13 december 1935 is 
vervangen geweest, de toestand van het 
kantoor te allen tijde onmiddellijk uit 
de boekhoudiiig van de notaris blijken 
moet; 

Overwegende dienvolgens, dat het kas
boek van het kantoor van een notaris, 
enerzijds, een akte uitmaakt naar de zin 
van voormeld artikel 196, en, anderzijds, 

1noodzakelijk al de sommen dient te ver
melden welke in de kas van het kantoor 
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ZlJn llinnengekomen of er uit zijn ge
gaan; 

Overwegende dat llet arrest inzonder
heid er op wijst dat een som welke aan
legger van een client had ontvan~en ?m 
tot aanzuivering van een vernchtmg 
(zaak David Equenne) gestort te worden 
« slechts gedeeltelijk in de kas van het 
kantoor en op lle rekening van de client 
werd opgenomen; dat te dien aanzien 
weinig afdoet. dat die som op een in twee
voud tussen vartijen gevoerde rekening is 
gelloekt geweest, vermits de officiele lloek
houcling slechts gedeeltelijk melding er
van maakte en dat in dit gellrek aan 
overeenstem{ning tussen lleide rekeningen 
de doelllewuste wil van lleklaagde dient 
te worclen onderkend zijn juiste toestand 
llij een gelleurlijke controle door de ka
mer der notarissen te verllergen ll; 

Overwegende dat geen onderdeel van 
het midllel kan worden aangenomen; 

Over de middelen welke lletrekking heb
ben op de telastleggingen van gebruik van 
valse stukken en verduistering : 

Overwegende dat bij het arrest een 
enkele straf werd uitgesproken uit hoofde 
van de ten laste van aanlegger voor be
wezen g:"homlen misdrijnn; 

Dat de middelen welke enkel· op s-om
mige cUer misdrijven betrekking hebben 
llij gebrek aan belang niet ontvankelijk 
zijn, aangezien de uitgesproken straf ten 
aanzien van het in het viercle midclel op
gegeven misdrijf van het plegen van vals
heid gerechtvaardigd blijft; 

En overwegencle, verller, dat de sub
stantiele of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en dat de veroordeling overeenkom
stig de wet is; 

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

12 juli 1951. - 26 kamer. - Voondtter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Belpaire. - Gelijkl·uiclencle concl7tsie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2" KAMER. 12 juli 1954 

1 o VEJRKEJER. 0NTZET'l'ING VAN HET 
RECHT EEN VOERTUIG TE BES'l'UREN. - l\1IS
DRIJF. - VERPLIOH'l'lNG VOOR DE RECHTER 
DE DUUR VAN DE LOPENDE VERVALLENVERKLA
RING TE VERDUBBELEN. - BETEKENIS VAN 
DEZE BEPALING. 

2o VEJRKEJEJR. - VERVALLENVERKLARING 
VAN HE'l' RECHT EEN VOERTUIG 'l'E BESTUREN. 
- MISDRIJF. - VERDUBBELING VAN DE 
DUUR VAN DE LOPENDE VERVALLENVERKLA
RING. - LOPENDE VERVALLENVERKLARING BE
PERKT 'l'OT HET RECH'l' EEN VOERTUIG TE BE-

STUREN. - BESLJ::;SlNG DIE DE \ h~lWALLEN
VERKLARING UI'l'SPREEK'l' VAN HE'l' RECHT EEN 
VOERTUIG, EEN LUCH'l'SCHIP OF EEN RIJDIER 
TE BESTUREN. - 0NWETTELIJKHEID. 

3° S'L'RAF. - VERVALLENVERKLARING VAN 
HET HECHT TE BESTUREN UI'l'GESPROKEN 
KRACH'l'ENS ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN 
1 AUGUSTUS 1899 (ARTIKEL 2 VAN DE WET 
VAN 1 AUGUSTUS 1924). - EJLE~ENT VAN DE 
HOOFDSTRAF. 

1° In gevnl van inb1·e·uk op cle ver"Uallen 
ve1·Jclaring van het recht een voe1·t7tig te 
bestw·en, moet de 1·echter een vervallen
veTlclaring 7titsprelcen wctn·rvwn fle cl7tU'I' 
oelijk i_s aan clegene clie op het ogen
bli.lc "Uan het rniscl1··ijf lopencle was (1). 

2o Is onwettelijk cle beslissing clie, een be
lclaagde ve1·oonlelencle om een ve?·vnllen
verlclaring van het 1·echt een voert7tig 
te bestuTen overt?-eclen te hebben en cle 
clmw vnn cle op het ogenblik vnn het 
misdri:if lopencle ve1·vallenverJclaring 
ve·rclubbelencle, cle vM-vallenve1·Jclaring 
1titst1·ekt tot het 1·echt een luchtsch'ip of 
een 1"ij cl·ie1· te besttwen (2). 

3o De st?-af van ve1·vallenve1·Jcla1·ing van 
het 1·echt een voertu.ig te best·u1·en 1t.itge
spro7cen bij toepassing van artilcel 2 van 
de wet van 1 aug7t8t7ts 1899 gewijzi.Qcl 
·llij artilcel 2 van cle wet van 1 awntst7t.s 
192~, nacw l7ticl wartrvan cle lopencle ve1·
vallenve·rlcla1'ing zal venlttbbelfl worden, 
maalct geen st1·aj tt.it clie onflerscheiclen 
is -van cle hoofclstrnf, cloch een element 
'VCtn cle.ze laatste (3). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
'l'. SPIROUX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 12 januari 195± in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Luik; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
cling van artikel 2 van de wet van 1 au
gustus 1924, waarbij artikel 2 van de wet 
van 1 augustus 1899 gewijzigcl wordt, 
cloordat het bestreden vonnis, waarbij 
verweerder veroordeeld wordt ter zake van 
het besturen van een voertuig niettegen
staande de tegen hem uitgesproken verval
lenverklaring van het recht gedurende 
clrie maanclen een voertuig te besturen, te 

(1) Verbr., 5 november 1934 (Bull. en PAsrc., 
1935, I, 46). 

(2) Zie verbr., 5 april 1954 (Bull. en PAsrc., 
195'1, I, 689). 

(3) Zie verbr., 4 mei 1953 (Bttll. en PAsrc., 
1953, I, 675, en nota 2); 21 juni 19M (wpm, 
blz. 686; Bull. en PASIC., 1954, I, 913, en 
nota 2). 
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zrJnen laste ontzetting gedurende drie 
·maanden van het recht een voertuig of 
een rijdier te geleiden heeft uitgespro
ken, dan wanneer de wet, door te bepa
len dat de lopende ontzetting op het dub
bele wordt gebracht, bedoeld heeft de 
daad verricht met miskenning van de 
ontzetting van een recht welke door het 
gerecht als straf- of veiligheidsmaatre
gel werd uitgesproken te bestraffen, door 
het toepassen niet enkel van de gevange
nis- of de boetestraf, maar ook van een 
ontzetting welker duur het dubbele van 
de niet in acht genomen ontzetting dient 
te wezen, en dan wanneer de voorheen 
nitgesproken ontzetting drie maanden be
droeg: 

Overwegende dat artikel 2 van de wet 
van 1 augustus 1924, afgezien van de straf 
van verbeurdverklaring welke het de rech
ter machtigt uit te spreken in de omstan
digheden die het bepaalt, voorschrijft dat 
degene clie, spijts de voorheen tegen hem 
uitgesproken vervallenverklaring van het 
-recht te sttu·en, een voertuig bestuurt, 
met gevangenis en boete of met een dier 
straffen bestraft wordt, en dat « daaren
boven, de duur van de lopende vervallen
verklaring (zal) verc1ubbeld worden >>; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
benevens het aanleggers veroor<leling we
gens het besturen van een voertuig 
niettegenstaande de tegen hem bij een in 
kracht van gewijsde gegane beslissing 
uitgesproken ontzetting, bovendien de 
ontzetting heeft gelast van het recht ge
durende drie maanden een voertuig ef een 
lnC'htschip te besturen, of een rijdier te 
geleiden; 

Dat door een ontzetting uit te spreken 
welker duur gelijk is aan die va11 de door 
verweerde-r niet in acht genomen ontzet
ting, de rechter ten aanzien van de duur 
van de ontzetting juist de gevolgen heeft 
verwezenlijkt welke de wet in dat opzicht 
als strafmaatregel voor de door haar be
strafte inbreuk wil toepassen; 

Overwegende echter dat uit het gelijk
luidend afschrift van het arrest van het 
Hof van beroep te Luik van 4 maart 1953 
blijkt dat de ontzetting welke aanlegger 
had opgelopen en niet in acht heeft ge
nomen voortvloeide uit << de vervallen
verklaring van het recht gedur~nde drie 
maanden een voertuig te besturen >> ; 

Dat het bestreden vonnis, door daaren
boven de ontzetting uit te spreken van 
het recht een luchtschip te besturen of 
een rijdier te geleiden, de omvang van de 
op het tijdstip van de inbreuk lopende 
ontzetting heeft gewijzigd en aldus de in 
het middel aaugeduide wetsbepaling ge
schonden heeft; 

En overwegende dat, aangezien de ont
zetting van het recht een voertuig te be
sturen cen element van de hoofdstraf is, 

VERBR., 1954. - 48 

de onwettelijkheid welke die ontzetting 
aankleeft zich tot geheel de veroordeling 
uitstrekt; 

Om c1ie redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
laat de kosten de Staat ten laste; ver
wijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Hoei, zetelende in hoger 
beroep. 

12 juli 1954. - 2e kamer. - Voo1·zitter, 
H. Wouters, voorzitter. -· Vers~aggcve1·, 
H. van Beirs. - Gelijlcltticlende conc~ttsie, 
H Depelchin, ac1vccaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 juJi 1954 

1° VERKEER. - HIERARCRIE DER WEGEN. 
- KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 FEBRUARI 
193!. - 0PENBARE WEG DIE ZICR VOORBI,T 
DE AANSLUITING VERLENGT. - FEITELIJKE 
VAS'l'S'l'ELLINGEN WAARUIT VERLENGING IS GE
BLEKEN. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - J\i(IDDEL VREEMD AAN 1 DE 
WETSBEPALING WAAROP DE BEWEZEN VER
KLAARDE BETICHTING STEUNT. - NIE1'-0NT
VANKELI.TKREID. 

3° VERKEER. - KONINKLIJK BESL1liT VAN 
1 FEBRUARI 1934. - WEGGEBRUJKER DIE 
LINKS AFDRAAIT. - BOCRT, NAAR HECRTS, 
VAN DE AANVANKELIJK GEVOLGDE WEG. -
WEGGEIJRUIKER DIE ZIJN WEG IN RECRTE 
LIJN VERVOLGT OM EEN ZIJWEG OP DE LIN
KERKANT VAN DE AANVANKELIJKE ':VE:i IN 1'E 

SLAAN. - VEROORDELING OM DE WEG AFGE
SNEDEN TE REBBEN \' A~l DE GENE DIE ZIJN WEG 
\'ER\'OLGT. - WETTELIJKHElD. 

4° RECHTB.A.NKEN. - S'rRAFZAKEN. -
J\i(ACRTEN YAN RET GERECR'l' VAN WIJZEN. -
RECRTER IN HOGER BEHOEP. - VEHANDE
RING VAN OMSCRRIJVING. - VAS'l'Sl'ELLING 
DA'l' RET ALDUS WEERROUDEN FEI'l' DI'l' IS 
WELK TOT GRONDSLAG VAN DE VERVOLGING 
DIENT. - SouvEREINE VASTSTELLING. 

1 o Dam· er op te w·ijzen dat cen weg. van 
dr·ulc verkem· dU lcaralcte?· beho11dt na 
zijn aansluUing met een ande·r veel 
smaller weg, stelt de rechter ove-r de 
rwond vast dat het voo1·bij rZe aans~ni
ting gelegen dee~ van de eerste weg 
hoofdzalcelijlc a~s nonnale nitweg dient 
voo1· het ve1-1cee1· 01J het awn deze zijde 
ge~egen dee~, en mag hij er wettelijlc 
tt.it ajteiden dat deze weg zich voorbij 
de aans~~titing ve1·~engt {1). (Kon. besluit 
van 1 februari 1934, art. 51, 2.) 

(1) Zie verbr., 20 juni 1953 (A1·J·. T'e,.b1·., 
1953, biz. i19; Bull. en PASIC., 1953; I, 827, en 
nota 1, blz. 828). 
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2o Is niet ontvanlcelijk het middel dat de 
schending in·roept van wetsbepalingen 
die vreemd zijn aan deze waarop de be
wezen verlclaanle betichtin,q ste7tnt · (1). 

3o Uit de omstandigheid dat een wegge
bruilcer die dezelfde weg als een ander 
7tit de tegenovergestelde richting Tco
mende weggebntilcer volgt, een op deze 
weg witlcomende zijweg linlcs heett inge
slagen, heeft de rechter over de grand 
wettelij Tc Tc1mnen afieiclen dat cleze weg
gebrnilcer linlcs is afgedmaid en alz_o 
de weg heett afflesneden 'VCtn degene dte 
zijn weg vervolgde, zelfs indien, we
qens een bocht naar r·echts van de weg 
die hij oorsp·ronlcelijlc volgde, hij, in 
feite, om deze over te stelcen .. en de 
links qelegen weg in te slaan, Zt}n weg 
in rechte lijn vervolgd heeft. 

4o De r·echter in hager· ber-oep beoonleelt 
souver·ein in feite ot het feit, dat hij 
anders omschdjft en ·wegens hetwell.: 
hij de beklactgcle veroonleelt, hetzelfde 
is als clit welk tot grondslag van de V(:W

volg·ing client (2). 

(VAN DAELE, T. «DE SOCIALE VOORZORG ll 
EN CONSOH'l'EN.) 

ARREST. 

HET HOF · - Gelet op het bestreden 
vonnis,. op 10' november 1953 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Tnrnhont ; 

Voor zover de voorziening de beslissing 
becloelt : 

A. Over de pnblieke vordering : 
Over het eerste midclel, afgeleicl nit 

de schencling van de artikelen 97 van de 
Gronclwet en 51, 2, van het beslnit van 
1 febrnari 1934, cloordat de rechtbank be
slist heeft dat de door Goris gevolgde 
weg wel vercler liep dan de aanslniting 
met de door Van Daele gevolgde weg, 
omclat Goris aan gezegde aanslniting «de 
inclrnk moest heb!Jen dat de baan die hij 
volgde niet aan de bocht ophielcl, doch 
zich vercler naar de richting van Sint
Lenaerts verlengcle ll, dan wanneer noch 
deze motivering noch de door de recht
bank aangehaalde feitelijke elementen 
volstaan om er nit af te lei den dat in· 
feite de door Goris gevolgcle weg verder 
dan de aanslniting, in de zin van arti
kel 51, 2, van het reglement zon !open : 

Overwegencle dat de rechter over de 
groncl in zijn vonnis er op wijst dat de 

(1) Verbr., 29 november 1948 (A1'1', Ye1·br., 
1948, blz. 598, en nota 1; Bull. en PASIC., 1948, 
I, 681, en nota 1); 13 april 1953 (An·. Yerbr., 
1953, biz. ·543; Bull. en PAsic., 1953, I, 608). 

(2) Verbr., 8 maart 1948 (A1·1·. Verbr., 1948, 

baan Oostmalle-Wnnstwezel over Sint-Le
nearts een baan is van drnk verkeer die 
aan de bocht te Sint-Lenaerts hetzelfde 
nitzicht in de twee richtingen vertoont, 
terwijl de Hontstraat, welke aan de bocht 
met voornoemde baan aanslnit, veel smal
ler is; 

Dat de rechter aldns vaststelt dat het 
verkeer nit de richting van Oostmalle 
zijn normale nitweg hoofdzakelijk naar 
de richting van Sint-Lenaerts vindt en 
hieruit wettelijk afgeleid heeft, dat de 
baan Oostmalle-Wnnstwezel verder dan 
de aanslniting loopt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 51 en 52 
van het koninklijk !Jeslnit van 1 februari 
1934, cloordat de rechtbank oorcleelt dat 
Goris op de hoofdweg reed, en deze ook 
verder wilde volgen, terwijl eiser de 
hoofdweg volgde, om voor!Jij de bocht 
een zijweg van onclergeschikt belang in 
te slaan, dan wanneer niets toelaat te 
zeggen clat de door Goris gevolgde weg 
volgens artikel 52, enig karakter van 
hoofdweg zon vertonen, en evenmin dat 
de weg die eiser v66r de aansluiting 
volgde, hoofdweg zon zijn en voor!Jij de 
aansluiting, in de zin van artikel 51 van 
het reglement, het karakter van secnn
daire weg zou he!J!Jen : 

Overwegencle dat eiser uit hoofde van 
de hem ten laste gelegde overtredingen 
van artikel 55 of 54 van het koninklijk 
besluit van 1 febrnari 1934 vrijgesproken 
wercl en slechts een straf opliep om het 
artikel 57, 2°, van voornoemd beslnit te 
hebben overtreden, hetwelk artikel van 
toepassing is welke ook het karakter 
weze van de baan die de weggebrniker 
voigt of van die welke hij voornemens is 
links in te slaan; 

Dat het micldel clan ook van belang is 
ontbloot en derhalve niet ontvankelijk is; 

Over het derde midclel, afgeleid nit. 
de schending van artikel 57, 2, van het 
verkeersreglement dd. 1 febrnari 1934, 
cloordat de recht!Jank geoordeeld heeft 
dat eiser in strijcl met artikel 57, 2, links 
wilde afslaan en alzo de weg afsneed van 
Goris, die zijn weg op de hoofdbaan ver
volgde, dan wanneer artikel 57, 2, slechts 
van toepassing kan zijn op de weggebrni
ker die links wil afclraaien en alzo de 
doorgang afsnijclt van clegene die zijn 
weg vervolgt, en clan wanneer nit de ele
menten van de bnndel blijkt dat wel inte
gendeel eiser volstrekt rechtdoor reed en 
in een zelfde richting zou blijven rijden, 

biz. 138, en nota 1; Bull. en PASIC., 1948, I, 
158, en nota 1); zie verbr., 30 november 1953 
(sup1·a, biz. 213; Bull. en PASIC., 19M, I, 250, 
en nota). I 
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terwijl Goris om helemaal naar links te 
zwenken een bocht van 90° moest .uitma
ken: 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, na er op gewezen te hebben dat ei
ser en Goris op dezelfde baan doch in te
genovergestelde richting reden en dat 
Goris zijn weg regelmatig vervolgde, ver
mits de baan verder dan de aansluiting 
loopt, souverein vaststelt dat gekomen 
aan de bocht eiser een op de linkerkant 
van de baan gelegen zijweg heeft willen 
inslaan; dat de rechter uit deze feite
lijke vaststellingen wettelijk heeft kun
nen afieiden dat eiser links heeft willen 
afdraaien en alzo de weg afgesneden 
heeft v66r Goris die zijn weg vervolgde; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de rechten der verdedi
ging, doordat de rechtbank eiser op lgrond 
van artikel 57, 2, veroordeeld heeft, na 
de oorspronkelijke telastlegging op grond 
van artikel 55 gewijzigd te hebben, dan 
wanneer de feiten omschreven in arti
kel 57, 2, van het verkeersreglement in 
zichzelf wezenlijk verschillend zijn van 
de in artikel 55 van het reglement om
schreven feiten : 

Overwegende dat eiser vervolgd werd 
om artikel 55 van de Wegcode (van 1 fe
bruari 1934) te hebben overtreden; dat 
de rechter over de grond hem van deze 
betichting heeft vrijgesproken omdat, 
naar zijn o01·deel, het onderzoek ter zit
ting uitgewezen had dat ingevolge de 
plaatselijke toestand de strafbare gedra
ging van eiser verkeerd werd omschre
ven en eerder een inbreuk op het arti
kel 57, 2°, van voornoemd reglement uit
maakte; dat hij alzo impliciet doch op 
ondubbelzinnige en bindende wijze, in 
feite vastgesteld heeft dat de nieuwe om
schrijving wel hetzelfde strafbaar feit 
betrof; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Overwegende dat de substantUlle of 

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

B. Op de burgerlijke vorderingen : 
Overwegende dat eiser geen bijzonder 

middel inroept; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt eiser tot de kosten. 

12 juli 1954. - 2e kamer. - Voo1·zitter, 
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggeve1·, 
H. C. Louveaux. - Gelijklu.idende con
clu.sie, H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 juli 1954 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - PROCES-VERBAAL DER TE
RECHTZITTING VASTSTELLENDE DAT DE TOLK 
DE EED HEEFT AFGELEGD. - MELDING BE
WIJZENDE DAT DE TOLK DOOR DE VOORZITTER 
AANGESTELD WERD. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - EEDAFLEGGING DOOR DE GE
'l'UIGEN. - PROCES-VERBAAL IN DE NEDER
LANDSE TAAL VASTSTELLENDE DAT DE GETUI
GEN DE EED IN DE BEWOORDINGEN VAN DE 
WET HEBREN AFGELEGD. - PROCES-VERBAAL 
DAARENBOVEN V ASTSTELLENDE DAT EEN GE
TUIGE ME'r BIJSTAND VAN EEN TOLK VOOR DE 
FRANSE TAAL GEHOORD WERD. - DRAAG
WI.JDTE. 

1° Uit de omstandigheid dat de tollc te1· 
terechtzitting de eed heett afgelegd, 
blijkt voldoende dat deze toUc door de 
voo1·zitter aangesteld werd (1). (Wetb. 
van strafvordering, art. 332.) 

2° Stelt regelmatig vast dat een getu-ige, 
gehoo1·d met bijstand van een tollc voo1· 
de Franse taal, de eed in de bewoor
dingen van de wet heett afgelegd, het 
in de N ederlandse taal opgesteld pro
ces-ve1·baal der terechtzitt-ing dat vast
stelt dat de getu.igen de eed hebben af
gelegd in de bewoordingen van de wet 
en die bewo01·din.qen in de Nede1'landse 
taal opgeett (2). 

(MERTENS EN SOHAUW.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 mei 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel. 

I. Wat betreft de voorziening van Mer
tens : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 332 van het Wet
boek van strafvordering, doordat het be
streden arrest het beroepen vonn~s hoefde 
nietig te verklaren om reden dat er uit 
niets bleek dat de tolk, die ter zitting 
van 1 april 1954 van de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen het getuigenis 
van Genevieve Bourdin · vertolkt heeft, 
aangeduid was geweest door de heer 
voorzitter, zoals door de wet vereist 
wordt; 

(1) Zie verbr., 10 april 18:t5 (PAsrc., 1832-
1836, jaar 1835, biz. 64). 

(2) Zie verbr., 24 mei 1954 (Bull. en PAsrc., 
1954, I, 827); 11 december 1950 {An·. Ym·br., 
1951, biz. 170, en nota 1; Bull. en PAsrc., 1951, 
I, 217, en nota 1). 
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Overwegende dat het proces-verbaal van 
de door cle eerste rechter op 1 april 1954 
gehouden terechtzitting vaststelt dat ge
tuige Bourdin werd bijgestaan door een 
tolk welke de door de wet vereiste eed 
heeft afgelegd ; 

Overwegende dat uit het afnemen van 
die eed, hetgeen door de voorzitter van 
de rechtbank geschiedt, volgt dat deze de 
tolk aangestelcl heeft; 

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

de schending van ·de artikelen 155 en 189 
van het Wetboek van strafvordering, 
doordat het bestreden arrest het vonnis 
van 1 april 1954 van de correctionele 
rechtbank hoefde nietig te verklaren om 
de reden dat getuige Genevieve Bourdin 
niet de wettelijke eed ter zitting van 
dezelfde datum had afgelegd, vermits zij 
de eed niet in het Nederlands heeft afge
legcl, daar zij die taal niet kent, en het 
zittingblad geen melding maakt van het 
afleggen van haar eed in de Franse taal : 

Overwegende, enerzijds, dat geen van 
de in het middel aangeduide wetsbepalin
gen vereist dat het proces-verbaal van de 
terechtzitting de taal zou vermelden 
waarin de getuigen cle eed afleggen; 

Overwegende, anclerzijds, dat, .zo het 
proces-verbaal van de door de eerste rech
ter op 1 april 1954 gehouden terechtzitting 
vaststelt dat de getuigen de eed hebben 
afgelegd en het de Nederlandse tekst van 
het wettelijk eedformulier overneemt, het 
verder vaststelt clat getuige Bourdin door 
een tolk voor cle Franse taal werd bijge
staan; dat daaruit volgt dat die getuige 
de eed, overeenkomstig het wettelijk eed
formulier, doch in de Franse taal heeft 
afgelegd; 

Overwegende dat het middel niet kan 
worden aangenomen ; 

Eh overwegende clat, voor het overige, 
de substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de veroordeling overeen
komstig de wet is 

II. Wat betreft de voorziening van 
Schauw: 

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

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

12 juli 195±. - 2e kamer. - Voonzitter, 
H. Wouters, voorzitter. ~ Verslaggevm·, 
H. Belpaire. - Gelijlcluiclencle conclttsie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. ~ Plei
te1", H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 13 juli 1954 

INKOMSTENBELASTINGEN. - ERKEN
NING DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE, IN ZIJN 
REOLAMATIE, DA'f DE IN ZIJN AANGIFTE AANGE
WEZEN OIJFERS ONJUIST WAREN VERMITS ZIJ 
LAGER DAN DE WERKELIJKE WAREN. -
.AR.REST NIE1"l'EMIN BESLISSENDE DAT DE AD
l\HNISTRATIE IN GEBREKE BLIJFT TE BEWIJ
ZEN DAT DE AANGIFTE ON.JUIST IS. - .ARRES'f 
DE BEWIJSKRAOH'f SOHENDEND VAN DE VERBE-
1'ERDE AANSLAGSAKTE EN VAN DE BESLISSING 
VAN DE DIREOTEUR, DIE VAS'fSTELDEN DAT DE 
AANGIFTE ONJUIST WAS. 

Wannee; de belast-ingschulclige, in zijn 
recla.matie tegen het beclrag van zijn 
veTbetercl aOJnslagbiljet, e1·Jcent clat cle 
in zijn aangifte aangewezen cijfeTs on
ju:ist wcwen, vermits zij lager clan z·ijn 
we1·lcelijlce winsten wtwen, wonlt cle be
wijs7c1·acht, zowel van cle ve1·betercle 
aanslagsalcte als van cle beslissing van 
de clirectetw, clie vaststelclen flat het be
clrag van cle aangegeven inlcomsten on
jttist was, geschonrlen clooT het wrrest 
dat beslist clat cle administTat-ie ·in qe
Melce is gebleven te bewijzen, dat de 
cloo1· rle belastingschulclige gedane aan
gifte onjuist was, omclat zij het jwiste 
beclTa[! van de inlcomsten n·iet vastge
stelcl heett (1). 

(BELGISOHE STAAT, T. OAUWENBERGHS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, 011 2 juni 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 1317 tot 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 28, 55, 74 en 74bis van de 
wetten betreffencle de belastingen op de 
inkomsten, samengeschakeld bij het be
sluit van de Regent van 15 januari 1948, 
van de artikelen 2 en 6 van het besluit 
van de Regent van 16 januari 1948 hou
dende samenschakeling van de wetten be
treffende de nationale crisisbelasting, 
doordat het bestreden arrest, na te heb
ben vastgesteld dat de administratie bij 
de verbetering cler aangegeven inkomsten 
een onjuiste toepassing van artikel 28 
der bedoelde samengeschakelde wetten 
heeft gedaan, beslist dat bet geloof dat 
principieel aan de door de belangheb
bende onderschreven aangiften gehecht is, 
onaangetast blijft, en dat daardoor de 
betwiste aanvullende aanslagen welke na 
het afsluiten van de dienstjaren 1947 en 

(1) Zie de nota, ondertekend W. G., onder 
dit arrest in B-ull. en PAsrc., 1954, I, 1002. 
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1948 gevestigd werden, te laat gevestigd 
zijn, en die aanslagen dienvolgens . als 
te laat gevestigd nietig verklaart en alzo 
de administratie in de onmogelijkheid 
stelt zich van de bij artikel 74bis van ge
melde wetten voorziene procedure te be
dienen om met degelijke toepassing van 
artikel 28 derzelfcle wetten nieuwe aan
slagen te vestigen, dan wanneer : 1 o ver
weerder zowel in zijn reclamatie van 
18 november 1950 als in een op 14 april 
1951 tot de met het onderzoek van het 
bezwaarschrift gelaste inspecteur der 
belastingen gerichte brief, voor beide 
dienstjaren hogere winsten erkent dan 
die welke hij in zijn aangiften heeft aan
gegeven en daardoor onbetwistbaar be
wezen is dat die aangiften onjuist en 
onvolledig zijn en dat terecht toepassing 
van artikel 74 der bedoelde samengescha
kelde wetten gedaan werd ; 2° indien de 
betwiste aanslagen wegens verkeerde toe
passing van artikel 28 van die wetten on
geldig zijn, die omstandigheid echter 
geenszins insluit dat de aanslagen te laat 
- clit is buiten de termijn van navorde
ring bepaald bij artikel 74 der samenge
schakelde wetten - werden gevestigd ; 
dat immers slechts aanslagen die in prin
cipe zouden verschuldigd zijn, hetgeen, 
volgens het hof vaststelt, hier het geval 
niet is, als te laat gevestigd kunnen be
schouwd worden : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt : 1 o dat de administratie ten 
name van verweerder aanvullende aansla
gen gevestigd heeft in de gewone inkom
stenbelastingen voor het dienstjaar 1950 
bij navordering van rechten over het 
dienstjaar 1947 en het dienstjaar 1948, 
omdat de aangiften voor deze vorige 
dienstjaren onjuist zouden geweest zijn; 
2° .dat de administratie het bewijs van 
de onjuistheid van het cijfer van de aan
gegeven inkomsten meent te hebben gele
verd door lie vergelijking van dit cijfer 
met het !Jedrag van de belastbare winsten 
of baten, bepaald, overeenkomstig arti
kel 28 der samengeschakelde wetten, 
naar de normale winsten of !Jaten van 
soortgelijke !Jelastingplich tigen; 

Overwegende dat het arrest, zonder 
dienaangaande gecritiseerd te worden, be
slist dat die vergelijking op geen afdoende 
elementen berust; 

Dat het arrest er nit afieidt dat de ad
ministratie niet !Jewijst dat de aangiften 
onjuist waren en beslist dat de !Jetwiste 
aanslagen, gevestigd na het verstrijken 
van de gewone termijn, dientengevolge 
te laat gevestig·d wertlen en derhalve nie
tig zijn; 

Overwegende dat uit de beslissin!l" van 
de directeur der belastingen blijkt dat het 
cijfer van de aangegeven inkomsten door 
de administratie onjuist werd !Jevonden 

en dat, nadat deze laatste het bedrag van 
de belastbare winsten of baten had be
paald door vergelijking met de normale 
winsten of !Jaten van soortgelijke !Jelas
tingplichtigen, verweerder, alhoewel hij in 
zijn reclamatie van 18 november 1950 ver
klaal:de niet akkoord te gaan met de cij
fers die de administratie voornemens was 
in de plaats van deze der aangiften te 
stellen, nochtans erkende dat zijn be
drijfswinsten als molenaar voor de dienst
jaren 1947 en 1948, respectievelijk op 
55.080 frank en op 76.329 frank te bepalen 
waren, en zodus op bedragen welke deze 
van de aangegeven inkomsten hetzij 
35.000 en 41.000 frank te boven gingen; 

Dat, bijgevolg, het bestreden arrest, op 
grond van lie enkele overweging dat de 
administratie het juist !Jedrag van de be
last!Jare inkomsten niet !Jepaald had, niet 
heeft kunnen beslissen zonder het aan ho
ger vermeltle akten versclmldigd geloof 
te schenden, dat het in gebreke bleef te 
bewijzen dat de aangiften van verweerder 
voor de dienstjaren 1947 en 1948, onjuist 
zouden geweest zijn; 

Dat derhalve het eerste onderdeel van 
het middel gegrond is ; 

Om die redenen, zonder acht te slaan 
op de memorie van antwoord die te laat 
werd ingediend, en zonder clat er aanlei
cling bestaat om het tweede onderdeel van 
het middel te onderzoeken dat geen meer 
uitgebreide verbreking zou kunnen mede
brengen, verbreekt het bestreden arrest 
doch slechts in zover het de betwiste aan
slagen als te laat gevestigd, vernietigd 
heeft; beveelt dat melding van onderha
vig arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt ieder van de partijen tot de 
helft der kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van beroep te 
Luik. 

13 juli 1954. - 2" kamer. - YoorzUte1· 
en ve1·slaggeve1·, H. de Olippele, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - GelijkWiclende 
eoncltbsie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. - Pleit.ers, HH. Van 
Leynseele en Van Herck (deze laatste van 
de Balie van Beroep te Brussel). 

VACANTIEKAMER. - 29 juli 1954 

1° MILITIE. -JoNGELINGEN v66R 1 JANUARI 
1936 GEBOREN. AANWIJZING VOOR 
OVERDRACH'f OF INSCHRI.JVING OP DE LIJS'fEN 
VAN DE LICH'l'ING VAN HE'f JAAR WAARIN DIE 
JONGELUI NEGEN'fiEN JAAR OUD WORDEN. -
BEVOEGDE 0\'ERHEID. 

2° :MILITIE. - MINJS'fERIEEL BESLUI'f GE
NOMEN 'fER Ul'fVOERI)\'G VAN AR'flKEL 101 
VAN DE WET OP DE MILI'l'IE. - VEREIS'fE 
VOORWAARDEN VOOR ZIJN BINDENDE KRACHT. 
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1o De Minister· vcm binnenZandse zalcen 
wijst, i.n overeenstmnming met de JJ[i
nister van landsve1·dediging, de v66r 
1 januar··i 1936 geboren jongeUngen aan, 
die over·geckagen of ingeschr·even wor·
den op de lijsten van de naar het jaar 
waar·in zij ne,r;entien jaar ottd worden 
genaamde lichUng. (Wet van 15 juni 
1951, art. 101.) 

2o Het beslttit van de Minister·s van bin
nenlandse zaken en "Zandsverdediging, 
de v66r' 1 janttar·i 1936 ,r;ebor·en jongelin
gen aandttidende, die overgedragen of 
ingeschreven worden op de Ujsten van 
de lichting genaamd naar· hf!t jaar, 
waarin zij negentien jaar ond worden, 
is verplichtend geworden op de tiende 
dag na zijn belcendmaking in het 
Staatsblad en moet niet het voorwerp 
van persoonlijke aanzeggingen uitma
ken (1). (Wet van 15 juni 1951, arti
kel 101.) 

(MlNGELS.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op de bestreden 
beslis.sing, op 9 april1954 gewezen door de 
hoge militieraad; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3, 7 en 101 van de 
wet van 15 juni 1951 en van het minis
terieel besluit van 30 october 1952 gena
men ter uitvoering van gezegd artikel101, 
doordat de bestreden beslissing, bij be
vestiging van die waartegen hoger beroep, 
eerste onderdeel, de aanvraag om uitstel 
a~gewezen heeft op grond van de dubbele 
beschouwing dat aanlegger, dienstplich
tige zijnde van de lichting 1954, de aan
vraag in de loop van de maand januari 
1953 had moeten indienen en dat de 
zittijd der militieraden die over derge
lijke aanvragen uitgaande van de dienst
plichtige dezer lichting uitspraak moeten 
doen op 15 october 1953 afgesloten was, 
dan wanneer aanlegger op 8 november 
1951 door het college van burgemeester en 
schepenen van zijn gemeente officieel ver
wittigd was geweest dat hij in de werf
reserve van de lichting 1955 ingeschreven 
was en dat hem nooit werd medegedeeld 
dat hij aangewezen werd om op de lijsten 
der lichting 1954 overgedragen of inge
schreven te worden, en tweede onder
dee!, de beslissing waartegen hoger be
roep !weft bevestigd, dan wanneer de hoge 

(1) Vergel. artikel 4, § 3, van de wet van 
15 juni 1951, dat de persoonlijke aanzegging 
voorschrijft van de inschrijving op de lijsten 
van de lichting, wanneer deze insclu·ijving van 
het college van burgemeester en schepenen uit
gaat. 

Een administra tieve omzendbrief van 31 oc-

militieraad ter terechtzitting van 9 april 
1954 verklaard had dat de beslissing van 
de militieraad vernietigd was : 

Aangaande het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, door als vaststaand 

aan te merken dat aanlegger dienstplich
tige van de lichting 1954 was, de bestre
deu beslissing aangenomen heeft dat, in 
1935 geboren en uit kracht van de door 
de wet van 15 juni 1951 ingetrokken en 
vervangen militiewet, de toestand verkre
gen hebbende van dienstplichtige die aan 
de lichting van 1955 verbonden was, aan
legger door het ministerieel besluit van 
30 october 1952 genomen ter uitvoering 
van artikel 101 van gezegde wet van 
15 juni 1951 op de lijsten van de lichting 
>an 1954 was overgedrageu geweest; 

Overwegende dat deze laatste wetsbe
paling, inderdaad, de Minister van bin
nenlandse zaken machtigt, in overeenstem
ming met de Minister van landsverdedi
ging, de v66r 1 januari 1936 geboren jon
gelingen aan te wijzen die over- of inge
schreven zullen worden op de lijsten der 
lichting genaamd naar het jaar waarin 
zij 19 jaar oud worden; 

Dat het ministerieel be.sluit van 30 oc
tober i952, krachtens dit gezamenlijk door 
de Ministers van binnenlandse zaken en 
van lanclsverdediging genomen artikel101, 
in zijn enig artikel beschikt, dat « al de 
ingeschrevenen voor de lichting 1955, die 
in 1935 geboren zijn, naar de lichting 
1954 overgebracht worden Jl; 

Dat dit ministerieel besluit in het Bel
.CJisch Staatsblaad van 12 en 13 november 
1952 is bekendgemaakt geweest en de 
tiende clag na deze bekendmaking ver
plichtend is geworden; 

Overwegende dat de aangevoerde om
standigheid, volgens welke aanlegger geen 
persoonlijke aanzegging van zijn over
dracht naar de lichting 1954 ontving, niet 
van · aard is om de uitwerking van het 
ministerieel besluit van 30 october 1952 
te schorsen, welker uitvoering ten op
zichte van de er in bedoelde personen, 
door de wet niet van dergelijke persoon
lijke aanzegging afhankelijk wordt ge
maakt; 

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

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het middel oP een be

wering rust, welke steun vindt noch in 

to ber 1951, heeft weliswaar een persoonlijke 
aanzegging voorgeschreven, zelfs in het bij ar
tikel 101 van ~e wet van 15 juni 1951 voorzien 
geval (Belg·isch Staatsbl., 1951, biz. 8638), doch 
dit voorschrift, hoe raadzaam het ook moge 
wezen, heeft het karakter niet van een wette
lijk voorschrift. 
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de bestreden beslissing noch in de stuk
ken van de rechtspleging waarop het hof 
acht vermag te slam:t; 

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

Om die redene~, en zonder acht te slaan 
op bet aanvullend verzoekschrift dat aan 
de griffie van bet hof gezonden werd na 
verstrijking van de bij de wet voor bet 
indienen van de voorzieningen bepaalde 
termijn; verwerpt de voorziening. 

29 juli 1954. - Vacantiekamer. - Voor
zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslagg,eve1·, H. van Beirs. - GeUjklui
dende conclttsie, B. Raoul Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleiter, 
H. Radelet (van de Balie van beroep te 
Luik). 

VACANTIEKAMER. - 29 juli 1954 

1° VFJRKEJEJR. - WEGGEBRUIKER DIE DE 
VOORRANG GENIE'l'. - GEEN VRIJS'l'ELLING 
VAN DE VERPLICH'l'ING VOORZORGSMAATR.EGE
LEN 'l'E TREFFEN. 

2° VEJRANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEJN OVFJREJENKOMST ONTSTAAN). 
- VERKEERSONGEVAL. - SCHULD VAN HET 
SLACHTOFFER. - SLUIT NIET NOODZA'KELIJK 
ALLE SCHULD UIT VAN DE DADER VAN HET 
ONGEVAL. 

1° De geb1·uilcer van de openbare weg, die 
doorgangsvoo1·rang geniet, is daardoor 
niet vrijgesteld van de verplichting 
de voo1·zorgsmaatregelen te u·effen die 
de omstandigheden opleggen om een 
aanrijd·ing te voo·rlcornen (1). 

2° De omstandigheid dat een vei·Tceers
ongeval zich niet had voorgedaan, in
dien het slachtoffer geen tout had be
gaan, sluit de sclmld niet uit van de
gene die ook een fattt, oorzaalc van het 
ongeval, heett begaan (2). 

(ORBAN, '1'. MEHAIGNOUL.) 

ARREST. 

BET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 januari 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

(1) Verbr., ~ december 1950 (An·. Verb1·., 
1951, blz. 152; Bull. en PAsrc., 1951, I, 195); 
16 inaart 1953 (Arr. Verb1·., 1953, blz. 478; 
Bull. en PASIC., 1953, I, M1); 7 december 1953 
(Bull. en PAsrc., 19M, I, 283). 

(2) Verbr., 23 juni 1952 (Arr. Ve•·br., 1952, 
biz. 609; Bull. en PAsrc., 1952, I, 692). 

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

Over bet eerste migdel, afgeleid uit de 
schending van artikel 44 van bet Wet
boek van strafvordering, doordat deskun
dige Walthere Jabon, door de onderzoeks
rechter overeenkomstig artikel 43 van ge
zegd wetboek aangewezen, de eed niet 
heeft afgelegd vereist bij alinea 2 der 
wetsbepaling waarvan de schending is in
geroepen, derwijze dat het bestreden ar· 
rest het beroepen vonnis, hetwelk op de 
vaststellingen van gezegde deskundige 
steunt had moeten vernietigen, clan wan
neer bet integendeel cleze vaststellingen 
weerbouclt, vermits bet zowel op bet on· 
clerzoek van bet dossier waarin bet ver
slag van cleze deskundige is vermeld als 
op bet v66r het hof gevoercl onclerzoek 
berust : 

Overwegencle clat uit de aan het hof 
voorgelegcle stukken van de procedure 
blijkt clat de door de onclerzoeksrechter 
te Luik aangestelcle cleskunclige Jabon op 
15 juni 1952 in hanclen van cleze rechter 
de eecl heeft afgelegcl « zijn verslag uit 
te brengen en zijn advies te geven in eer 
en geweten ll en erbij heeft gevoegd « zo 
helpe mij God ll ; 

Waaruit volgt dat bet middel feitelijke 
gronclslag mist ; 

Over bet tweede en bet dercle middel, 
het tweecle, afgeleicl uit de schencling van 
artikel 97 van de Grondwet, cloordat, bij 
een strijcligheicl van reclenen welke met 
een gebrek aan motieven gelijkstaat, bet 
bestreclen arrest, - na vastgesteld te heb
ben clat het slachtoffer, motorrijder 
Richel, bet recht niet had zijn weg te 
vervolgen en clat de verplichting had 
stil te staan om de cloorgang vrij te Iaten 
voor de door beklaagde bestuurcle vracht
wagen, die, naar luid van de bestreclen 
beslissing, zijn weg regelmatig met nor
male snelheicl vervolgcle na zijn rechter
pinklicht te hebben doen werken, - deze 
laatste nochtans veroorcleelt omdat hij 
een zware onvoorzichtigheid zou begaan 
hebben door niet op volcloende wijze 012: 
lettencl te zijn geweest en slecht de af
stand te hebben berekend welke tussen 
hem en de motorrijder bestoncl, clan wan
neer het tegenstrijclig is aan e~n wegge
bruiker een recht op voorrang toe te ken
nen en hem als nalatigheid te verwijten 
niet aanclachtig geweest te zijn op de be
wegingen van een weggebruiker die hem 
de cloorgang moest vrijlaten, waarom hij 
zich dienvolgens niet moest bekommeren, 
en waarvan hij, in alle geval, de onvoor
zichtigheclen niet kon voorzien : het 
clercle, afgeleicl uit de schending van de 
artikelen 418 en 419 van het Strafwet
boek, 54 van bet koninklijk besluit van 
1 februari 1934, 1382 en 1383 van bet Bur-
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gerlijk Wetboek, doordat het bestreden 
arrest een weggebruiker aan wie een ver
keersvoorrang verschuldigd is, veroor
deelt en hem gedeeltelijk burgerlijk ver
antwoorclelijk verklaart, hoewel het er
kent dat, inclien de weggebruiker cUe de 
,cOOlTang verschuldigd was de wetsbepa
lingen had nageleefd, het ongeval niet zou 
gebeurd zijn, en cUt doet oncler voorwend
sel dat, op het ogenblik waa~ov hij van 
zijn verkeersvoorrang gebrmk maakte, 
hij rekening had moeten houden met de 
gedraging van de weggebruiker clie de 
voorrang verschulcligd was, clan wanneer, 
hij wettelijk mocht verwachten dat deze 
zijn wettelijke verplichtingen zou naleven 
en dat de miskenning daarvan alclus nor
maal niet lmn voorzien worden : 

Overwegende dat uit geen enkele vast
stelling van het bestreden arrest blijkt 
dat het slachtoffer Richel voor eerste aan
legger een hindernis heeft uitgemaakt die 
niet kon voorzien worden; 

Overwegende dat de weggebruiker van 
de openbare weg, die de verkeersvoorrang 
geniet, niet vrijgesteld is van de verplich
ting alle voorzorgsmaatregelen te treffen 
welke door de verkeersomstandigheden 
worden opgelegd om een aanrijcling te 
voor komen; 

Overwegende eindelijk dat de omstan
digheid dat het slachtoffer een font be
gaan heeft die de aanrijding van twee 
voertuigen heeft veroorzaakt, de straf
baarheid van eerste aanlegger niet uit
sluit die, zoals het be,;treden arrest het 
aanstipt, door zijn onvoorzichtigheid en 
door zijn miskenning van artikel 42 van 
de Wegcode, er ook toe bijgedragen heeft 
de aanrijding te veroorzaken ten gevolge 
waarvan het slachtoffer gedood werd ; 

Dat de mkldelen niet kunnen aange
nomen worden ; 

En overwegende, wat de voorziening 
van eerste aanlegger betreft, dat de be
streden beslissing gewezen werd op een 
rechtspleging waarin de substantHHe of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. Voor zoveel de voorzieningen tegen 
de over de vordering van de burgerlijke 
partijen gewezen beslissing gericht zijn : 

Overwegende clat aanleggers geen bij
zonder middel inroepen; 

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

29 juli 1954. ~ Vacantiekamer. - Fo01·
zitte1', H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggevm·, H. Bareel. - Gelijlcl1ti
clencle concl1tsie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleiter, 
H. Van Leynseele. 

VACANTIEKAMER. - 29 juli 1954 

NIEUWE EIS.- STRAFZAKEN.- BURGER
LI.JKE \'ORDERING. - EJIS 'fO'l' VERGOEDING 
VAN DE SCHADELIJKE GEVOLGEN VAN RET ON
GEVAL. - EJIS IN HOGER REROEP TO'l' VER
GOEDING Y.~N DE SCHADE VOORTVLOEIENDE UIT 
EEN AAN RET ONGEI'AL 'fE WI.JTEN BLIJVENDE 
WERKONBEKWAAMHEID. - EJIS DIE NIE'l' 
NIEUW IS. 

vVcmneer het slachtofjer van een ongeval, 
voo1· cle eerste 1·echter, vctn cle belclaagcle 
vergoecl·ing «van cle schadelijlce ge
volgen van het ongeval ll geeist heeft, 
en e·r op gewezen heeft clat hij nog niet 
genezen was, maalct geen nienwe eis 1tit 
de eis, in hager beroep, tot ve1·goeding 
van de schade voortspr·uitende nit een 
blijvende we1·1conbelcwaamheid, die aan 
het on{feval te wijten is (1). (Wetboek 
van burgE)l'lijke rechtspleging, art. 46±.) 

(LAMBER'f, 'l'. DUMONT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
vonnissen, op 9 juli 1953 en op 11 februari 
1954 in hoger beroep gewezen door de 
Correctionele Rechtbank te Marche-en 
Famenne; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van artikel !JT van de Grand
wet doordat het eerste van de bestreden 
von~issen aanleggers conclusies niet be
antwoord heeft in zover zij de aanwij
zing van een cleskumlige aanvroegen, 
ten einde, namelijk, na te gaan of, ten 
gevolge van de tijdens het litigieus onge
val opgelopen verwonclingen, hij een 
voortdurende ongeschiktheid zou blijven 
behouden, en ervan, gebeurlijk de hoogte 
te bepalen, dan wmrneer elk vonnis, om 
op geldige wijze gemotiveerd te zijn, alle 
door de partijen regelmatig en bij con
clusies gestelde aanvragen moet beant
woorden : 

Overwegende dat, door aan de de.skun
dige als opdracht te geven « de burger
lijke partij Lambert te onclerzoeken, de 
door die partij op 31 mei 1952 opgelopen 
verwonclingen te beschrijven en na te 
gaan of er, ten gevolge van die verwon
dingen, er toe aanleicling bestaat om voor 
de toekomst voorbehoud te maken « het 
vonnis van !l juli 1!l53 de deskundige er
mede belast heeft na te gaan of de ver
wondingen voor de toekolllSt het werk
vermogen van aanlegger konden beinvloe-
den; · 

(1) Raadpl. verbr., 8 februari 1954 (supm, 
biz. 407; Bull. en PASIC., 1954, I, 508). 
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Dat !let middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid ui t de 
schending van de artikelen 464 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 
1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en van het geloof dat aan de door aan
legger zowel v66r de eerste rechter als in 
boger beroep genomen conclusies ver
schuldigd is, doordat de rechters over de 
grond zich door het tweede der bestre
den vonnissen onbevoegd verklaard heb
ben om uitspraak te doen over de door 
aanlegger ingestelde eis tot betaling ener 
som van 40.000 frank vermenigvulcligd 
door twee derde ten titel van vergoelling 
voor de blijvende werkonbekwaamheid 
waardoor hij ten gevolge van het litigieus 
ongeval aangetast was geweest, en deze 
beslissing hierop gegrond hebben dat deze 
eis een in boger beroep niet ontvanke!ijke 
nieuwe eis zou uitgemaakt hebben, dan 
wanneer, bij .zijn eerste conclusies v66r 
de eerste rechter, aanlegger de algehele 
vergoecling der schadelijke gevolgen van 
het ongeval had gevorderd, eerst ten be
lopen van een zekere som in zover zij 
zijn nadeel, vastgesteld op het ogenblik 
waarop hij zijn eis incliende, vertegen
woordigde en, voor het overige, onder 
vorm van voorbehoucl voor de toekomst, 
clan w~nneer v66r de rechter in boger be
roep, claar nieuwe elementen toelieten de 
blijvende werkonbekwaamheid ten belope 
van 8 t. h. als bewezen te aanzien, aan
legger ontvankelijk was om de vergoe
cling van clit nadeel te vorderen, clan 
wanneer het daar ging - en de rechters 
over de grond bdwisten dit niet, - om 
schadevergoecling verschuldigd wegens 
een nadeel - de blijvende werkonbe
kwaamheid ~ dat in verbancl was met 
het feit dat aan de beoordeling van de 
eerste recllter onderwoq1en was geweest, 
clan wanneer, vermits aanlegger vanaf 
zijn eerste conclusies in eerste aanleg 
zijn wil klaar had cloen kennen scllacle: 
loos gesteld te worden voor de algeheel
heid van zijn verleden en toekomstig na
deel, zijn eis tot schadevergoeding we
gens blijvencle werkonbekwaamheid in
derdaad was begrepen in zijn oorspron
kelijke eis, waarvan hij noch de aard, 
noch het voorwerp, noch de oorzaak heeft 
gewijzigd: 

Overwegencle clat aanlegger als burger
lijke partij, bij conclusies v66r de eerste 
rechter, van verweercler de vergoeding 
vorderde (( der schadelijke gevolgen ll van 
het ongeval waarvan hij het slachtoffer 
was geweest; dat, na erin bet nadeel ge
schat te hebben, waarvan het bedrag van 
dan af reeds vastgesteld was, hij deed 
opmerken dat hij nog niet geheel genezen 
wa.s, en te dien einde om voorbehoud voor 
de toekomst verzocht; dat aanlegger bij 

conclusies yoor de rechter in hoger be
roep, ter terechtzitting van 2 juli 1953, 
bepaalde clat hij volgens geneeskundig at
test door een voortdurende werkonbe
kwaamheid getroffen bleef, en een genees
kundig onderzoek aanvroeg, om te hm·en 
zeggen of hij, ten gevolge zijner verwon
clingen, een blijvencle ongeschiktheicl zou 
behouden en, desgevallend, de hoogte er
van vast te stellen; dat, ter terechtzit
ting van 21 januari 1953, aanlegger op 
grond van de conclusies van het deskun
dig verslag een schadevergoeding wegens 
blijvende ongeschiktheid van 8 t. h. aan
vroeg; 

Overwegende dat nit deze beschouwin
gen blijkt dat aanleggers vordering de 
gehele vergoeding van de schadelijke ge
volgen van het ongeval tot doel had en 
dat de vordering tot schadevergoeding we
gens blijvende ongeschiktheid dienvol
gens, in de oorspronkelijke ei~ was be
grepen ; .dat de verldaring betreffende een 
blijvende ongeschiktheid, die aan de 
eerste rechter reeds kenbaar was gemaakt 
geweest als in de staat van de zaak op 
dat ogenblik aanleiding gevend tot voor
behoud, eenvoudig in hoger beroep juist 
werd omschreven, wanneer de conclusies 
van het deskundig verslag toelieten het 
bestaan en de grand van deze ongeschikt
heicl te beoordelen ; 

Overwegende dat dergelijk bezwaar 
geen nieuwe eis is naar de zin van arti
kel 461 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging; · 

Dat het elm; in hoger beroep ontvanke
lijk was; dat, door er anders over te be
slissen, het bestreden vonnis van 11 fe
bruari 1954 de in het middel bedoelde 
wetsbepalingen geschonden heeft · 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonni~ v_an 11 februari 1954; verwerpt de 
voorz1enmg in zover .zij tegen het vonnis 
van _9 juli 1953 gericht is; beveelt dat 
melclmg van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de vernie
tigde beslissing; veroordeelt verweerder 
tot de kosten; verwijst de zaak naar de 
Oorrectionele Rechtbank te Neufchateau 
zetelende in hoger beroep. ' 

2£! juli 1954. ~ Vacantiekamer. - TToor
zitte1", H. Louveaux, eerste voor.zitter. -
TTerslagr;eve1·, H. Giroul.- Gelij1Gl1tidende 
conclttste, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. 

VACANTIEKAMER. - 29 juli 1954 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - S'l'RAFZAKEN. - OONCLU
SIES W AARBIJ EEN BEWEEGREDEN VAN DE 
EERS'l'E RECHTER GECRITISEERD WORDT. -
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RECHTER IN HOGER BEROEP DIE ZICH DEZE 
BEWEEGREDEN NIET TOEEIGENT. - CoNCLU
SIES DIE NIE'r MOETEN BEAN~I.'WOORD WORDEN. 

2o VERKEER. - GEBRUIK VAN EEN VOER
'fUIG OP DE OPENBARE WEG. - NIET GEDEKT 
DOOR EEN SCHOUWINGSBEWIJS. - VER
BEURDVERKLARING. - ZWAAR MISDRIJF. -· 

BEGRIP. 

1 o De 1·echter in hoge1· bemep is niet ·Ve1·
plicht een concMrsie te beantwoorden 
die een beweegreclen van cle beslissing 
van de eerste 1·echter critiseert, dan 
wanneer hij zich deze beweeg1·eden niet 
toeeigent. 

2o Stelt vast dat een zwaar misdri.if ge
pleegd werd, dat awnleicling geett tot 
het witsprelcen van de ve-rbe~wclverlcla-
1-ing van een voertui[J, dat op de open
bare weg gebntilct werd zoncler door 
het voorgeschreven schomvinusbewijs 
uedelct te zijn, de besUssing clie op de 
zwaaTte w'i_ist van de doo·r de itarle1· van 
het misdTijf gepleegde fonten, en op ite 
z~vcwTte van lmn gevolgen (1). (Besluit
wet van 24 februari 19±7, art. 5; beslujt 
van de Regent van 22 mei 1947.) 

(TOULOUBIEFF, T. MONSIEUR.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 februari 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat de voorziening niet 
ontvankelijk is : 1° in zover zij gericht 
is tegen de beslissing gewezen over de 
tegen Monsieur en de naamloze vennoot
schap << :Au Bon Marche ll ingestelde pu
blieke vordering, aanlegger te dien einde 
niet bevoegd zijnde, en 2° in zover zij ge
richt is tegen de beslissing gewe.zen over 
de door de echtgenoten Verstraeten inge
stelde burgerlijke vordering, deze beslis
sing niet definitie.f zijncle ; 

Wat het overige van de voorziening be
treft : 

Over het eerste micldel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 418 en 
420 van het Strafwe.tboek, 50, 51, 2°, 
54 en 55 van het koninklijk besluit 
van 1 febrmtTi 1934 houdencle :Alge
meen Reglement op de verkeerspolitie, 
gezegcle artikelen 50, 51 en 55 ~ew.~jzigd 
bij artikelen 3 en 4 van het beshnt van de 
Regent del. 16 october 1947, en artikel 97 
van de Gronclwet, doordat het bestreden 
arrest beslist heeft dat de verkeersvoor
rang aan geclaagcle Monsieur verschul-

(1) Raadpl. verbr., 15 october 1951 (A1-r. 
Verb•·., 1952, biz. 70; Bull. en PAsrc., 1952, 
I, 75). 

digd was in ZlJn hoeclanigheid van weg
gebruiker die van rechts een openbare 
weg uitrijdt die vercler dan de aan
sluiting loopt, onder voorwendsel dat 
de Me.chelsestraat, waaruit deze kwam, 
vercler dan haar aansluiting met de 
Nieuwstraat « een normale uitloop vinclt ll 
in cle Blekerijstraat, wat een onvol
doend motief uitmaakt, claar aanlegger 
aangevoerd had, zoncler clesaangaande te
ge.ngesproken te zijn, dat de Mechelse
straat « essentieel ll een verbinding uit
maakt tussen cle laan en de Nieuw
straat, met eenrichtingsverkeer naar het 
Muntplein, en een openbare weg aan gene 
zijcle van een aansluiting slechts regle
mentair de voorloping van een andere 
aan cleze zijde gelegen weg is inclien hij 
hoofclzakelijk client tot normale uitloop 
van het verkeer op deze laatste weg ; en 
doorclat, dienvolgens, de beslissing die ge
daagcle Monsieur buiten zaak stelt en 
aanlegger wegens de telastlegging van 
slagen en verwondingen bij onvoorzich
tigheid veroordeelt niet wettelijk met re
denen omkleed is : 

Overwegencle clat llet bestreden arrest 
niet aileen vaststelt dat cle Mecllelsestraat 
een normale uitloop in de Blekerijstraat 
vindt, maar hierop nog wijst, enerzijcls, 
dat cle weggebruiker die nit de Mechelse
straat komt, bij het naderen van de 
Nieuwstraat, op zijn linkerzijde, een 
eenrichtingsverkeer aantreft clie hem 
naar het Noordstation verboclen is, en, 
op zijn rechterzijde, een tot het enkel 
plaatselijk verkeer voorbehouden rich
ting, en, anderzijds, dat voor cle nit de 
Mechelsestraat komende weggebruiker, de 
voetpaden op cle linkerkant van die 
straat en van de Blekerijstraat rechtlij
nig voortlopen en dat de stroom van het 
verkeer zic)l <<·door de enkele ll Blekerij
straat voortzet; 

Dat nit deze beschouwingen blijkt dat 
de Blekerijstraat hoofdzakelijk als nor
male uitloop voor de Mechelsestraat 
client; 

Dat het micldel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede midclel, afgeleid uit 
cle schencling van de artikelen 97 van de 
Gronclwet, 29, 4°, en 31 van het konink
lijk besluit van 1 februari 1934 lloudencle 
:Algemeen Reglement op cle verkeerspoli
tie, zoals zij bij de artikelen 2 en 3 van 
het besluit van de Regent del. 18 octo
ber 1946 gewijzigcl werden, doordat het 
bestreden arrest verklaarcl heeft dat Mon
sieur geen fout kon verweten worden en 
dat hij niet schuldig was aan de te zijnen 
laste gelegde inbreuken, zoncler het door 
aanlegger bij conclusies opgeworpen mid
del te beantwoorden, waarbij de scherr
ding door beklaagde Monsieur cler voor
schriften van artikel 29. 4°, van het Al-
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gemeen Reglement op de verkeerspolitie 
werd aangevoerd en het vonnis waarte
gen hoger beroep gecritiseerd werd om 
deze font door strijdige beweegredenen 
van de hand gewezen te hebben : 

Overwegende, ener.zijds, dat, door vast 
te stellen dat de verweerder Monsieur 
verweten telastleggingen, waaronder die 
van het overtreden van artikel 29, 4°, 
van de Wegcode vermeld was, v66r het 
hof niet bewezen zijn geweest, het bestre- · 
den arrest aanleggers, conclnsies heeft 
beantwoord, in zover deze er zich toe be
perkten te beweren dat verweerder de bij 
voormeld artikel 29, 4°, voorziene inbreuk 
gepleegd had; 

Overwegende, anderzijds, dat, naar
dien het de door: aanlegger bij conclusies 
als strij dig gecri tiseerde beweegredenen 
van de ·eerste rechter niet overgenomen 
heeft, het bestreden arrest om die telast
legging niet bewezen te verklaren, de 
verplichting niet had dit bezwaar, dat 
zoncler belang was geworden, te beant
woorden; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het denle middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 3, bijzonder 3, alinea 2, 
van de besluitwet van 24 februari 
1947 waarbij de verplichting van de 
technische controle uitgebreid wordt 
tot de automobielen dienende tot het ver
voer van zaken voor eigen rekening van 
hun eigenaar, doordat het bestreden ar
rest na aanlegger veroordeeld te hebben 
om, met schending van artikel 5 van de 
besluitwet van 24 februari 1947 en van 
artikel 3 van het besluit van de Regent 
dd. 22 mei 19±7, op de openbare weg een 
automobiel gebruikt te hebben die onder 
toepassing valt van het door gezegd be
sluit van de Regent gesteld reglement 
en die door geen schouwingsbewijs is ge
dekt, de verbeurdverklaring van het voer
tuig heeft bevolen zonder vast te stellen 
dat een zware overtreding was gepleegd 
geweest: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
er zich niet enkel toe beperkt vast te 
stellen dat aanlegger op de openbare weg 
een voertuig gebruikt heeft dat onder toe
passing viel van het bij het besluit van 
de Regent dd. 22 mei 1947 ingevoerd re
glement en dat door geen schouwings
bewijs was gedekt; dat het bovendien, op 
de gevorderde sleet van de drie banden 
van de gekoppelde achterwielen van het 
voertuig en op de bijna ondoeltreffende 
werking der remmen ten gevolge van de 
sleet van ·het drijfwerk en van het ge
brek aan onderhoud wijst door te onder
strepen dat de gebreken van het voertuig 
tot het ongeval bijgedragen hebben; 

Dat, door de zwaarte der gepleegde fou
ten en van hun gevolgen aan te stippen, 
het bestreden arrest de zwaarte van de 
inbreuk vaststelt; dat het, dienvolgens, 
wettelijk daaruit heeft kunnen afieiden 
dat de verbeurdverklaring van de auto
mobiel gerechtvaardigd was, en het deze 
kon bevelen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Overwegende, voor het overige, dat, wat 
de tegen aanlegger gerichte publieke vor
dering betreft, de substantiele of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men werden nageleefd en dat de beslis
sing overeenkomstig de wet is; en dat, 
wat de door aanlegger in hoedanigheid 
van burgerlijke partij ingestelde vorde
ring betreft, deze geen bijzonder middel 
inroept; 

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

29 juli 195±. ~ Vacantiekamer. - Voor
zUte1", H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Ve1·8laggever, H. Giroul. - Gelijlcl1tidende 
aoncl1tsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Pleitm·, 
H. De Bruyn. 

VACANTIEKAMER. - 29 juli 1954 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
-. STRAFZAKEN. - MEMORIE VAN DE AAN
LEGGER. - NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN 
BET HOF MEER DAN TWEE MAAND NA DE IN

SCHRIJVING VAN DE ZAAK OP DE ALGEMENE 
ROL. - HE'l' HOF HOUDT ER GEEN REKE
NING MEDE. 

2° VERKEER. - KONINKLIJK BESLUIT VAN 
1 FEBRUARI 1934, ARTIKEL 42. - MISDRIJF 
DAT NIET UITGEMAAKT WORDT DOOR HET 
LOU'l'ER FEIT EEN OPENBARE WEG TE BERIJ
DEN DIE GLIBBERIG IS EN TE SMAL WEGENS 
DE AANWEZIGHEID VAN EEN ANDER WEGGE
BRUIKER. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. -
VORMEN. - STRAFZAKEN. - VOORZIENING 
VAN DE BURGERLIJKE PAR'l'IJ. - EXPLOOT 
VAN BE'l'EKENING MEER DAN TWEE MAANDEN 
NA DE INSCHRIJVING VAN DE ZAAK OP DE 
ALGEMENE ROL 'l'ER GRIFFIE VAN HET HOF 
NEERGELEGD. - VOORZIENING NIE'l' ONTVAN
KELIJK. 

1 o H et hot hottdt ueen reken'ing met een 
memorie tot' staving van z·ijn voorzie
ning die ter grijfie van het hot door de 
aanlegger werd neergelegd, meer dan 
twee maanden na de dag waa1·op de 
zaak op de algemene rol 'ingesohreven 
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werd (1). (Wet van 20 juni 1953, art. 6, 
par. 1.) 

2° Maalct het misd1·ijj niet ~tit voorzien 
doo1· artikel 42 van de TV egaocle van 
1 febnta'l"i 1934 het lmtt(J1' feit z·iah '11'1cet 
een voeTtu:ig te beueven en te bli:iven 
djclen OlJ een gedeelte van de openba1·e 
weg, flat ,qlibber·ig was en te smal was 
gewonlen wegens de aamvez·ighe·id van 
een cmder ·in te,qenoveruestelde 1·iahting 
'l"i:idencl voeThtiu (2). 

3° Is niet ontvanlce7Jijk de voorzienin,q van 
een bwrgedijlce partij, waa1·van het 
cxploot van betekening aan cle venvecr
(le1· sleahts te1· gT·iffle van het hot we·rd 
neer.qelegd, meer dan twee maanden na 
de da,q waarop de zaak op de al,qemene 
ml 1.n,qesclwevcn wenl (3). (Wetboek 
van strafv., art. 418; wet van 20 juni 
1953, art. 6, par. 1.) 

(T'SERSTEVENS, 'l'. QUOIBION.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 februari 1954 in hager be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Dinant ; 

Overwegende dat, krachtens artikel 6 
nm de wet van 20 juni 1953, cle indiening 
door aanlegger ter grif!ie van het hof, op 
4 juni 1954 van een memorie en van stuk
ken tot rechtvaardiging van de voorzie
ning te laat is geschied, naarclien het 
meer dan twee maand na de inschrijving 
van de zaak op de algemene rol, op 
22 maart 195±, gedaan werd; 

I. Over de voorziening van aanlegger 
als beklaagde : 

Over het midclel van ambtswege, afge
leicl nit de schending van de artikelen 97 
van de Gronclwet en 42 van de Wegcode, 
doordat het bestreden vonnis aanlegger 
wegens de bij artikel 42 van de vVegcocle 
voorziene inbreuk veroordeelt op grand 
van vaststellingen welke deze veroorde
ling niet rechtvaardigen : 

Overwegende dat het be.streden vonnis 
het bestaan van de bij artikel 42 van de 
W egcode voorziene telastlegging enkel 
hieruit heeft afgeleid dat, door zich, om 
een andere weggebruiker te kruisen, ~n 
een gang van 4 m. 50 breedte te begeven 
die glibberig gemaakt was door sneeuw en 
ijzel, dan wanneer beide voertuigen te za
men 4 m. breedte hadden, of door daarin 

(1) Verbr., 14 december 1953 en 1 maart 1954 
(Bull. en PASIC., 1954, I, 314 en 562). 

(2) Vergel. verbr., 23 juni 1952 (A1'1". Ye1·b1·., 
1952, biz. 610; Bull. en PAsrc., 1952, I, 693). 

(il) Zie LEON CoRNIL, « La cour de cassation. 

in dergelijke voorwaarden te blijven l'lJ
den, elke weggebruiker een risico heeft 
genomen, dat zijn aansprakelijkheid in 
het overkomen van het ongeval moet me
debrengen; 

Overwegende dat geen enkel der aan
gewezen feiten de vaststelling uitmaakt 
dat aanlegger niet voortdurend meester 
van zijn snelheid is gebleven en deze der
wijze niet geregeld heeft dat hij v66r 
zich een voldoende vrije ruimte zou be
houden om het voertuig v66r een hinder
nis tot stilstand te brengen; 

Overwegende dat daaruit volgt dat het 
bestreden vonnis de veroordeling welke 
het tegen aanlegger uitspreekt niet wette
lijk gerchtvaardigd heeft; 

Overwegende, yoor het overige, dat de 
substantiele of op .straf van nietigheicl 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefcl en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

Overwegencle dat de verbreking van de 
heslissing over de publieke vordering 
de vernietiging met zich llrengt van de 
beslissing gewezen over de door de bur
gerlijke partij Valentin tegen aanlegg·er 
ingestelde vorclering ; 

II. Over de voorziening van aanlegg·er 
als burgerlijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken waarop 
het hof acht vermag te slaan, en welk te 
bekwamer tijd werden ingediend, niet 
blijkt dat de voorziening van aanlegger, 
burgerlijke partij, betekend is geweest 
aan partijen Quoibion en Valentin, waar
tegen zij gericht is; clat zij dienvolgens 
niet ontvankelijk is; 

Om die redenen en zonder acht te slaan 
op de te laat ingediencle memorie en stuk
ken; verbreekt het bestreden vonnis, doch 
enkel voor zoveel het aanlegger veroor
deelt wegens overtreding van artikel 42 
van de Wegcode, het over de door 
burgerlijke partij Valentin tegen aan
legger ingestelde vordertng en over de 
kosten van cleze publieke en burgerlijke 
vorderingen uitsvraak doet; verwerpt 
de voorziening voor het overige; be
veelt clat melding van onderhavig ar
rest zal gemaakt worden op cle kant 
van de gedeeltelijk vernietigcle beslis
sing; laat de kosten betreffende de te 
laat ingediende memorie en stukken 
ten laste van aanlegger; en wat het ove
rige der kosten betreft, veroordeelt aan
legger tot de helft dezer kosten en laat 
de andere helft ten laste van de Staat· 
verwijst de aldus beperkte zaak naar d~ 

Reformes mineures de Ia procedure », rede uit
gesproken ter plechtige terechtzitting van het 
Hof van 15 september 1952 (Bull., 1953, 
biz. 30). 
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Correctionele Rechtbank te Namen, ze
telende in hoger beroep. 

20 juli 195±. ~ Vacantiekamer. - Foor
zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Ferslaggeve1·, H. Giroul.- GelijkWidende 
aoncltts·ie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. 'pzeiter, 
H. Veldekens. 

VACANTIEKAMER. - 29 juli 1954 

1° VER.JARING VAN DE PUBLIEKE 
VORDERING. - WANREDRIJF. - S'L'UI
'l'INGSDAAD GES'l'ELD MIN DAN DRIE JAAR 
SEDER'!' DE DAG VAN IIE'l' MISDRIJF EN YOOR 
DE EINDRESLlSSING, - PURLIEKE YORDERING 
NIE'l' YERJAARD. 

2° VERBREKING. - BEVOEGDIIEID. -
S'l'RAFZAKEN. - :i\'IACII'l' VAN IIE'l' HOF VAN 
VERRREKING O:XI NA 'l'E GAAN OF DE PURLIEKE 
YORDERING AL DAN NIE'l' YERJAARD IS. 

1° De wegens een wanbedrijf ttitgeoefen
de tJ1ibUelce vorde1·ing verjaa1·t niet 
waimeer twin dan drie jaar sedert de 
voltooiing van het misdrijf verlopen 
zijn en min dan drie jaar v661" de e·ind
IJeslissing een stu.-itingsdrwd gesteld 
we1"d (1). (Wet van 17 april 1878, arti
kelen 22 en 26.) 

2° H et hot heett de macht om ·in de on
rlerwoTpen 1·eehtspleginu na te uaan of 
de pttblieke vo1·rle1"'inu al rlan n·iet ver
jaaTrl is (2) en gebeudijk, zijn an·est te 
stennen op een anrleT 1·echtspleuinrts
alcte dan rle bij ve1·u·iss·inu rloo1· rle be
strerlen beslissinu wee1·ho·urlene nls danrl 
rl·ie de verjn1·ing stttit (3). 

(VERDIJCIC) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 februari 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over l1et eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, alsook van de artikelen 21, 
22, 24, 25 en 26 van de wet van 
17 april 1878 bevattende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van straf
vorclering : 1° doordat aanlegger op 10 fe
bruari 1954 tot een enkele straf van twee 
maand gevangenzitting Bn 100 frank gelcl
boete veroordeelcl is geweest wegens fei
ten die door de rechters over de grund 
beschouwd worden als de achtereenvol
gende en voortdurende uitvoering van een 

(1) Verbr., 14 december 1953 (supra, biz. 259; 
Bull. en PAsrc., 1954, I, 306, en nota 5). 

(2) Verbr., 22 december 1952 (Ar1·. T'e1·b•·., 
1953, biz. 243; Bull. en PAsrc., 1953, I, 271, 

enkel en zelfde strafbaar voornemen en 
als << respectievelijk tijdens het jaar 1948 ll 
(telastlegging B/4) en «in de loop van 
het jaar 1949 ll (telastlegging van valsheid 
en gebruik van valsheid A/1) te zijn ge
pleegd geweest, de verjaring van de pu
blieke vorclering, voigens het bestreden 
arrest, gestuit geweest zijncle door de 
in het vonnis waartegen hoger beroep be
cloelde akte, namelijk de vordering van 
het openbaar ministerie ter terechtzitting 
van 2D januari 1953, clan wanneer gezegcle 
akte slechts ten aanzien van ge!Jeurlijk 
latere feiten clan de 286 januari 1950 de 
•erjaring heeft kunnen stuiten, 2o door
da t het bestreden arrest, althans, voor zo
veel het gezegde akte als een stuitend ka
rakter van de verjaring hebbende aanziet 
schijnt uan te nemen dat ten minste ze~ 
kere der in cle telastleggingen A/1 en 
B/ 4 becloelde feiten we Ike ten laste van 
nanl~gger voor vaststaancl gehouden wer
clen, later clan de 286 febrnari 1950 zouden 
gebeurd zijn, - waaruit voigt clat de be
weegredenen van het arrest, wat de la
ter aan aanlegger verweten feiten be
treft, een radicale strijdigheicl bevatten 
die in feite met een ge!Jrek aan motive~ 
ring gelijk staat, vermits de feiten welke 
r~spectievelijk de inbreuken B/4 en A/1 
mtmaken, geacht worden de ene « tij
clens het j aar 1948 ll, de andere « in de 
loop van het jaar 1949 ll gepleegd te zijn 
geweest, 3° cloorclat, !Jij alle onderstel
ling, het bestreden arrest, door zich er 
toe te beperken vast te stellen dat 
<< gedurende het in de telastlegging be
doeld tijdperk ll gebruik van het vals 
!Jeweercl stuk zou gemaakt geweest zijn 
zonder nader te bepalen over welke 'te~ 
lastlegging het gaat, het punt onzeker 
laat of, naar de mening van de rechters 
over de gron<l, het zogezegd gebruik van 
het litigieus stuk door aanlegger al dan 
niet tot op 24 maart 1950 voortduurde 
(uiterlijke datum) in de telastleggiwf 
aangeduicl voor het plegen cler onder de 
omschrijving B/4 becloelcle feiten of in
dien clat gebruik slechts gebeurcle' << in de 
loop van het jaar 1949 ll tijdperk in de 
umschrijving cler telastl~gging A/1 aan
geduid, als zijncle clat waarin de valsheid 
en het gelJruik ervan geacht worden "e
pleegcl te zijn - zodat het Hof van v~r
breking in de onmogelijkheicl wordt ge
stelcl na te gaan of, op de dag van de 
uitspraak van het arrest, de verjaring 
van de publieke vordering al clan niet 
verkregen was : 

Overwegencle clat het bestreclen arrest 
ten laste van aanlegg·er weerhoudt : 1 o een 

en de referenties in de nota 5 aangehaaid, 
biz. 272). 

(3) Verbr., 27 februari 1950 (A•·•·. Ye•·br., 
1950, biz. 419; Bull. en PASIC., 1950, I, 447). 
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met bedrieglijk opzet gepleegde valsheid 
door het opmaken of doen opmaken 
ener factuur waarop de datum van 29 de
cember 1947 vermeld is, en welke valse
lijk werkverrichtingen en leveringen 
goederen voor een bedrag van 20.775 fr. 85 
aan de Koninklijke Belgische Voetbal
bond vaststelde, alsook het bedrieglijk 
gebruik van dit vals stuk in 1949 (telast
legging A/1); 2° de bedrieglijke wegne
ming van een som van 50.775 fr. 85, in 
1948, ten nadele van hetzelfde verbond, 
waarvan hij de loondienaar was (telast
legging B/4); 

Overweg·ende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat cleze inbreuken de uitvoering 
van een zelfde strafbaar opzet uitmaken, 
derwij.ze dat de verjaring van de pnblieke 
vordering slechts aanvang neemt op 
de dag van het plegen van de laatste cler 
weerhouclende feiten ; 

Overwegende dat nit de artikelen 22 en 
26 van de wet van 17 april 1878 blijkt dat, 
opdat de . uit hoofde van een wanbedrijf 
ingestelde publieke vordering niet bij ver
jaring zon vervallen, het volstaat dat een 
daad die ze stnit plaats heeft gehad bin
nen een termijn van min dan drie jaar 
sedert het plegen van het wanbedrijf en 
min clan drie jaar v66r de eindbeslissing 
over gezegde vordering ; 

Dat dit ten deze het geval is, vermits 
aanlegger op 25 september 1951 door de 
onderzoeksrechter ondervraagd werd, 
terwijl het op 10 februari 1954 gewezen 
arrest vaststelt dat het ten laste van aan
legger gelegcl gebrnik van valsheid in de 
loop van het jaar 1949 gepleegd werd, 
hetzij ten vroegste op 1 jannari 1949; 

Dat het van weinig belang is clat de 
bestreden beslissing slechts de door het 
openbaar ministerie ter terechtzitting van 
29 jannari 1953 uitgesproken vordering 
als daad welke de verjaring stnit heeft 
aangewezen, vermits het hof de macht 
heeft na te gaan of er in de rechtspleging 
geen andere daden bestaan die dezelfde 
stnitende nitwerking met zich brengen; 

Overwegende dat het middel dienvol
gens bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 461 en 464 van het 
Strafwetboek en 491 van hetzelfde wet
boek, doordat het bestreden arrest, in 
zover het de telastlegging B/4 ten 
laste van aanlegger bewezen verklaart, 
hem impliciet schnldig erkent aan het 
feit een som van 50.775 fr. 85 bedrieg
lijk weggenomen te hebben ten nadele 
van de vereniging zonder winstgevend 
doel « Koninklijke Belgische Voetbal
bond Jl, waarvan hij de dienstbode of een 
loondienaar was, alhoewel het aan de 
andere kant als << verduistering van fond-

sen JJ, het feit oms~hrijft dat aanlegger 
zogezegd een persoonlijke schuld zon heb
ben la ten betalen met de penningen van 
gezegde vereniging, waarvan hij de alge
mene secretaris was, de vraag aldus on
zeker latend of het hof van beroep aan
legger wegens verdnistering of huisdief
stal heeft w~llen veroordelen, wat het Hof 
van verbreking in de onmogelijkheid stelt 
zijn toezicht nit te oefenen over de wet
telijkheid van de ten laste van aanleg
ger nitgesproken veroordeling : 

Overwegende, enerzijds, dat het arrest 
aanlegger tot een enkele straf veroordeelt, 
die door de vaststellingen van het arrest, 
betreffencle de telastlegging A/1 wette
lijk gerechtvaardigcl is; 

Overwegende, anderzijds, dat, vermits 
de feiten van de telastlegging B/4 van 
v66r het door de telastlegging A/1 voor
zien gebrnik van valsheid dagtekenen, 
het miclclel, ware het gegroncl, geen uit
werking zon hebben op de beslissing van 
het arrest die de publieke vorclering niet 
vervallen verklaart; 

Dat de eis tot verbreking, clienvolgens, 
niet ontvankelijk is (artikelen 411 en 414 
van het Wetboek van strafvordering) ; 

En overwegende dat de substantH!le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefcl en clat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

29 juli 1954. - Vacantiekamer. - Voor
zitter, H. Lonveanx, eerste voor.zitter. -
TT m·slaggevm·, H.· De Bersaqnes. - Gelijk
luirlende ooncMtsie, H. Raoul Hayoit de 
Termiconrt, procureur-generaal. - Plei
ter, H. Faures (van de Balie van beroep 
te Brnssel). 

VACANTIEKAMER. - 29 juli 1954 

1° ONDERZOEKSGERECHTEN. - BE
scHmKING VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING 
DOOR DE RAADKAMER OF DOOR DE KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING GEWEZEN. -
0PRIJZEN VAN NIEUWE BEZWAREN. - Sou
VEREINE V ASTS'l'ELLING Y AN RET ONDERZOEKS
GERECHT ONDER HET TOEZICHT ALLEEN VAN 
HE'r HOF VAN VERBREKING. 

2° RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. -
GERECHT VAN WIJZEN WAARBIJ DE ZAAK 
DOOR EEN BESCHIKKING OF EEN ARREST VAN 
VERWIJZING VAN RET ONDERZOEKSGERECHT 
AANHANGIG IS GEMAAKT. - BESLISSING 
VAN. VERWIJZING GEGROND OP RET OPRIJZEN 
VAN NIEUWE BEZWAREN. - GERECHT VAN 
WIJZEN ZONDER MACHT OM TE BEOORDELEN 
OF DE DOOR DE RAADKAMER OF DE KAMER 
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VAN INRESOHULDIGINGS'fELLING ALB NIEUW 
ERKENDE REZWAREN WERKELIJK Dl'f KARAK
'fER HEBBEN. 

1 o De raadlcame1· of de lcamet· van inbe
sch~tldigingstelling die wegens de ont
stentenis van bezwaren of de ontoeTei
lcendheid ervan een beslissing van bni
tenvervolgingstelling gewezen hebben, 
hebben alleen de macht om lateT, ondet· 
toezicht van de wettelijlcheid van deze 
nirmwe beslissing doot· het Hot van ver
b1"elcin{J, 'L'ast te stellen dat nimtwe be
zwaren, die de he1·opening van het on
derzoelc en de vet·wijzing van de be
lclaagde naar het ge1·echt van wijzen 
rechtvaardigen, al dan niet opgerezen 
zijn (1). (Wetb. van strafv., art. 246 en 
248). 

2° Het ge1·echt van wijzen, waaTb'ij een 
vervolging door een beschi.lclcing van 
verwijzing van de raadlcamer of door 
een na een beslissing van buiten
vervolgingstelling gewezen arrest van 
verwi:izin,q van de Ieamer van inbe
sch~tldigingstelling aanhangig i-s ge
maalct, heeft de rnacht niet om na te 
gaan of te 'beoordelen of de door het 
onder.zoelcsgerecht als nieuw e1·Jcende 
bezw.a1·en werlcelijlc dit lcaralcter heb
ben (2). 

(PROOUREUR-GENERAAL 'fE LUIK EN DIEUDONNE, 
'f. SOHILLE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 maart 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Overwegende dat de voorzieningen sa
inenhangend zijn ; 

I. Over de voorziening van de procu
reur-generaal bij het Hof van beroep te 
Luik: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 128, 130, 135, 146 
van het Wetboek van strafvordering, 
doordat, door zich de macht toe te ken· 
nen om na te gaan of de nieuwe bestand-

(1} en (2) Verbr., 10 december 1917 (Bull. en 
PAsrc., 1918, I, 154). Het gerecht van wijzen 
mag zich evenmin in de plaa ts stellen van de 
raadkamer of van de kamer van inbeschuldi
.gingstelling om te beslissen da t er nieuwe be
zwaren bestaan, dan wanneer deze onderzoeks· 
gerechten het bestaan ervan niet erkend heb
ben (verbr., 10 december 1934, Bull. en PAsrc., 
1935, I, 77; 25 juni 1951, A1·r. Yerb?-., 1951, 
blz. 635; Bull. en PAsrc., 1951, I, 732; 10 april 
1922 [redenen], Bull. en PASIC., 1922, I, 238). 

De regel, naar luid waarvan het gerecht van 
wijzen zonder macht is om te beoordelen, of de 
door het onderzoeksgerecht als nieuw erkende 

delen, welke aanleiding hebben gegeven 
tot het heropeneri van het op 12 januari 
1952 gesloten onderzoek, werkelijk nieuwe 
bezwaren uitmaakten, en door aldus de 
beschikking van de Raadkamer der 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik dd. 
22 juli 1953, welke het bestaan van nieuwe 
bezwaren had vastgesteld, af te keuren, 
het bestreden arrest inbreuk op de op
dracht van het onderzoeksgerecht heeft 
gemaakt en, dienvolgens, als gerecht van 
wijzen een machtsoverschrijding heeft be
gaan: 

Overwegende dat uit de artikelen 246 en 
248 van het Wetboek van strafvordering 
blijkt dat de raadkamer of de kamer van 
inbeschuldigingstelling, welke uit hoofde 
van het gebrek aan bezwaren of de on
toereikendheid ervan een beslissing van 
buitenvervolgingstelling gewezen hebben, 
aileen de macht bezitten om naderhand 
vast te stellen dat nieuwe bezwaren opge
rezen zijn, welke de heropening van het 
onderzoek en de verwijzing van beklaagde 
naar het gerecht van wijzen rechtvaardi
gen; dat de alzo gevelde beslissing van 
verwijzing enkel door het hof van ver
breking kan vernietigd worden; 

Overwegende dat de correctionele recht
bank en het hof van beroep, vermits zij 
de macht niet hebben om de door het on
derzoeksgerecht gewezen beslissing te ver
nietigen of te wijzigen, doch door deze 
gebonden zijn, behalve wat het onderzoek 
van hun bevoegdheid betreft, niet als op
dracht hebben na te gaan of te beoor
delen of de door het onderzoeksgerecht 
als nieuw erkende bezwaren werkelijk dit 
lmrakter hebben en, dienvolgens, de her
opening van het onderzoek en een ver
wijzing naar het rechtsprekend college 
rechtvaardigen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
in zijn beschikkend gedeelte « verklaart 
dat de bezwaren die aan de raadkamer 
nieuw schenen in werk,elijkheid slechts 
de overneming uitmaken van de vorige 
bezwa\·en en derhalve de hervatting 
van de vervolgingen na de buitenvervol
gingstelling van 12 januari 1952 niet kon-

bezwaren werkelijk dit karakter hebben, is niet 
van toepassing wanneer de beschikking van 
buitenvervolgingstelling door de krijgsauditeur 
of door de militaire connnissie gewezen werd. 
In de militaire strafrechtspleging bestaat er 
inderdaad geen door een gerecht gewezen be
schikking van verwijzing, en bijgevolg geen 
toezicht door een onderzoeksgerecht (verbr., 
28 maart 1949, A1·1'. Vm·br., 1949, blz. 212, en 
nota, ondertekend R. H. onder dit arrest in 
B-ull. en PASIC., 1949, I, 241; 23 januari, 
20 maart en 22 mei 1950 (A?T. Ve1·b?·., 1950, 
biz. 322, 476 en 590; Bull. en PASIC., 1950, I, 
347, 509 en 660). 
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den rechtvaardigen, en dienvolgens be
klaagden van de vervolgingen ontslaat ll ; 

Dat, door de beklaagden van cle vervol
gingen te ontslaan om reden dat de her
vatting ervan niet gerechtvaardigcl was 
naarclien, volgens de beoorcleling van het 
hof van beroep, de door de raadkamer 
als nieuw omschreven bezwaren dit ka
rakter niet hebben, het bestreden arrest 
de in het middel becloelcle wetsbepalingen 
geschonden heeft; 

II. Over de voorziening van de !Jurger
lijke partij Adolphe Dieudonne : 

Overwegende dat het eerste middel, het
zelfde is als clit voorgesteld tot staving 
van de voorziening van het openbaar mi
nisterie; 

Dat, om de llierboven aangehaalde re
denen, het client te worden aangenomen; 

Overwegende dat llet zonder belang ge
worden is de andere tot staving van de 
voorzieningen aangevoerde middelen te 
beantwoorden; 

Om die redenen, voegt de voorzieningen 
samen; verbreekt llet bestreden arrest; 
beveelt dat melding van onderhavig ar
rest zal gemaakt worden op de kant van 
de vernietigde beslissing ; veroordeel t ver
weerders tot de kosten; verwijst de zaak 
naar het hof van beroep te Brussel. 

29 juli 1954. ~ Vacantiekamer. - Voor
zittet, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Ve·rslnggeveT, H. De Bersaques. ~ Gelijlc
lwidende conclt~sie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, procureur-generaal. - Ple·i
ter, H. della Faille d'Huysse. 

VACANTIEKAMER. - 29 juli 1954 

SAMENLOOP. - FElTEN DIE WEGENS DE 
EENHEID VAN INZICH'l' VAN DE DADER SLECH'l'S 
EEN ENKEL MISDRLJF UITMAKEN. - FEI'l'EN 
LATER GEPLEEGD, NA DE BESLISSING DIE DE 
VERVOLGING AFGESLOTEN HEEF'l'. - KUNJ\'EN 
NIE'l' ME'l' DE EERS'l'E FElTEN EEN ENKEL MIS
DRIJF Ul'l'MAKEN. - DE OMSTANDIGHEID DAT 
DE BESLISSING NOG VATBAAR IS VOOR HOGER 
BEROEP OP HET OGENBLIK VAN DE TWEEDE 
FElTEN IS ZONDER BELANG, INDIEN GEEN EN
KEL HOGER BEROEP WERD INGESTELD. 

Indien verscheidene feiten, wna1·van ieder 
nfzonde1'lijlc stn~jbaa1· ·is, samen we
gens de eenhe·id van het oogmerlc of 
het ·inzicht van hun dader slechts een 
enlcel m·isdl"i:if lcunnen ttitmalcen, lean 
'e·r niet een enkel misdri:if vodrhanden 
zijn wanneer zelcere feiten reeds het 
voorwe1·p hebben uitgemaalct van een 
besliss·ing die de vervolg·ing afgesloten 
heejt, dan wanneer de ande1·e slechts 
nn deze besliss·ing [fepleegd werden; de 

omstandigheid d(l,t de lnntste feiten 
tijdens de te1·mijn v661' hoge1· berdep 
tegen de besliss·ing gepleegd wm-den is 
zonder u.itwerlcing, zo geen enlcel hager 
be1'0ep b·inne1i ge.zegcle te1·mijn werd 
in;;e8teld (1). 

(GO:IDRY.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 maart 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Gronclwet, 58 en 65 van het Strafwet
boek, 199 en 203 van het Wetboek van 
strafvordering, van de beschikkingen van 
openbare orde betreffende het gewijscle 
en het verbocl lletzelfde feit met twee 
straffen te beteugelen, doordat het bestre
den arrest aanlegster tot een enkele straf 
veroordeelt om, op 2 en 3 maart 1953 : 
1 o om eens anders driften te voldoen, de 
.zelfs met hun goedvimlen geronselde 
meerclerjarige personen Angele Rombaux, 
Helene Gaspart en Irmn Van <le Voorde 
verleid of tot het zich overgeven aan on
tucht of prostitutie aangezet te hebben; 
2° een huis van ontucht of van prosti
tutie gehonden te hebben, clan wanneer 
aanlegster op 2 maart 1953, een eerste 
maal, tot een enkele straf veroordeelcl 
was geweest om in 1950, 1951 en 1952, 
v66r 17 maart 1952, een huis van ontucht 
of prostitutie gehouden te hebl1en en met 
hetzelfcle cloel bepaalde aangeduide per
sonen geronseld te hebben; dat er aldus 
veroordeling wegens dezelfde feiten be
staat, de wanbeclrijven waarover het gaat 
hetzij een voortdurend of voortgezet mis
drijf zijnde, en dat het vonnis del. 
2 maart 1953, dat slechts na het verstrij
ken van de termijn van hoger beroep 
kracht van gewijscle bekomen heeft. we
gens de eenheid van opzet, de tijdens 
deze termijnen gepleegde daden clekte ; 
in zover het middel de telastlegging be
treft meerclerj arige personen tot het zich 
overgeven aan prostitutie geronseld te 
hebben: 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de voor vaststaand gehouden 
feiten na het vonnis van veroordeling van 
2 maart 1953 gepleegd werden en clat te
gen clit vonnis geen hoger beroep inge
stelcl wercl ; 

Overwegende dat indien verschillende 
feiten, waarvan elkeen afzonderlijk gena
men strafbaar is, te .zamen wegens de 
eenheid van bedoeling of opzet van hun 

(1) Zie verbr., 5 januari 1948 (Arr. Ferb•·., 
1948, blz. 2, en de referenties aangehaald in de 
nota 4; Bull. en PAsrc., 1948, I, 2). 
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dader maar een enkel misdrijf kunnen 
uitmaken, nochtans geen enkele inbreuk 
kan ·bestaan wanneer zekere feiten reeds 
het voorwerp uitgemaakt hebben van een 
beslissing· over de grond die de vervol
ging eimligde, tel'wijl de andere slechts 
na deze beslissing gepleegd werden ; 

Dat de omstandigheid dat partijen, in
dien zij het gewild hadden, hoger beroep 
tegen het vonnis van veroorcleling van 
2 maart 1953 hadden kunnen instellen, 
aan dit laatste zijn karakter niet ont
neemt van beslissing die een einde aan 
de vervolging heeft gemaakt; 

Dat het middel naar recht faalt; 
In zover het middel de tweede telastleg

ging betreft : 
Overwegende dat, vermits de enkele 

uitgesproken straf door de vaststellingen 
van het arrest betreffende de eerste te
lastlegging wettelijk gerechtvaardigd is, 
het middel van belang ontbloot is ; 

En overweg·ende dat de substantiEHe of 
op .straf van nietigheicl voorgescllreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

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

29 juli 1954. - Vacantiekamer. - VooT
zitt.er, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Giroul.- GeUj7cl7t·idencle 
concl1tsie, H. Ram:tl Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. 

VACANTIEKAMER. - 29 juli 1954 

1° VERZET. - BESLISSING VAN DE GEMENGDE 
RAAD VAN BEROEI' VAN DE 0RDE DER APO'J'HE
KERS. - BESLISSING BIJ VERS'l'EK GEWE
ZEN. - VERZE'f. - TER~HJN. 

2" VOORZIENING IN VERBREKING. 
- TERMIJN. - GEMENGDE RAAD VAN BE
ROE!' VAN DE 0HDE DER APO'fHEKERS. -
BESLISSING BIJ VERS'fEK GEWEZE!V. 
VOORZIENING VAN DE NIE'l' VERSOHENEN PAR
'fiJ GEDURENDE DE 'fERMIJN VAN VERZE'f. -
NIE'J'-ON'fVANKELIJKHEID. 

1° De beslissing, bij vm·stelc gewezen 
door de gemen,qde raad van beroep van 
de 01·de de1· apothelcers, is vatbaar voor 
verzet, doo1· de niet ve1·schenen pa1·tij, 
binnen een termijn van dertig dagen 
vanaf de aanzegging van de beslissing 
bij te1· post aangetelcend schrijven. 
(Wet van 19 mei 1949, art. 12, lid 2, 
17 en 19.) 

2° Is n·iet ontvanlcelijlc de voo·rziening, 
·ingesteld ged1wende de verzetstennf:in, 

VERBR., 1954. - 49 

teuen de beslissing bij ve·rstelc gewezen 
dom· de gemengde raad ·van beroep van 
d.e. 01·de de-r apothelcers, door de per
.soon, aan 1.vie door deze beslissing een 
t·uchtsanctie werd opgelegd. (Wetb. van 
strafv., art. 413; wet van 19 mei 1949, 
art. 12, lid 4.) 

(FASBENDER, 'f. DE ORDE DER APO'fHEKERS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 5 maart 1954 gewezen door 
de gemengcle raad van beroep van de 
Orde der apothekers; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, ten opzichte van aanlegger bij ver
stek gewezen, overeenkomstig artike
len 12, lid 2, 17 en 19 van de wet van 
19 mei 1949, het voorwerp kon uitmaken 
van een verzet binnen de dertig · dagen 
vanaf de aanzegging bij aangetekend 
schrijven; clat deze aanzegging op 12maart 
1954 gesclliedde ; 

Dat de termijn van dertig dagen, dien
volgens, niet verstreken was op 16 maart 
1954, datum waarop aanlegger voorzie
ning in verbreking heeft ingestelcl; 

Dat cle voorziening bij toepassing van 
artikel 413 van het Wetboek van strafvor
dering niet ontvankelijk is, naardien de 
reclltspleging om zich in verbreking te 
voorzien, ten deze, naar luid van arti
kel 12, lid 4, van de wet van 19 mei 1949, 
door cle in strafzaken gevolgde regels be
heerst wordt; 

Om die redenen, verwei·pt cle voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

29 juli 1954. - Vacantiekamer. - Voor
z-itte·r, H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Verslagg,eve1·, H. van Beirs. - Gelijlclui
dende ooncltt8ie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. 

VACANTIEKAMER. - 29 juli 1954 

ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). -
GETUIGEN GEHOORD DOOR DE ONDERZOEKS
REOII'J'ER. - GETUIGEN SAMEN GEHOORD EN 
IN AANWEZIGHEID VAN DE AANGES'l'ELDE DES
KUNDIGE. - GEEN NIETIGHEID. 

De dom· de onrle,rzoelcs1·echter opgenornen 
get?tigenissen van getwigen, die samen 
en in aanwez·igheid vnn een aangestelde 
deslcund·ige gehoo1·d werden, z·ijn niet 
nieti,q, naardien de b'ij aTtilcel 73 van 
het TV etboelc van st-ra,fvo,rde1·ing 'IJoor
z·iene vormen van ,rechtspleg·ing noch 
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substantieel noah op stratfe van nietig
heid 1'oorgesohreven zijn (1). 

(OTTART, T. PIERARD.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 februari 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

I. Over de voorziening van Georges 
Ottart : 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 73 van het 
Wetboek van strafvordering, 3 en 4 van 
de wet van 17 april 1878 bevattende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
rechtspleging in strafzaken, 1382 vau ·:uet 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest de ten 
Iaste van aanlegger uitgesproken veroor
delingen, namelijk op de bestanddelen 
van het dossier en dus ook op de proces
sen-verbaal van verhoor der getuigen 
door de onderzoeksrechter gegrond lweft, 
en aldus, de nietigheden welke gezegde 
proceRsen-verbaal aankleefden heeft over
genomen, of althans zekere onder hen 
wegens het feit dat : 1 o de rechter over 
de grond getuigen Perez en Catrain sa
men onderhoord lweft, in plants van ze 
afzomlerlijk te horen, zoals door de wet 
vereist wordt; 2° de onderzoeksrechter 
ai de getuigen in aanwezigheid van de 
door hem aangestelde deskundige onder
hoard heeft, dan wanneer de getuigen 
door de oriderzoeksrechter, bijgestaan 
door zijn griffier aileen, moeten gehoorcl 
'\Vorden : 

Overwegende dat de bij artikel 73 van 
het Wetboek van strafvordering voorziene 
vornien van rechtspleging, waarvan het 
middel de niet naleving inroept, noch sub
stantieel noch op straffe van nietigheid 
voorgeschreven zijn ; 

Dat het middel naar recht fault; 
Overwegende, voor het overige, wat de 

publieke vordering betreft, dat de sub
stnnUele of op strnf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en dnt de beslissing overeenkomstig 
de wet is ; en, wnt de vordering van de 
burgerlijke partij aangaat, dat aanlegger 
geen enkel bijzonder middel aanvoert; 

II. Over de voorziening van Francine 
Pienird; weduwe Lauwers : 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, van de artikelen 1382 en 1383 van 

(1) Verbr., 20 april 1920 (B1tll. en PAsrc., 
1920, I, 116) ; 4 december 1950 (An·. Y erb1·., 
19.51, biz. 158; Bull. en PAsiC., 1951, I, 201). 

het Burgerlijk Wetboek, van de· wet van 
4 augustus 1930 op ,~le gezinsvergoedingen 
nan de loonarbeiders, en vauhet koninl'
lijk besluit van 16 mei 1951, tot invoering 
van de speciale toelage voor de moeder 
in het gezin, doordat het bestreden arrest 
het bedrag van de kinderbijslagen en van 
de bij slag en voor de moeder in het gezin 
van het basisloon nm 117.344 frank heeft 
afgetrokken, dan wanneer dit basisloon 
vastgesteld was geweest zonder dat ge
zegde toelagen er in begrepen werden : 

Overwegende dat nit geen enkele vast
stelling van het arrest blijkt dat het be
drag der in het middel bedoelde toelagen 
in het door het arrest in acht genomen 
basisloon niet begrepen was; · 

Dat het midclel feitelijke grondslag 
mist· 
0~ die redenen, verwerpt de voorzie· 

ningen; veroordee!t elkeen der aanleggers 
tot de kosten van zijn voorziening. 

29 juli 1954. ~ Vacantiekamer. - Voor
zitte1', H. Louveaux, eerste voor.zitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. Giroul. - Geli.ikWidende 
oonol1tsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Pleitm·, 
H. Delacroix. 

VACANTIEKAMER. - 29 juli 1954 

1° VONNISSEN EN .ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN VEROORDE
LING. - VERMELDINH VAN DE AANDUIDING TER 
'l'ER.ECH1'ZrJ"l'ING VAN DE TOEGEPASTE VVETSBE
PALINGEN. - NIET OP STRAFFE VAN NIE'£IG
HEID VOOl-lGESCHREVEN. 

2° RIDDENEN VAN DE VONNISSEN IDN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - .ARREST 
VAN VEROORDELING. - BEPALINGEN WAAR
VAN HET ARREST DE MELDING MOE'l' BEVATTEN. 
OM GEMO'l'IVEERD 'l'E ZIJ]\', - JVIICLDING VAN 
ARTIKEL 211 VAN HE'l' WE'J'BOEK VAN S'l'RAF
YORDERING NIE'J' VEREIST. 

3° GEW'IJSDE. - STRAFZAKEN. ---;- 0NDER
ZOEKSREOHTER DE OPDRACH'l' VAN EEN DES
KUNDIGE UITBREIDENDE TOT FEI'l'EN DIE BJ,J 
HEM NIE'l' AANHANGIG WERDEN GEMAAKT. -
0NDERZOEICSRECHTER DIE ZELF TO'l' GEEN 
ENKELE DAAD VAN ONDERZOEK OVERGAA'r. -
GEEN ENKELE BESLISSING OVER. DE VERVOL
GING DIE VAN DEZE FElTEN MELDING MAAKT. 
- FElTEN DIE liET VOOR,VERP VAN EEN LA
TERE EN A~'ZONDERLI.T,KE VERVOLGING MOGEN 
UITMAKEN. 

4° SEQUESTER V .AN DE GOEDEREN 
VAN PERSONEN VERD.ACHT VAN 
MISDRIJF TEGEN DE UITWEN
DIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. 
- VER~LIOHTING VAN AANGIF'J'E VAN DE ·aoE
DEREN ONDER SEQUESTER AAN DE DIENST VAN 
HET SEQUESTER. - VERPLIOHTING OPGELEGD 
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ZELFS AAN DE PEHSOON WIENS GOEDEREN ON
DER SEQUES'l'EH ZIJN. 

1° De rnelding, in de besUssing 'V(Ln ·ver
oordeling, dat de toegepaste wetsbepa
lingen ter terechtzUting rZoor- ae voor·
zitter wer·aen aan_qerZuid, is niet op 
straffe van nietighei(l voorgeschr·e
ven (1). (Wetb. van strafv., art. 163 en 
195.) 

2° De toegepaste wetsbepaUngen, waar
van in de an·esten en vonnissen van 
·veroordeUng rnelrZin_q moet _qernaalct 
wor-den, opdat zij naat· de wens ·van ar
tilcel 9"1 van de CJrondwet zo~tden gemo
tiveer·d zijn, z·ijn degene die de bestancl
clelen van de weerhouclen misdrijven 
·vennelclen en cle_qene die cle straf bepa
len (2) ; cle melding van artilcel 211 van 
het vVetboelc van str·afvordedn_q is niet 
vere·ist. 

3° Is wettel-ijlc rZe besUssing clat niet ·in 
een eer-ste vervolging begrepen zijn ge
·weest cle feiten, clie noch doo·r het open
baar· -rn·inisterie noch door· een lclacht 
van de bu.-r_qerlijlce par·tij 1!-i.j cle onde·r
zoelcsrechter aanh(tn(Ji_q werden_qerna(tlct, 
1loch waar·toe cleze van ambtswe_qe, hoe
wel b-ij hem slechts een inbre·ltlc op een 
andere strafbepaling aanhangi_q wer·d ge
maalct, cle opdr·acht van een floor· hem 
aan_qestelde deslcunclige heeft rtitge
bre·irZ, !Zan wanneer ae onderzoelcsrech
ter· zelf tot _qeen enlcel onclm·zoelcsplicht 
orntrent rZeze feiten is overgegaan en 
_qeen enlcele beslissin_q, gewezen o·ve·r _qe
zegrZe ve·rvolgin_q, van deze lnatste te·i
ten rnelrlin_q rnaalct. 

4° Artilcel "' van rle besl·uitwet van 1"1 ja
nuari 1945 betreffenrle het seqrteste·r 
·van rle goerleren van cle personen vwr
llacht ·van rnisdaden en wan1ierlr·ijven 
tegen de ·witwencl·i_qe veili_qhe·irl van de 
Stant, naar· lrtid waar-vnn eenieder· die, 
orn het e·ven hoe, Tcennis heett 1Jan het 
bestaan van Tcrnchtens _qeze_qde besl·nit
·wet onder- sequester _qestelde goerleren, 
ertoe gehonrlen is aangifte er van bij 
de Dienst van het seqrt.ester· te rloen, ·is 
·van toepnss·ing, onder rneer·, op de per
soon w·iens _qoederen ondeT seq~t-ester 
zijn _qesteld. 

(DE GEYND'l', 'l'. BELGISOHE S'l'AA1'.) 

ARHES'£ (3). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 juli 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

(1) Verbr., 25 januari 1951. (supm, blz. 364; 
Bull. en PASIC., 1954, I, 450). 

(2) Verbr., 2 april 1951 (Ar·r. Ve1'b·r., 1951, 
blz. 423, alsook nota 4; Bull. en PAsrc., 1951, 
I, 502, alsook nota 3, biz. 503) ; 25 januari 195-'1 

I. Wat de beslissing· aangaat over de 
publieke vordering 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de scheuding van de artikelen 97 van 
de Gronclwet, 195 en 211 van het Wet
boek van strafvordering, doordat het 
bestreden arrest, alclus tekort komend 
aan de door gezegd artikel 195 opge
legde verplichting, onder de toegepaste 
wetsbepalingen, artikel 211 van het 
Wetboek van strafvordering niet ver
meldt, dan wanneer dit artikel essentieel 
is, wat de regelen van de rechtspleging 
voor het hof van beroep betreft : 

Overwegende dat de bij artikel l!l5, ali
nea 2, van het Wetboek van strafvorde
ring, gewijzigd bij de wet van 2 januari 
1924, voorziene formaliteit, 'I'OOl' zoveel 
zij niet voor de motivering van de be
slissing wordt vereist, niet op straffe 
van nietigheid is voorgeschreven; 

Overwegende dnt de toegepaste wetsbe
palingen, welke de veroordelingsarresten 
en vonnissen moeten vermelden opdat zij 
naar de zin van artikel 97 van de Grand
wet met redenen zouden omkleed zijn, die 
zijn welke de bestanddelen van de weer
houden inbreuken vermelden en degene 
die een straf vaststellen; dat cUt het ge
val niet is voor artikel 211 van het Wet
hoek van strafvordering; 

W aaruit volgt dat het midclel naar 
recht faalt; 

Over het tweede middel, afgcleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317 tot 1322 van het Burger
lijk Wetlloek, 45, 61, 64, 127 tot 134, 218, 
221, 228 tot 231, 241, 245 en 246 van het 
Wetboek van strafvordering·, doordat het 
bestreden arrest de exceptie heeft afge-· 
wezen welke door aanlegger hieruit was 
afgeleid dat, ofwel ten gevolge van het 
te zijnen laste op vordering van 30 ja
nuari 1946 ingestelcl onderzoek een bui
tenvervolgingstelling te zijnen voordele 
was tussengekomen met betrekking tot 
de telastlegging van valse aangiften van 
effecten, ofwel de onderzoeksrechter van 
gezegde telastleggtng kennis heeft blijven 
houden, en dit om reden dat <<in de loop 
van het eerste onderzoek en ten ge
volge ervan, De Geyndt slechts wegens 
inbreuk op de besluitwet van 6 october 
1944 betreffende de bankbiljetten in be
tichting werd gesteld ... dat het vaststaat 
dat geen enkele inbreuk van clien aard 
noch door de deskundig·e, noch door de 
onderzoeksrech ter of het 011enbaar minis
terie, noch door de beschikking van ver
wijzing ten laste van De Geyndt vastge-

(sup•·a, blz. 364; Bull. en PAsrc., 1954, I, 450, 
alsook nota 1, blz. 451). 

(3) Het Hof heeft, in cleze zaak, een eerste 
arrest gewezen de 2 februari 1953 (A•·•·. Ve•·br., 
1953, b]z, 378; Bull. en PASIC., 1953, I, 422). 
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steld werd; dat beklaagde dus niet be
wezen heeft dat hij, ter gelegenheid van 
het eerste onderzoek, het voorwerp is 
geweest van onclervragingen, opspo
ringen of van welke onclerzoeksverrich
tingen ook aangaande de bepaalde feiten 
van valsheid en' gebruik van valsheicl, 
van valse aangiften en oplichting met be
trekking tot de in het bij zonder be
schouwde of 'bepaaltle Schatkistcertifica
ten, welke de stof "Van de nieuwe vervol
gingen uitmaken waarvan het hof thans 
kennis heeft; dat, daaruit volgt dat de 
onderzoeksrechter in deze eerste zaak 
nooit kennis kreeg van de feiten welke 
het voorwerp van onderhavige vervolging 
nitmaken en dat de beschikking van 
verwijzing in de eerste vervolging geen 
buitenvervolgingstelling ten voordele van 
De Geyndt in zich lmn sluiten wegens de 
thans te zijnen laste gelegde betichtin
gen JJ; dan wanneer de deskunclige Col
lard door de vordering van 10 november 
1948, van onderzoeksrechter Geerinckx, 
in zake Marque en consorten, uitdrukke
lijk ermede belast werd cc alle bestandde
len van inbreuk op de besluitwet van 
6 october 1944 betreffende de effecten op 
te zoeken JJ en dat het deskundig verslag 
(28 verslag Collard), opgesteld in uitvoe
ring van deze vordering, ook uitdrukke
lijk (conclusies van dit verslag, bl. 33) 
het opsporen van cUe elementen bedoelt; 
dat het van weinig ·belang is dat de aan 
de cleskundige alclus toevertrouwde zen
ding noch de feiten nauwkeurig bepaalde 
noch in het bijzonder de litigieuse Schat
kistcertificaten bedoelde, en clat geen en
kele inbreuk ontdekt werd; dat het, in
.derdaad, volstaat om aldus genoemd te 
worden en om de door aanlegger aange
voerde uitwerldng te hebben, dat het on
derzoek betrekking zm1 gehad hellben op 
in algemene bewoorclingen aangehaalcle 
feiten, en het van weinig belang is dat 
het misdrijf niet ontdekt is geweest, deze 
laatste omstandigheid overigens de oor
zaak zelf van een beschikking van bui
tenvervolgingstelling uitmakend : 

Overwegende da t het bestreden arrest, 
door de in het middel aangehaalde rede
nen, op gepaste wijze . cle door aanlegger 
lledoelde exceptie beantwoord heeft ·en 
dienvolgens, het door artikel 97 van de 
Grondwet opgelegcle vormvereiste heeft 
nageleefcl; 

Overwegende anderzijds dat, zoal.s het 
arrest het in zijn redenen vastgesteld 
heeft, de onderzoeksrechter, de raadka
mer en de rechtsmacht van wijzen, op het 
ogenblik del' voorheen tegen aanlegger in
gestelde vervolgingen, slechts kennis had
den van feiten welke inllreuken uitmaak
ten op de besluitwet van 6 october 1944 
betreffende de biljetten van de Nationale 
Bank, clit wil zeggen van andere feiten 

clan die waarvoor aanlegg0r naderliand 
vervolgcl werd ; 

Overweg·ende dat, zonls in het middel 
!Jeweerd wordt, de met het eerste onder
zoek belaste rechter ongetwijfeld de zen
ding van de door hem aangestelde des
kundigP tot cc de opsporing van elementen 
Yan inbreuk op de llesluitwet van (j octo
her 1944 lletreffende de effeeten heeft uit
ge!Jreid JJ; 

Overwegencle dat, naardien deze rech
ter noch !Jij een vordering van het open
lmar ministerie noch llij een klacht van 
de burgerlijke partij, kennis van derge
lijke inbreuk heeft gehad en zelf niet 
tot enige onderzoeksdaad clesb'etreffend 
is overgegaan, en de op 1 october 1949 
door de raadkamer gewezen beschikking 
daarvan geen melding heeft gemaakt, het 
bestreden arrest terech t beslist da t een 
misdrijf tegen voormelde besluitwet niet 
het voorwerp van lleze eerste vervolging 
heeft uitgemaakt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde micldel, afgeleid u'it 
de schending van de artikelen 496 van 
het Strafwetboek en 97 van de Grand
wet, lloorclat het bestreden arrest aan
legger op gi;ond "Vnn artikel 496 van het 
Strafwetboek heeft Yeroordeeld om, met 
het doel om zich een zaak toe te eige
nen die aan een ander toebehoort, zich 
Schatkistcertificaten te hebllen doen 
afgeven, dan wanneer .het arrest zelf 
aanueemt dat deze certificaten aan aan
legger toebehoorden, en enkel beslist dat 
dergelijke omstandigheid zonder uitwer
king is omdat de tegenwaanle der effec
ten feitelijk aan de Stnat was toegekend; 
dat het arrest alclus de bewoordingen 
van artikel 496 van het Strafwetboek te 
buiten gaat : 

Overwegende dat aanlegger S'ltu lit
tera D beticht was, en veroordeeld werd 
niet wegens ·oplichting van Schatkistcer
tificaten, zoals door het middel beweerd 
wordt, doch wegens oplichting van aan
giftecertificaten betreffende Schatkistcer
tificaten; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6 van 
de besluitwet van 23 augustus 1944, 
4 7 en 32 van de besluitwet van 
6' october 1944 ( effecten), 7 en 8 van de 
besluitwet van l7 januari 1945, alle be
sluiten betreffende het sequester der 
vijandelijke goederen of der goederen 
van de personnen verdacht van misdrijf 
tegen de veiligheid Yan de Staat, doordat 
het bestreden arrest aanlegger veroor
deelt om bij de Dienst van het sequester 
de aangifte niet gedaan te hebben van de 
onder sequester gestelde goederen die 
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ZlJll eigendom waren, dan wanneer de 
qepalingen ter zake, inzonderheid het ar
ti,kel 7 van de besluitwet van 17 januari 
1945 enkel tot doel en draagwij dte gehad 
hebben derden ertoe te dwingen de dienst 
in het opsvoren van de door het seques
ter getroffen bezittingen te helpen en niet 
de onder sequester gestelde 1iersoon te 
verplichten zelf de inventaris van al zijn 
goederen aan de dienst te verschaffen : 

Overwegende dat het artikel 7 van de 
besluitwet van 17 januari 1945 beschikt 
(lat eenieder die om het even hoe, kennis 
heeft van het bestaan van goederen, rech
ten of belangen welke krachtens de bepa
lingen van gezegde besluitwet onder se
quester gesteld zijn, ertoe gehouden i.s er 
van aangifte te doen bij de Dienst van 
het sequester binnen de vijftien dagen 
te rekenen van de datum waarop hij van 
hun bestaan of van cle .te hunnen op
zichte getroffen maatregel kennis heeft 
gekregen; 

Overwegende tlat, gelet op de algemeen
heid der in deze bepaling gebezigde be
woordingen, de verplichting om de ver
eiste aangifte te doen zelfs aan de per
soon wiens goederen onder sequester zijn 
,gesteld opgelegd wordt; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het vijfde middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1317 tot 1320 van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat om het ver
hoor van Vassaert te weerhouden als de 
verjaring van de publieke vordering 
gestuit hebbende ten opzichte van al 
de tegen aanlegger weerhouden te
lastleggingen, het bestreden arrest beslist 
heeft · dat de deze laatste verweten feiten 
een enig strafbare daad uitmaakten, zon
der het door aanlegger bij conclusie.s voor
gesteld verweer te beantwoorden, dat 
hieruit afgeleid was dat « de effecten 
waarvan' sprake Sltb A .• 1°, en B, 5°', op 
l3 juli 1945, v66r het ondersequesterstel
len van concluderende, verkocht zijn ge
weest, dat het daar klaarblijkelijk gaat 
om feiten die met de telastleggingen 0 
en D niets gemeens hebben; dat beroe
per, bovendien, op 30 juli 1945 onder se
quester werd gesteld krachtens de be
sluitwet van 17 januari 1945 die in het 
Staatsblad verschenen is nadat de feiten 
hernomen s1tb A en B gepleegd waren ge
weest >>; 

Overwegende dat, luidens het bestreden 
arrest, de verscheidene door aanlegger ge
pleegde inbreuken wegens eenheid van 
opzet een enkel mistlrnf uitmaken; 

Dat het arrest nader bepaalt dat aan
legger tot doel gehad heeft deze goede
ren zowel aan de muntbesluiten van octo
ber 19!4 als aan de Sequestermaatregel 
te onttrekken; 

Overwegende dat het arrest, aldus zon
der het geloof te miskennen welk aan de 
conclusies client gehecht witarbij aanlegger 
het bestaan van « de eenheid van straf
bare opzet betwistte » daarop een passend 
antwoord heeft verstrekt ; 

Dat het middel niet gegrond i.s ; 
En overwegende dat de substanWo\le of 

op strnf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleeftl en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. Wat de beslissing aangaat over de 
vorclering van de burgerlijke vartij : 

Overwegende dat aanlegger geen bijzon
cler middel inroept; 

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

29 juli 1954. ~ Vacantiekamer. - Voor
zitte·r, H. Louveaux, eerste voor.zitter. -
T'ersln!J!JCVC1', H. Daubresse. - Geli.ilclni
dende concl1tsie, H. Raoul Hayoit deTer
micourt, procurem·-generaal. - Pleiter, 
H. Demeur. 

VACANTIEKAMER.- 2 september 1954 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. S'l'RAFZAKEN. - BE
KLAAGDE DIE, 'l'OT S'l1AVING VAN ZIJN VER.DEDI
GING, HE'l' VERSLAG VAN EEN DOOR HEM AAN
GESTELDE DESKUNDIGE OVERLEG'l'. - GEEN 
VERPLICHTING VOOR JJE RECH'l'ER, BIJ ONT
STENTENIS VAN EEN OP DIT VERSLAG GE
STEUND VERWEERMIDDEL, DE RESLUITEN ER 
VAN TE BEANT'\VOORDEN. 

2° HOGER BEROEP. - STRAh'ZAKEN. 
HOF VAN BEROEP. - EENPARIGHEID VAN 
·STEMMEN. - GEI'ALLEN WAARIN ZIJ VEREIST 
IS. 

1 o De rechte1·, voo1· w'ie cle bclclnnude, tot 
stav'i1t!J vnn zijn verdediuinu, het vel·
slnu van een clo01· hem nangestelde des
lc1mdirJe ove?'leut, is er n·iet toe geho1t
den, bij ontstentenis van 011 dit verslo,u 
ae,~teunde ve1:wee'rmiddelen cle beslu.iten 
e1· van te beantwoorden (1). 

2° Het hot van beroep, in lcenn·is uesteld 
met een hoge1· beroep teyen de door een 
co·rrectionele reohtbanlc uewezen beslis
sinu en 1titspraalc doencle over cle 1J1t
blie7ce vo1·derinu, moet Z'ijn arrest 
sleohts met eenpn1··iuheid vnn stemmen 
1titsprelcen, indien het cle stmf of de 
doo1· de eerste reohte1· 1tUaespmlcen 
ve'iliuheidsmnntreuelen ve1·zwaart, of 
·indien het een strnt of een veiligheids-

(1) Raadpl. verbr., 1 maart 1954 (Bull. en 
PASIC., 1954, I, 556). 
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rnaatregel 'l!;itspreekt, alhoewel de eer
ste 1·echte-r de p7tblielce vm·de1·ing niet 
ontvanlcelijlc, vwrvallen of niet gegrond 
had ve·rlclaard (1). (Wet van 4 septem
ber 1891, art. 2.) 

(JANSSENS., 'l'. DECNEUVEL EN CONSOR'l'EN.) 

ARREST. 

HET HO]'; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 januari 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

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

A. Ten laste van Daniel Decneuvel en 
de naamloze vennootschap Grisar & J\IIar
sily : 

Overwegende dat aanlegger zich niet 
vermag te voorzien tegen de beslissing 
waarbij zijn medebetichte Decneuvel 
werd vrijsproken en de voor die betichte 
burgerlijk verantwoordelijke partij bui
ten zake werd gesteld ; 

B. Ten laste van aanlegger : 
Over het eerste middel, afgeleid uit 

de schencling van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden ar
rest, na te hebben opgemerkt dat 
eiser verklaarde geen van beide auto's 
gezien te hebben en dat remsporen van 
het door zijn medebetichte gestuurd au
tovoertuig, op een afstancl van 33 meter 
v66r de plaats waar eiser de baan is over
gereden, achtergelaten werden, daaruit 
heeft afgeleid dat eiser de baan ontijdig 
had overgestoken en een onvoorziene hin
dernis had uitgemaakt en dat zijn on
voorzichtigheid de enige oorzaak der aan
rijding is geweest, en, bijgevolg, dat de 
betichtingen van verwondingen bij gebrek 
aan vooruitzicht en van overtreding op 
artikel 57, 1°, litt. c, van de Wegcode te 
zijnen laste bewezen waren, eerste onder
dee!, dan wanneer nit geen der door 
het arrest aangenomen feitelijke om
standigheden kan worden afgeleid dat 
eiser zijn manamvre om de baan over 
te rijden slecht zou uitgevoerd hebben 
wanneer het autovoertuig van zijn me
debetichte op ongeveer 33 meter af
stand was, destemin daar die medel1e
tichte, volgens eisers verdecligingsstelsel, 
door het gesprek onder de reizigers 
van de auto verstrooid is geweest en, 
volgens zijn eigen conclusies, eiser slechts 
bemerkte toen deze zich in het midtlel 'der 
baan bevond; dat het bestreden arrest 
alclus op onvoldoende of dubbelzinnige 
red en en rust; tweede onderdeel, dan 

~--~-----~----

(1). Verbr., 8 december 1952 (An·. Ye,·b·r., 
1953, biz. 203; Bull. en PASIC., 1953, I, 230). 

wanneer het bestreden arrest het door 
eiser tot staving van zijn verdediging inc 
geroepen deskundig verslag van heer De· 
Vogelaere niet bespreekt, of ten minste 
de besluiten van het deskundig ver
slag niet beantwoordt luidens welke· 
iedere paging tot remmen, wegens .de ge
welclige snelheid . van de automobiel Ca
dillac, het voertuig uit de baan moest 
drijven en de ·manamvre van Decneuvelr 
juist v66r het ongeval, geen normale rij
beweging was : 
Overw~gende dat, in strijd met hetgeen 

in het middel wordt beweerd, het arrest 
geenszins vaststelt dat aanlegger de baan 
heeft overgestoken wanneer de auto van 
Decneuvel zich slechts op ongeveer 
33 meter bevond, maar dat het afleidt uit 
de omstandigheid dat v66r de plaats waar 
aanlegger de baan heeft overgestoken er 
op een afstand van 33 meter remsporen 
door het voertuig van Decneuvel werden 
achtergelaten, dat aanlegger het rijwiel
pad had verlaten om ontijdig de baan van 
internationaal verkeer .Antwerpen-Breda 
dwars over te steken ten einde een private· 
weg in te rijden en aldus een rijbeweging 
nit te voeren zonder de clo01·gang voor de· 
in beweging zijnde weggebruikers vrij te 
Iaten; · 

Overwegende dat nit geen .stuk waarop 
het hof acht vermag te slaan blijkt dat 
aanlegger het hof van beroep zou hebben 
verzocht de besluiten van de door )lem 
aangestelde deskundige te weerleggen; 

Overwegende dat geen van de onderde
len van het middel kan worden aangeno
men; 

Over het tweede micldel, afgeleid nit 
de schending van artikel 140 van de 
wet van 18 juli 1869 betreffende de 
rechterlijke inrichting, gewijzigd en 
aangevuld door artikel 2 van de wet 
van 4 september 1891, en, voor zover 
nodig, van artikel 97 van de Grondwet,. 
doordat het bestreden arrest, alhoewel 
het het bedrag der door de boetstraffelijke 
rechtbank uitgesproken geldboete . hand
haaft, de ten laste van eiser gelegde on
voorzichtighedl'm en overtredingen als de· 
enige oorzaa]!: beschouwt der betwist,<~ 
aanrijding, waaraan het beroepen vonnis 
verscheidene oorzaken had toegeschreven 
welke de onderscheiden verantwoorclelijk
heid van eiser en van de medebetichte 
Decneuvel respectievelijk medebrachten, 
en het nit die over de publieke vordering 
gewezen beslissing de veroordeling van 
eiser tot betaling van de gehele aan de 
burgerlijke partijen toegekende schade~ 
vergoeding afieiclt, welke het beroepen 
vonnis maar voor een derde ten laste van 
eiser legde, zelfs tegenover de burger
lijke ·partijen, clan wanneer zulke beslis
sing, welke een verzwaring van eisers 
strafrechtelijke schuld insluit, met een-
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parighei<l · van stemmen moest worden 
nitgesproken, en zij derwijze niet gewe
zen werd of dan wanneer, ten minste, het 
bestreden arrest clie eenparigheid niet 
vaststelt : 

Overwegende clat door te beslissen, aan 
·de ene zijde, dat de ten laste van aanleg
gers medebetichte gelegde feiten niet v66r 
het hof van beroep bewezen zijn gebleven 
·en, aan cle andere zijde, dat de door aan
legger gepleegde onvoorzichtige daad en 
overtreding op cle ·wegcode cle enige oor
zaak van cle aanri.icling zijn geweest, het 
bestreden arrest noch cle door de correc
tionele rechtbank uitgesproken straf of 
veiligheidsmaatregel heeft verzwaard 
noch een vonnis, waarbij Q.e .Publieke vor
dering onontvankelijk, ongegrond of ver
vallen werd verklaard, heeft hervonncl 
door een straf of een veiligheic1smaatre
gel nit te spreken; 

Dat het micldel naar recht faalt; 
En overwegende, voor het overige, dat 

·de substanti•ele of op straf van nietigheicl 
voorge.schreven rechtsvormen werclen na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

II. In zover de voorzieni11g tE'gen de be
slissingen over de vorderingen van ·de 
burgerlijke partijen gericht is : 

Overwegende, met betrekking tot de be
slissingen over de vorderingen van de bur
gerlijke partijen Roos en Roks, dat de 
voorziening niet ontvankelijk is daar die 
beslissingen noch einclbeslissingen zijn 
naar de zin van artikel 41() van het vVet
boek van strafvorclering, noch over de be
voegdheicl werden gewezen ; 

Overwegencle dat met !Jetrekking tot de 
beslissingen over de vorderingen van de 
burgerlijke partijen, de venhootschamJen 
<< The London Assurance Jl en << Grisar en 
Marsily Jl, . aanlegger geen bijzonder mid
del inroept; 

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

2 september 1954. - Vacantiekamer. -
Voorzitter, H. Wouters; voorzitter. 
i7 (!rslaggeve1', H. Belpaire. - Gelijlcl'ui
dende eonel-tu;ie, H. 1\1aha1L....:, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Demeur. 

VACANTIEKAMER.- 2 september 1954 

1° WISSEJI~OON'J'ROLEJ. - UI'L'I'OER v,~N 
llOUD DOOR EEN PRIVAA'L' PERSOON. - Mrs
DRIJF.- UI'l'GEVOICRDE HOEVEELHEDEN .GOUD. 
- BEPALING ERVAN NIET VEREIST BI,T ON'L'
S1'ENTENIS VAN CONOLUSIES. 

2° BEJWI'.JS. - BEWIJSKRAOHT VAN DE 'AK
TEN. - STRAFZAKEN.'- SOHENDING VAN DE 
BEWIJSKRAOHT VAN EEN AKTE. - SOHEN
DING ZONDER INVLOED OP DE BESLISSING. ---: 
:i\IIDDEL VAN BELANG ON'l'BLOO'l'. 

3° WISSEJLOONTROLEJ. - INBREUKEN '()p 

DE BESLUITEN EN REGLEMEN'l'EN BE'l'!lEFFENDE 
DE WISSELOONTROLE. - VERVOLGING OP VER
ZOEK VAN llE'l' BELGISOH-LUXEMBURGS ·rN
S'l'I'L'UUT" VOOR DE WISSEL. - 0PDRAOH'l' 
DOOR DE RAAD VAN HE'l' INS'L'l'l'UU'L' AAN ZE
KERE AMB'L'ENAHEN ERVAN VERLEEND. - WET
'L'ELIJKHEID. 

4° MIDDEJLEJN TOT VEJRBREJKING. -
STRAFZAKEN. - AANVRAAG 'l'O'L' VERVOLGING. 
- :MIDDEL AFGELEID Ul'l' DE SOHENDING VAN 
DE l\R'l'IKELEN 31 EN 65 VAN HE'L' WETBOEK 
VAN S'L'RAFVORDERING. - :MIDDEL NIET OPGE
WORPEN VOOR DE REOH'l'ER OVEH DE GROND. 
- :&IJ:IDDEL NIE'l' ON'L'I'ANKELJJK. 

.Jo PUBLIEJKEJ VORDEJRING. - AAN
GIFTE EN KLAOH'r. - VORMEN. - SANO'L'IE 
VAN HUN NIET-NALEVING. 

6° FRANSEJ TAAL - NEJDEJRLANDSEJ 
TAAL (GEJBRUIK VAN DEl). -· S'L'RAF
ZAKEN. - NIETIGHEID VAN DE REOH'l'SPLE
GING, VOORTSPRUITENDE Ul'l' EEN SOHENDING 
VAN DE WET VAN 15 JUNI 1935. - LATER 
VONNIS VAN VEROORDELING, OP 'L'EGENSPRAAK. 
- GEDEK'L'E NIE'L'IGHEID. _ 

7° VONNISSEJN EJN ARREJSTEJN.- OoR
REO'l'lONELE EN POLITIEZAKEN. - DOOR DE 
GR.IFFIER GEHOUDEN AAN'l'EKENING VAN DE 
VERKLARINGEN VAN DE GE'l'UIGEN. - TAAK 
VAN DE GR.IFFIER. 

8° WISSEJLOONTROLEJ. - VERVOLGING 
VAN DE INBREUKEN. - VERZOEKSOHRIF'l' 
VAN HE'l' BELGISOH-LUXEMBURGS INS'L'ITUU'l' 
VOOR DE WISSEL. - VOORWERP VAN Dl'U 
VERZOEKSOHRIFT. 

1° Bij ontstentenis van eonelnsies, is de 
1·eehter clie een belclaagde wegens uit
voe1· van ,qou.d ve·rom·deelt, niet ge
honden de ·uitgevoerde hoeveelheden 
goud te bezJalen. (Besluitwet van 6 oc
tober 1944, art. 4 en 5, gewijzigd bij de 
besluitwet van 4 juni 19±6, art. 2.) · 

2° Is van belang ontbloot, en b·ijgevolg 
niet ontvanlvelijlc, het m·idclel waarbij 
de sehencli·1ig van de bew·ijslcm.eht van 
een alcte tvordt aangelclaagd, wannee1· 
deze sehending zonder invloed is op de 
besl-issing -van de reehte1·. 

3" Ind·ien het, prine·ip·ieel, aftn de 1·aad 
van het Belg·iseh-Lu.membu.rgs instit·uu.t 
·voo1· de w·issel behoort de ve1·volging 
van de inb1'el!.lcen op de beslwiten en de 
reglementen betreffende de wisseleonc 
trole aan te -v1·agen, vm·biedt geen. en
.kele wetsbepal-ing awn deze raad tot 
het nitoetenen van dU vom·reeht op• 
·draeht aan zijn. ambtenamn te .ve'l',le-



-776-

nen (1) (Besluitwetten van 6 october 
1944, art. 1, 3 en 6, van 5 december 
1944, art. 1, en van 4 juni 1946, art. 3.) 

4° Mag niet voo1· cle eerste maal v661· het 
hof opgewo1·pen 1flon1en het midde! 
hient# af,qeleid, dat een verzoelc _tot 
vervolging niet (4an de ·vooTsohritten 
van de (WtUcelen 3L en 6.5 van het Wet-
boelc van st1·atvo1·del"ing beant· 
W001'dt (2). , 

5° De doo·r ae artilcelen 31 en 6.5 van het 
TVetboelc vnn strafvorder·ing voor.ziene 
pleegvonn.en tot het opstellen van de 
aangiften en ·van ae lclaohten zijn n·iet 
op stntffe van nietigheid ·voorgesohre· 
·ven (3). 

6" Een nietigheicl van het voo'/'Oncle·rzoelc 
en vnn cle 1'eohtspleging v661· (le om·1·eo
tionele reohtbanlc, wegens sohencl·in,q 
van de wet van 1.5 jwn·i. 193.5 op het ge
bntilc van cle talen in gereohtszalcen, is 
geclelct cloo1· het ten opziohte van cle 
aanle[!gers op tegenspraalc [!ewezen 
vonn·is · clat zelf niet rnet een n:ieti[!heicl 
voortspnr.itencle u.it een sohentUny van 
gezegcle wet is behept (4). (Wet van 
15 juni 1935, art. 40, al. 2.) 

7° Door aan cle g-rijJie1· vnn de politie
reohtbanlc en van de oo'l'·reotionele 
reohtbanlc voo1· te sohrijven aantelc(;niny 
van cle (( vom·naamste ll verlcla1·ingen 
van ae yet'ltigen te ho~tclen, lattt de wet 
aan ae grij]ier de zorg ovm· onde·r toe
zioht ·van de 1·echtbanlc te beoonlelen 
wat nl clan niet als vom·naam moet 
aangezien wo1·clen en bij[levoly in het 
zittin[lsblacl worden opyenomen (5). 
(Wetb. van strafv., art. 155 en 189, en 
wet van 1 mei 1849, art. 10.) 

go Het ve1·zoelcschrijt vnn het Belgisoh
L~tmemb~wys ·instit~t~tt voo1· de wissel, 
waarvnn de ve1·vol[!in[1 van cle inbrmt· 
ken op ae beslniten en de reylementen 
betrejjencle ae wisseloont1·ole nfhanlce
lijlc wonlt gemnalct, moet (le st1'ctfbar·e 
inbre·nlc volcloende bepnlen; zij moet cle 
pe1·sonen niet nnnd1ticlen tegen wie ver
·volginy gev1·angd ~vordt. (Besluitwetten 
van 6 october 1944, art. 6, en van 4 juni 
1946, art. 3.) 

(BOTH EN CONSORTEN.) 

ARR;EST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 

(1). Verbr., 3 april 1950 (A1'1'. Ye1·b·r., 1950, 
blz. 306; Bull. en PAsrc., 1950, I, 548); 8 juni 
1953 (B·ull. en PASIC., 1953, I, 778, en nota 1). 

(2) Verbr., 8 juni 1953 (A1·r. T'e1·b1'., 1953, 
blz. 681; Bull. en PASIC., 1953, I, 778, en 
nota 2). 

~3) Verbr., 24 april 1911, redenen (Bull. en 

arrest, op 23 januari 1954 gewezen doot· 
het Hof van beroep te Brussel ; · 

Over het eerste middel, afgeleicl nit de· 
schending van de artikelen 97 van dl' 
Gronclwet, 163, 18:J, 19:') van het vVetboek 
van strafvordering, 61 en 173 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 
eerste onderdeel, door de drie aanleggers 
Yoorgesteld, doonlat het hof van beroep, 
bij miskenning van de verplichting die 
ov elke rechter rust zijn beslissing te 
motiveren en in !let bijzonder in elk von
nis van veroordeling de feiten te ver
melclen waaraan de verdachten schnldig
vvor<len v<>rklaard, aanleggers heeft ver
oordeeld om meermaals, tussen 1 ju.Ii 
1950 en 18 apr.il 1951, hetzi.i als dader, 
hetzij als medepliclltige, gemunt goud en 
goucl in staven onder om !let even welke 
vorm en namelijk een Dnbepaalde hoe
veelheid, cloch minstens 250 kilogram gond 
in staven en in munt, waaroncler 4 kilo
gram gemunt goud en goud in sta ven tus
sen 1 en 17 april 1951, nit het Belgisch 
gronclgebied naar het buitenlancl te heb
ben nitgevoercl, dan wanneer het hof van 
beroep niet nacler heeft bepaald aan 
welke feiten aanleggers zich ten slotte 
hebben plichtig gemaakt, hetzij een onbe
paalcle hoeveelheid goud in sta ven en in 
munt tnssen 1 juli 1950 en 18 april 1951, 
hetzij 250 kilogram goucl in staven en in 
mhnt tussen 1. en 17 april 1951, nit het 
Belgisch grondgebied naar het buitenland 
te hebben uitgevoenl, en dan wanneer het 
llof van beroep ook niet aan!lnidt of aan
Ieggers als da<lers of als medeplichtigen 
hebben gehandeld; tweede onderdeel, door 
aanlegger Konig voorgesteld : doordat het 
hof van beroep niet hee:l't geantwoorcl op 
de conclnsies waarbij aanlegger, precies 
in verband met de termeri van de beticll
ting betreffende de uitvoer van minstens 
250 kilogram goud in staven en in munt, 
waaronder 4 kilogram tussen 1 en 1.7 april 
1951, deed gelden dat hij << sedert 1 ja
nuari 1951 niet meer naar Duitsland is 
gegaan ll en verder dat de stempel von de 
firma Collin en Cruls, die op de staven 
goud voorkwam, een stempel van « oud 
type ll, was, hetwelk sedert een ·aantal 
jaren niet meer gebruikt wercl, doordat 
!let hof van beroep, in dit verbancl, even
min op de conclusies heeft geantwoord 
waarbij aanlegger aanvoercle « dat het 
wel bewezen is clat de heer Konig des
tijds, v66r enkele jaren, en in ieder ge
val v66r 1 januari 1951, tussengekomen is 

PASIC., 1911, I, 210) ; 25 februari 1929 (ibid., 
1929, I, 106). 

(4) Verbr., 19 januari 1954 (supm, biz. 335; 
Bull. en PASIC., 1954, I, 434, en nota 4, blz. 436). 

(5). Verbr., 31mei 1937 (Bull. en PASIC., 1937, 
I, 159, en nota). 
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in zekere goudverhanclelingen die plaats 
_g1'epen in Duitsland » : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, bij ontstentenis van 

, door aanleggers Both en Stromer geno
men conclusie8, de rechter in hoger be
roep de feiten, zoals zij in de telastleg
.gmg zijn omschreven, voor vaststaand 
mocht verklaren zonder nader te moeten 
bepalen welke hoeveelheden goud werden 
uitgevoerd; 

Overwegende dat aanlegger Konig, in 
de v66r die rechter genomen conclusies, 
deze niet heeft verzocht de uitgevoerde 
hoeveelheid goud te bepalen ; 

Overwegemle dat, volgens de telastleg·
:ging, de feiten door aanleggers werden 
gepleegd : << hetzij door de misclaad of 
het wanbedrijf te hebben uitgevoerd of 
aan de uitvoering er van rechtstreeks te 
llebben gewerkt, hetzij met door welke 
daad ook tot de uitvoering er van zo
·danige lmlp te hebben verleend dat, zon
der hun bijstand, de misclaad of het wan
bedrijf niet had kunnen gepleegcl wor
den ll; 

Dat die termen de cleelneming van ver
schi1lenc1e 'personen aan dezelfde misdaad 
of hetzelfde wanbedrijf omschrijven in de 
bewoordingen zelf waarin, bij artikel 66 
van het strafwetboek, het begrip van « da
der n, en niet datgene van « medeplich
tige ll (art. 67), bepaald wordt; 

Ovf'r het tweede onderdeel : 
. Overwegende dat het bestreden arrest 
voor bewezen houdt dat de drie verdach
ten zich, op de in de beschikking. van ver
wijzing vermelde plaatsen en tijdperken, 
aan de hen ten laste gelegde feiten heb-
1)en plichtig gemaakt; 

Overwegende dat, volgens die beschik
king, de feiten meermaals te Antwerpen 
-of elders in het Rijksgebied, tussen 1 juli 
1.!}50 en 18 april 1!}51, door midclel van de 
in het eerste ondenleel bedDelde daclen 
van deelneming gepleegd werden; 

Dat, derhalve, de rechter de aanvoering 
niet diende te bes}weken, volgens welke 
·aanlegger sedert 1 januari 1951 niet meer 
in Duitsland was geweest; 

Overwegende dat, daar aanleggers con
dusies niet aantonen Welk verweermiddel 
wordt afgeleid nit de omstandigheid dat 
de uitgevoerde staven een stempel van een 
oud type tlroegen en dat aanlegger v66r 
1 januari 1951 in zekere goudverhande
lingen in Duitsland is tussengekomen, de 
rechter niet er toe gehouden was die 
oeschouwingen, waarvan niet bleek ditt 
zij met de telastlegging verband hielden, 
te bespreken ; 

Overwegende dat geen van de onderde
len vai1 het middel kan aangenomen wor
den; 

Over het tweede middel, door de drie 
aanleggers voorgesteld en afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1134, 1156 tot en met 1164, 
1317 tot 1332 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het hof van beroep verklaart dat 
niets er op wijst « dat de Raad van het 
Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de 
wissel de macht om over het al dan niet 
inzenden van de verzoeken te beslissen 
overgedragen heeft op de in het proces
verbaal van 16 april 1951 vermelde per
sonen >>, dan wanneer het hof aanstipt 
dat in de aanhef van hetzelfde proces
verbaal worclt gesproken van «des per
sonnes ayant le pouvoir de requerir des 
ponrsuites au nom de l'Institut ll, dDordat 
het hof beweert dat de macht, om vervol
gingen in naam van het instituut te vor
deren, niets anders is clan « een opdracht 
om de verzoeken om vervolgingen ai:m de 
bevoegde parketten over te maken en ze 
te ondertekenen ll, ofwel nog « om deze 
ver.zoeken .. . met hun hancltekening te 
bekleden ll en dat het hof de mening is 
toegedaan dat de woorclen, die in de aan
hef van clat proces-verbaal voorkomen, 
namelijk «des personnes ayant le pou
voir de requerir des poursuites au nom 
de l'Institut ... l>, moeten uitgelegd wor
den door de Iatere woorden « les de
mandes de poursuites et Ies conventions 
transactionnelles seront dorenavant si
gnees ... ll, dan wanneer de term en « per
sonnes ayant le pouvoir de requerir des 
poursuites au nom de l'Institut ... ll voor 
geen interpretatie vatbaar zijn en aan 
geen dnidelijkheid mangelen en dat het 
niet het slot van een proces-verbaal is dat 
de draagwijdte van de aanhef van dit 
proces-verbaal kan beperken, doch het 
wel de aanhef is die de algemene strek
king weergeeft, terwijl het slot gebeur
lijk enkel een toepassingsgeval bedoelt, 
zodat het hof, door de betekenis van de 
woorden « pouvoir de requerir des pour
suites au nom de l'Institut ... ll te be
verken, aan de bedoelde akte een beteke
nis heeft gegeven die aan cleze woorclen 
elke zin of gevolg ontneemt, aldus een te
genstrijdige motivering aanneemt en het 
aan de akten verschuldigd geloof 
schendt : · 

Overwegende dat, zoals hierna uit het 
antwoord op het derde middel zal blij
ken, het mnder belang is dat de rechter 
over de grorld de hem toegeschreven 
schending van het aan het proces-verbaal 
van 16 april 1951 verRchnlcligd geloof 
zou begaan hebben; 

Dat de interpretatie van die aide niet 
op strijdige motieven is gesteund; 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 

Over het derde, midclel, afgeleid uit de 
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·schending van de artikelen 9, 25, 30, 67, 
92, 95, 97 en 131 van de Grondwet, 1, 2, 
3 en 7 van de besluitwet van 6 october 
1944 tot oprichting van ee:h Instituut voor 
de wissel, 6 en 7 van de besluitwet van 
dezelfde dattml betreffende de wisselcon
trole, 1 van het decreet van 16-24 augus
tus 1790, 42 en 45 van het keizerlijk de
creet van 6 juli 1810, eerste onderdeel, 
door de drie aanleggers voorgesteld, door
dat, na te hebben aangenomen dat wan- · 
neer << een eigenlijke machtsopdracht, 
zonder uitdrukkelijke toelating van de 
macht die de publieke instelling heeft in
gericht, in principe verboden is omdat, 
door 'het toekennen van een bepaalcle be
voegdheid aan een publieke persoon, geen 
recht wordt toegekend doch enkel een 
functie )), het hof van beroep nochtans 
verder aanneemt « da:t het de afgevaar
digde overheid niet verboden is onclerge
schikte overheden in te richten, die onder 
haar toezicht detailmaatregelen moeten 
treffen ... )), dan wanneer elke machts
opdracht zoncler onclerscheid, hetzij om 
detailmaatregelen te treffen, hetzij ·om 
meer gewichtige maatregelen te nemen, 
moet toegelaten worden door de hogere 
overheicl die de afgevaardigcle overheid 
heeft ingericht ; tweecle onderdeel, door 
de . drie aanleggers voorgesteld, doordat 
het hof van · beroep heeft aangenmnen 
« dat het ondertekenen van de vragen van 
vervolging, in opdracht van het Instituut 
voor de wissel, en het doorzenden van 
deze verzoeken naar de parketten, geen 
taken zijn wier opdracht aan de kwes
tige ambtenaren een afstand van macht 
betekent, destemin daar die opclracht 
steeds kan worden ingetrokken en de uit
voering ervan onder het bestendig toe

. zicht van de Raad van het instituut 
blijft )), dan wanneer, in de volgende ali
nea van het arrest, het hof gewag maakt 
vim << een gegeven machtiging )) die wet
telijk zou zijn, en het tegenstrijclig is te 
beweren, aan de ene zijde, clat geen over
dracht van macht geschiedde, en, aan de 
andere zijde, dat er een wettelijke mach
tiging wercl verleend; derde onderdee1, 
door Both en Stromer voorgesteld, en 
vijfde onderdeel, door Konig voorgesteld : 
doordat het hof van beroep beslist heeft 
dat de eenvoudige taak de verzoeken om 
vervolgingen aan de bevoegde parketten 
over te maken en ze te ondertekenen, en 
.alzo gerechtelijke vervolgingen overeen
komstig artikel 6 van de besluitwet van 
6 october 1944 betreffende de wisselcon
trole te verzoeken, een detailmaatregel is 
die mueht overgedragen worden, dan wan
neer de hele rechtsleer en rechtspraak het 
eens zijn om aan te nemen dat aan onder
'geschikten slechts taken mogen opgedra
gen worden die de administratie · niet 
verbinden en niet van die aard zijn een 

gerechtelijke procedure uit te lokken, en 
dat het door het hof aangenomen crite
rium, namelijk « dat de opclracht steeds 
kan worden ingetrokken en de uitvoering· 
ervan onder het bestendig toezicht vn,n de 
Raacl van het instituut blijft )), op zich 
zelf niet voldoende is om een opdracht, 
hoe gering ook, toe te laten; vierde onder
dee!, door Both en Stromer voorgesteld, 
en zevende onderdeel, door Konig voor
gesteld : doordat het hof van beroep heeft 
aangenomen dat de opclracht om klachten 
te ondertekenen en neer te leggen dnor de 
Raad van beheer van het Belgisch-Luxem
burgs Instituut voor de wissel aan amb
tenaren kon overgedragen worden, dan 
wanneer artikel 2 van de besluitwet van 
6 october 1944 tot oprichting van een 
Instituut voor de wissel en de artikelen 6-
en 7 van de besluitwet van dezelfcle da
tum betreffende de wisselcontrole enkel 
en alleen gewag malten van << gemachtig
den gelast met het opsporen en het vast
stellen van de inbreuken op de wetgeving 
en op de reglementering inzake wisselcon
trole )) ; derde onderdeel, door Konig voor
gesteld, doordat het hof van beroep heeft 
beslist << dat het, ten aanzien van de hoger 
uiteengezette beschouwingen, ook. niet be
hoort cle opmerkingen te onclerzoeken die 
de betichte in zijn conclusies wijdt aan de· 
Vl"aHg te weten of de vTaag om vervolgin
g·en een daad van dagelijks beheer is )), ai
d us de conclusies onbeantwoord latend 
waarbij aanlegger deed gelden dat het 
neerleggen van een verzoek om vervolgin
gen een daad was die niet kon bescho11wd· 
worden als een daad van dagelijks be
heer, die kon overgedragen worden, en 
clat het veeleer ging «om een akte van 
procedure, claar het ontbreken van een 
dergelijk verzoek tot het instellen van 
vervolgingen de procedure zelf nietig en 
de vervolgingen onontvankelijk maakt en 
clat elke daad, die bij machte is aanlei
ding te geven tot gerechtelijke vorderin
gen, een daacl van beheer is in de voile 
zin des woords en door het administra
tief recht als een daad \'an gewoon 
dagelijks beheer wordt aangezien )) ; 
viercle onclercleel, door Konig voorgesteld, 
doorclat llet hof van beroep niet heeft 
geantwoorcl op de conclusies waarbij aan
Iegger beweercle dat, zelfs waar llet ging 
om een daad van clagelijks beheer, de 
machtsopclracht niet toegelaten was en 
<< men hoogstens een verscllil zou kunnen 
maken tussen deze daden van dagelijks 
beheer die de administratie niet verbin
den en die niet kunnen aangezien worden 
als deel uitmakencle van de uitoefening· 
cler macht, aan de ene kant, en ·.O.eze· 
claclen van dagelijks beheer clie cle admi
nistratie wei verbinden en de uitoefening· 
van cle open bare macht uitmaken; dat het 
uitlokken van gerechtelijke vervolgingen 
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·en het stellen van akten van procedure 
uiteraard tot deze tweede reeks behoren ll 
·en verder dat « het gewoon dagelijks be
heer, in de beperkte zin des woords, in 
het huidig geval trouwens, ingevolge een 
overeenkomst met het Belgisch-Luxew
bm·gs Instituut voor de wissel, door de 
Nationale Bank uitgevoerd wordt ll; zesde 
·onderdeel, door Konig voorgesteld : door
dat het hof van beroep niet l1eeft ge
.antwoorcl op de conclusies waarbij << men 
in de stichtingsbesluitwet van het insti
tuut hoogstens een machtsdelegatie zou 
lnmnen ontdekken waar, in artikel 2, be
paald wordt dat clit instituut de overtre
dingen opzoekt en door bemiddeling van 
haar gemachtigden vaststelt dat artikel G 
van de andere besluitwet, die in het al
,gemeen als een ultvoeringsbesluitwet be
schouwd wordt, de agenten opsomt die cle 
vaststellingen kunnen doen ; dat noch in 
de ene noch in de andere besluitwet een 
.opclracht tot het neerleggen van klachten 
voorzien wordt; dat, bij gevolg, een ge
woon koninkli.ik besluit, laat zijn een mi
uisterieel besluit, en, a [o1·tioTi, een in
wendig reglement, onmogelijkerwijze een 
dergelijke opdracht in llet Ieven kunnen 
roepen ll : 

Over het eerste onderdeel, door de drie 
.aanleggers voorgesteld, het derde en het 
vierde, door Both en Stromer voorgesteld, 
·en het. vijfde en zevende, door Konig 
voorgesteld : 

Overwegende dat artikel 6 van de be
sluitwet van 6 october 1944 betreffende de 
wisselcontrole, zoals 'het door artikel 3 
van de besluitwet van 4 juni 1946 ver
vangen wenl, bepaalt dat de vervolging 
van de inbreuken op de eerstgemelde be
sluitwet, op de uitvoeringsbesluiten en 
·op de door het Instituut voor de wissel 
genomen reglementen, op verzoek van het 
Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de 
wissel wordt uitgeoefend ; 

Dat, krachtens artikelen 1 en 3 van de 
1Jesl'\litwet van 6 october 1944 tot oprich
ting van een Instituut voor de wissel, bij 
besluitwet van 5 december 1944 Belgisch
Luxemburgs Instituut voor de wissel ge
noemd, clit instituut een openbare inrich
ijng is dat rechtspersoonlijkheid bezit en 
door een raad van negen leden beheerd 
wordt; 

Overwegencle dat, zo het verzoek tot 
uitoefening van de publieke vordering we
_gens inbreuken op de wetgeving en op de 
reglementen inzake wisselcontrole tot de 
bevoegdheid van de raad van dit instituut 
behoort, geen enkele wetsbepaling aan die 
raad verbi~~dt zijn ambtenaren tot uit
oefening van dat recht te machtigen; 

Overwegende dat, ongeacht de interpre
tatie · die het bestreden arrest aan het 
JJroces-verbaal van 16 april 1951 heeft ge-

geven, het nochtans voldoende blijkt uit 
de termen van die akte, zoals deze in het 
arrest zijn aangehaald, dat de ambte
naren, welke het verzoek tot vervolging 
hebben ondertekencl, daartoe door de raad 
van het instituut gemachtigd werden; 

Waaruit volgt dat de bovengemelde on
del'llelen van het middel niet kunnen aan
genomen worden; 

Over het tweede onderdeel, door de drie 
aanleggers voorgestelcl : 

Overwegende clat het niet tegenstrijdig 
is te verklaren, aan de ene zijde, dat een 
machtiging tot ondertekenen van de ver
zoeken tot vervolging en het overmaken 
derzelve aan de parketten geen onwette
lijke maclltsopclracht uitmaakt, en, aan 
de andere zijde, da t gemelde machtiging 
wettelijk is ; 

Dat, gesteuncl zijnde op een verkeerde 
interpretatie van het bestreden arrest, 
clit onclerdeel van het midclel feitelijke 
gronclslag mist ; 

Over het dercle, het vierde en het zesde 
onderdeel, door Konig voorgesteld : 

Overwegencle dat, gelet op !let door het 
bestreden arrest gehuldigd stelsel, her 
nutteloos voorkwam de in de onderdelen 
becloelde conclusies te beantwoorden; 

Dat die ondeixlelen niet kunnen aange
nomen worden ; 

Over het vierde. middel, door de drie 
aanlegger.s voorgesteld en afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 31 en 65 van het Wetboek van 
strafvordering, 3 en 6 van de besluitwet 
van 6 october 1944 tot oprichting van· een 
Instituut voor de wissel, eerste onderdeel, 
doordat het hof van beroep, aannemend 
tlat het proces-verbaal van het Belgisch
Luxemburgs Instituut voor de wissel dd. 
1(; april 1951 enkel een « opdracht ll of 
« machtiging ll verleende om klachten te 
ondertekenen en neer te leggen, ander
zijcls beweerd heeft dat « het niet gaat 
om een volmacht gegeven aan derde per
sonen, doch om een aan organen van het 
instituut opgeclragen taak ll, clan wanneer 
dat instituut geen ander orgaan heeft 
dan de bij artikel 3 van de besluitwet van 
6 october 1944 tot oprichting van dit in
stituut voorziene beheerraad, en dat de 
motivering, volgens welke het in.stituut, 
hetwelk door niemand anders dan door de 
raad van beheer kan vertegenwoordigd 
worden, een taak opdraagt aan organen 
van het instituut (er is er maar een, die 
zelfde raad van beheer), een tegenstrij
digheicl inhouclt; tweede onclerdeel, door
dat eveneens met een gebrek aan moti'
vering moet gelijk gesteld worden het 
feit van ami de ene kant aan te nemen 
clat het instituut een machtiglng of een 
opclracht heeft gegeven en, aan de andere 
kant, te beweren dat geen volmacht ver' 
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leenc)_ wenl; dat imnters de woorden << vol
macht ll. en « machtiging ll gelijkbeteke
nend zijn (argument afgeleid uit het ar
tikel 31 van de Vlaamse vertaling van 
het W etboek van strafvordering - ko
ninklijk beslnit van 17 october 1929) ; 
denle ondenleel, doordat het hof van be
roep heeft gemeend dat artikelen 31 en 65 
van het w·etboek van strafvordering, be
treffende het indienen van ldachten door 
een volmachturager, in onderhavig geval 
niet dienden nageleefd te worden, dan 
wanneer nit de telastlegging blijkt dat de 
vordedng op klacht van het Belgisch
Luxemburgs Instituut voor de wissel in
gesteld werd, en, anderzijds, nit lle mo
tieven van het bestreden arrest zelf blijkt 
dat die klacht neergelegd wercl door per
sonen welke dam·toe bij proces-verbaal 
van 16 april 1951 gemachtigd werden : ' 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat dit onderdeel slechts 

een overbodige reden van het arrest be
strijdt en het, dienvolgens, niet onvanke
lijk is; 

Over het tweecle onclercleel : 
Overwegende dat, in het stelsel en in de 

terminologie van het bestreden arrest, , 
door « opdracht ll of « machtiging ll wordt 
verstaan, deze door de raad van het Insti
tnnt voor de wissel verleend aan de amb
tenaren van clit institnnt, genaamd «or
ganen ll, tot het ondertekenen van de ver
zoeken tot vervolging die voorafgaancl 
door de raacl beslist werden; dat door 
<< volmacht ll wordt verstaan, de aan een 
clerde persoon gegeven last; 

Dat, vermits het op een verkeenle in
terpretatie van het arrest steunt, dit on
derdeel van het middel in feite niet op
gaat; 

Over het clerde onclerdeel : 
Overwegende dat aanleggers Both en 

Stromer geen schriftelijke conclnsies v66r 
de rechter over de grond hebben genomen ; 

Dat noch nit de processen-verbaal van 
de terechtzittingen van het hof van be
roep 'nocll nit het bestreden arrest blijkt 
clat aanleggers het in dit onclerdeel be
cloeld verweermicldel mondeling zonclen 
hebben floen g·elden; 

Dat zij niet voor de eerste maal v66r 
het hof de schending van de artikelen 31 
en 65 van het vVetboek v·an strafvorde
ring vermogen in te roepen ; 

Overwegende dat, ten aanzien van aan
legger Konig, het zonder belang is of be
doelde wetsbepalingen al clan niet van 
toepassing waren, vermits de daarbij 
voorgeschreven vormen niet-op straf van 
nietigheid dienen nageleefd te worden; 

Overwegende dat dit onderdeel van het 
midclel niet ontvankelijk is ; 

Over het vijfcle midclel, door Both en 
Stromer voorgestelcl en afgeleicl nit de· 
scllencling van de artikelen 97 van · de 
Grondwet, 2 en 14 van de wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in gerechts
zaken, doordat het hof van beroep beslist 
dat cc de taal der reclltspleging nog niet 
gekencl zijmle bij llet inzenden van cle 
vraag om vervolgingen met het t\ange
llechte uittreksel, de taal waarin llet uit
treksel is gestelcl geen nietiglleid mede
brengen kan ll, clan wanneer de wet van 
15 juni HJ35 geen ondersclleicl maakt tus
sen de vroceflure waarvan de taal reeds 
gekencl is en deze waarvan de taal niet 
gekend is : 

Overwegende dat, in de onclerstelling: 
da t llet in het mid del bedoel!l proces-ver
baal van de raad van het Instituut voor 
de wissel de nietigheid van cle rechtsple
ging wegens scllending van de regels be
treffencle llet gebruik der talen in ge
rechtszaken zou medebrengen, dan nog· 
het hof van !Jeroep, bij toe]mssing van 
artikel 40 van de wet van 15 juni .1!}35, 
zon hebben moeten beslissen dat (lie nie
tigheid door het door de correctionele 
rechtbank op tegenspraak gewezen von
nis van vrijspraak gedekt was ; 

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

Over llet vijfde middel, door Konig 
voorgesteld en afgeleid nit de ,;;cllending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 2 
en 14 van de wet van 15 juni 1935 OJ} llet 
gebrnik der talen in gerechtszaken, door
dat, antwoordend Op aanleggers conclu
sies waarbij werd staande gehouden << dat 
llet proces-verbaal van de beraadslaging 
van het Belgiscll-Luxembnrgs Instituut 
voor de wissel, waarbij algPmene vol
macllt worclt verleend om klacht neer te 
leggen, overigens in de Franse taal opge
steld werd, en dat een volmacht een gerech
telijke akte is indien zij tot bewijs van 
cle hoedanigheid van de volmachtclrager 
in rechte wordt voorgelegtl; flat tleze vol
macht bijgevolg, krachte~ls artikelen 2 en 
14 van de wet. van 15 juni 1935 moet ge
.steld worden in de taal waarin het geding· 
gevoerd wordt ... en dat lJet verzoek of 
de klacht van het Belgisch-Luxemburgs 
Instituut voor de wissel de eerste akte 
van de procedure is tlaar de rechtspleging 
anders geen aanvang kan nemen; dat de 
begripsbepaling van een aide van proce
dure jnist is : een akte die gedaan worclt 
om een rechtspleging in te leiclen of voort 
te zetten ll, het hof van beroep enkel ver
klaart clat << de taal cler rechtspleging nog 
niet gekend zijncle bij het inzenden van 
de vraag om vervolgingen met het aange
hechte uittreksel, de taal waarin het uit
treksel is gesteld geen nietigheid mede
brengen kan ll, clan wanneer dergelijkP 
motivering onvolcloende is, en dan wan-
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neer de wet van 15 juni 1935 geen onder
scheill maakt tussen de procedure waar
van de taal reeds gekeml is en cleze waar
van de taal niet gekencl is : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
op passende wijze antwoorcl op aan
leggers conclnsies heeft verstrekt; 

Overwegende clat, welke ook de waarde 
van clit antwoorcl moge wezen, de beslis
sing waarbij de rechtspleging niet wegens 
schending van de regels betreffende het 
gebruik der talen in gerechtszaken door 
nietigheid i.s aangetast, wettelijk is om 
een eensluidencle reclen als deze hierboven 
gegeven als antwoord Ofl het vijfcle mid
del van aanleggers Both en Stromer; 

Overwegencle clat geen van de onclercle
len van llet middel kan aangenomen wor-
den; · 

Over het zesde miclclel, door Both en 
Stromer voorgesteld, en het zevencle mid
riel, door Konig voorgesteld, en afgeleid 
nit de schemling van <le artikelen 7[), 7G, 
77, 155 en 189 van het vVetboek van Rtra1'
vorllering, cloorclat het hof van beroe11 
niet van ambtswege ovgeworpen heeft dat 
de vrijspraak, clie in eerste aanleg uitge
sproken wertl, gesteuncl ~ias op een door 
de motivel'ing van clit vonnis overgeno
men uitlating van de H. Bocl<1aer, officier 
bij de gereclltelijke opclracllten, getuige, 
en cleze uitlating niet voorkwam in cle 
vermelclingen van llet zittingsblacl der ge
tuigenissen, opgestelcl door de griffier van 
de rechtbank van eerste aanleg, clan wan
neer het zittingblacl de volledige uitlatin
gen van voornoemcle getuige moest opne
men, zodat het hof van beroep clie nietig
heid heeft overgenomen ; 

Overwegencle clat de artikelen 155 en 
189 van het Wetboek van strafvorclering 
aan cle griffier opleggen aantekening te 
houclen van de « voornaamste 11 verkla
ringen van de getuigen; 

Dat aldus aan de beoorcleling van de 
griffier, onder toezicht van cle recht
bank, wordt overgelaten wat, al clan niet, 
als << voornaam 11 moet worden aangezien 
en, clienvolgens, in het zittingblacl moet 
opgenomen worden; 

Dat, in onclerhavig geval, cle griffier 
zulks geclaan lleeft door te vermelclen dat 
COI11lllissaris Boclclaer zijn processen-ver
baal bevestigt ; 

Overwegencle clat uit geen stuk waarop 
het hof acht vermag te slaan blijkt dat 
aanleggers de rechtbank zouden verzocht 
hebben de in het middel bedoelde uitlating 
van genoemde getuige in het zittingblad 
te cloen opnemen; 

Overwegencle dat llet midclel niet kan 
aangenomen worden; 

Over het zescle middel, door Konig voor
gestelcl, en afgeleid uit de schending van 

l1e artikelen 97 van de Gronclwet, G van 
de besluitwet van 6 october 1944 betref
fencle de wisselcontrole, 31, 65 en 145 van 
het Wetboek van strafvorclering, doorclat, 
als antwoorcl op aanleggers conclusies dat 
« geen enkel schrijven van het Belgisch
Luxemburgs Institunt voor de wissel in 
de bunclel voorkomt waarin op expliciete 
wijze vervolgingen tegen Konig worden 
geeist 11, het hof van beroep verklaart 
'' dat in de klachtbrief van 21 mei 1951 
vervolgingen tegen Steggeman (i. e. 
Both) en aile mecleclaclers en mecleplich
tigen worden gevraag<l; clat de vraag om 
vervolgingen clan ook betrekking lleeft op 
Konig 11, clan wanneer het verzoek tot ver
volging, hetwelk, overeenkomstig artikel6 
van voormelcle besluitwet, de rechtsple
ging client nit te lokken, met nauwgezet
heicl de persoon moet aanduiclen tegen 
welke cleze vervolgingen worden gevraagd 
en het principe van de personaliteit van 
de straffen zich ertegen verzet clat een 
rechtspleging op definitieve wijze zon uit
gelokt worden met aanduicling van de be
trokkenen onder zulke vage bewoordingen · 
als << alle mecledaders en medeplichti
gen 11: 

Overwegemle llat het volstaat dat het 
bij artikel G van de besluitwet van 6 oc
tober 1944 betreffende de wisselcontrole 
gewijzigd bij artikel 3 van de besluitwet 
van 4 juni 1946, vereiste verzoek tot ver
volging, de stJ:afbare inbreuk voldoende 
bepaalt; 

Dat, inderdaad, dit verzoek personen 
kan betreffen waarvan, bij voorkomend 
geval, de identiteit eerst door het in te 
stellen onderzoek bekend zal worden ; 

Overwegencle dat l!et besproken verzoek 
het principe van de personaliteit van de 
straf niet raakt; 

Overwegende dat het middel naar recllt 
faalt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt aanlegg·ers tot de kos
ten. 

2 september 1954. - Vacantiekamer. -
Voonzitter, H. Wouters, voorzitter. -
Verslaggevei', H. Belpaire. - Gelijlclui
rlenrle concl·usie, H. Mahaux, advocaat
generaal. - Pleite1·s, HH. Speyer en 
J. Franek (heiden van de Balie van Ant
werpen). 

VACANTIEKAMER.- 2 september 1954 

1° MISDRIJl!'. - GROND VAN RECHTVAAR
DIGING. - 0NOVERKOMELI.TKE DWALING. -
ZONDER VERBANO MET HET 'l'EN LASTE VAN 
BEKLAAGDE GELEGD FElT. 

2° GEMEENTEREGLEMEN'l'. - VEROR
DENING OP DE BOUWWERKEN. - INBREUK 

. ' 
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DIE ER IN BES'l'AA'l' ANDERS DAN VOLGENS DE 
OP DE GROND AANGEDUIDE RICHTLIJN 'l'E BOD
WEN. - · 0NVERENIGBAARHEID VAN DE PLAN
NEN EN DE ~[ACH'l'IGINGEN OM 'l'E BOUWEN. 
DWALING, ZELFS ONOVERKOMELIJK, DIE DE 
INBREFK NIE'l' R~;CH'l'VAARDIG'l'. 

1° De dtval'iny, zeljs onovm·komeUjk, 
maakt geen rtrond van 1·echtvawrfl·iyiny 
1tit; indien zij zoncler ve1·band is met het 
ten laste ·van belclaa!fcle yeleyfl ·m·is
d1·i.j f (1) . 

2° De onve·reniybact•rheicl 1j(tn cle plannen 
en van de machtir1i.nyen om te 1Jo11.wen 
en cle zeljs onoverlcomeUjlce fltvaling, 
d·ie zij heejt knnnen ve1·oorza1cen, 
1·echtvaarcligen d.e doo·r een gemeente
regle-rnent voorziene ·inlwenh; n·iet an
tlers gebonwfl te hebben clan ·uolyens 
cle cloo1· een beambte van het gemeen
tebestmw op rle yronrl aangerl·uirle ·richt
lijn. 

(GEJ\o!EEN'l'E DILBEEK, '1'. SCHOONJANS 
EN DE MEU'l'ER.) 

aRREST. 

HET HOl!'; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op l1 februari 1954 in boger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Brussel ; 

Over het eerste midclel, afgeleid nit 
de schencling van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 44, 71 en 100 van het 
Strafwetboek, 4, 9 en 10 van de wet van 
1 februari 1.844 op de politie van de we
genis, zoals gezegde artikelen 4 en 10 
gewijzigd werclen door de wet van 
1.5 augustus 1897 en door artikel 2 van de 
wet del. 28 mei 1.91.4, en van de artikelen 3, 
4 en 56 van de vcrordening op de bouw
werken van de gemeente Dilbeek del. 
20 november 1.913, doorclat het bestreclen 
vonnis verweerclers Schoonjans en De 
Menter heeft. vrijgesproken van de betich
ting « bij het opbouwen van een huis ver
zuimcl te hebben de door het College van 
burgemeester en schepenen bepaalcle en 
door de beambten van het gemeentebe
stuur aangecluide richtlijnen te volgen », 
en, bijgevolg, geweigerd heeft de herstel
ling van de· inbreuk te bevelen, alhoewel 
het de feiten der betichting materieel be
wezen erkent en, om er aldus over te 
beslissen, geo~rdeeld heeft dat de misken
ning van de rooilijn aan een onoverkome
lijke dwaling van de betichten zou te wij
ten zijn, onder voorwemlsel dat de twee 
huizen gebouwd werclen in stipte uit
voei:'ing van een zelfcle gemeenschappe-

(1) Raailpl. verbr ., 15 februari 1954 (Bnll. 
en PAsrc., 1954, I, 530, en nota 2); 

lijk plan « waarop de voorgevels der 
twee gebouwen in rechte lijn voorkwa
men en dat noclltans door de gemeen
telijke overheid goedgekeurcl was gewor
den ll en clat die goedkeuring de eigenaar 
er had kunnen toe brengen « redelijker
wijze te denken dat het stipt uitvoeren 
van het plan niet inbreukplegend kon 
zijn ll, dan wanneer noclltans bedoeld 
plan door de besluiten tot maclltiging del. 
12 augustus 1.!152 slechts was goedgekeurcl 
geweest << mits <le verkrijger zich naar de 
voorschriften der. bestaande verordening 
op cle bouwwerken schikke )), en dat zo
wel die verordening als de voorschriften 
van de llierboven aangecluide besluiten tot 
maclltiging uitdrukkelijk verbieclen een 
bouwwerk langs de openbare weg aan te 
vangen « v'66r dat de richtlijnen ... op de 
grond door de dam·toe aangewezen be
mnbten van het gemeentebestuur zijn 
aangecluid )), en elm; het feit overeenkom
stig het goeclgekeurd plan onder de hier
boven aangehaalde voorwaarden gebouwd 
te hebben, de hetichten geenszins van de 
hegane inbreuk kon vrijstellen, en door
dat alclus het bestreden vonnis, enerzijds, 
het geloof heeft geschonden flat aan de 
besluiten tot machtiging waarover het 
gaat verschuldigd is en, anclerzijds, de 
onverantwoordelijkheid van de betichten 
op strafgebiecl aangenomen lteeft en ze 
van de burgerlijke gevolgen van de in
brenk outlast heeft om retlenen welke 
niet passen en welke de beslissing niet 
kunnen rechtvaardigen : 

Overwegencle dat artikel 4 van het re
glement op de bouwwerken van de ge
meente Dilbeek dd. 20 november 191.3 
luiclt als volgt : << men mag niet met het 
bouwen, het herl.Jouwen van een voorge
vel, een muur of een andere afsluiting 
langs de openbare weg beginnen, voorclat 
de richtlijnen en de lwogte van het voet
pad door de dam·toe aangestelde beamb
ten van het gemeentebestuur op de grond 
zijn aangeduid. Het is verboden langs de 
wegen te planten, te bouwen of alle an
dere werken langs de wegen nit te voe
ren, tenzij volgens de door het schepen
college of zijn afgevaardigde gegeven 
richtlijnen )) ; 

Overwegende dat die bepaling alclus 
verbiedt, enerzijds, het bouwen aan te 
vangen vomaleer de richtlijn, door een 
beambte van het gemeentebestuur, op de 
grond is aangecluicl, en, anderzijds, an
ders dan overeenkomstig gezegcle richt
lijn te bouwen; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de ten laste van verweerders gelegde fei
ten, zoals zij in het middel zijn omschre
ven, feitelijk bewezen verklaart omdat 
niet voldaan wenl aan de door de mach
tigingsbesluiten opgelegcle voorwaarden, 
bepaaldelijk wat betreft de rooilijn, doch 
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dat de schending van die lijn slechts be
gaan werd ingevolge een onoverkome
lljke dwaling voortvloeiende nit de onver
enigbaarheid tussen het aan beide ver
weerders gemeen plan, hetwelk door de 
gemeentelijke overheid werd goedgekeurd, 
en het aan ieder van verweerders afzon
derlijk afgeleverd machtigingsbesluit, zo
dat het stipt uitvoeren van het plan niet 
inbreukplegend kon zijn; 

Overwegende dat de aldu_s ingeroepen 
dwaling uitsluiteml .de interpretatie van 
het gemeenschappelijk plan en van de 
machtigingsbesluiten betreft en zij geen 
verbancl houdt met het ten laste gelegd 
feit zoal,s het hoger werd omschreven; 

Waaruit volgt dat het bestreden vonnis 
niet wettelijk gerechtv aardigd is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch enkel in zover het 
over de door aanlegster tegen verweerders 
ingestelde vordering uitspraak doet en 
het aanlegster tot een deel van de kosten 
van de publieke vordering veroordeelt; 
beveelt dat melding van onderhavig arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerders tot de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de Oor
rectionele Rechtbank te Lemien, zete
lende in hoger beroep. 

2 september 1954. ~ Vacantiekamer. -
Voorzittm·, H. Wouters, voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. Belpaire. - Gelijkl1ti
dende conclttsie, H. Mahaux, advocaat
generaal. - Ple-ite·r, H. Delacroix. 

VACANTIEKAMER.- 2 september 1954 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
VORM. - STRAFZAKEN. - VOORZIENING IN
GESTELD BIJ ZENDBRIEF. - NIE'l'-ON'l'VANKE
LIJRHEID. 

Is niet ontvanlcelijlc, de voo·rziening in 
st1·atzalcen ingesteld, bij b1'ief gericht 
aan de urijfier van het u.e·recht dat de 
bestreden besl-issing ue-wezen heeft (1). 
(Wetb. van strafv., art. 417.) 

(COUR'l'IN.) 

ARREST. 

HE'I' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 juni 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 417 van het Wetboek van strafvorde
ring, de verklaring tot verbreking door de 
veroordeelde partij, haar pleitbezorger, of 
door een bijzonder gemachtigde client ge
tlaan te worden aan de griffier van het 
rechtscollege die cle bestreden beslissing 
gewezen heeft; dat de verklaring door de 
verklaarder en de grilffier moet onderte
kend worden ; 

Overwegeride dat deze, door de wet 
voorgeschreven formaliteiten substantieel 
zijn en door geen andere mogen vervan
gen worden; 

Overwegende dat aanlegster zich inver
breking heeft voorzien bij middel van 
een tot de griffie van het Hof van beroep 
te Gent gerichte brief; dat haar voor
ziening dan ook niet onvankelijk is ; 

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

2 september 1954. ~ Vacantiekamer. -
Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. C. Louveaux. - Gelijk
luidende concl·usie, H. Mahaux, advocaat
generaal. 

(1) Verbr., 23 october 1950 (A1·r. Ve1·br., 
1951, blz. 70; Bull. en PASIC., 1951, I,. 87, en 
nota 1). 




