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geldelijke vergoeding, te bekomen dat
vanlcelijlc wctt betreft clit misdrijf,
het wederopgebouwd handelshuis in de
zelfs dan wanneer de sM·at wetteUjlr;
puinen waarvan aanlegger de noodwinkel
clam· de andere m·isdrijven gerechtvaarhad ingericht, terng te zijner beschikcligd is (1). (Wetboek van strafvordeking zon worden gesteld, dat aldns blijkt
ring [wet van 18 Jnni 1894], art. 443,.
3o, 444 en 445.)
dat aanlegger de uitoefening in het
thans wederopgebouwd handelshnis vordert van de rechten welke te zijnen bate
(SCHEPENS.)
nit de tweede hunrovereenkomst betreffende de noodwinkel waren ontstaan;
ARREST.
Overwegende dat aanlegger niet vermag, zonder (le tweede hnurovereenkomst
HET HOF; - Gelet op het verzoek(de enige waarop zijn vordering is ge- schrift ondertekend op 9 Jannari 1953 door
grond), te ontaarden en haar een gans M•r della Faille d'Huysse, advocaat bi.f
verschillend voorwerp toe te wijzen, op ·het Hof van verbreking, en op 19 Jannari
het wederopgebouwd handelshnis, dat het 1953 ter griffie overgelegd, waarbij Gevoorwerp van de eerste hunrovereenkomst rard Schepens, wonende te Sint-Denijsis geweest, de rechten uit te oefenen Westrem,
Neerstraat,
9,
herziening·
welke te zijnen voorclele zijn ontstaan vraagt der beschikkingen van het arrest
nit de tweede hunrovereenkomst, waar- op 22 December 1945 door het militair
bij hij later een in de puinen van het gerechtshof in tegenwoordigheid van de·
vernield handelshnis opgerichte noodwinbeklaagde gewezen, en hetwelk hem
kel in huur had genomen;
schnldig verklaart aan inbreuken op artiOverwegende dat het middel dienvol- kel l18bis van het Strafwetboek en· o~
gens niet kan aangenomen worden;
artikel 1, lid 1, van de wet van 22 Maart
Om die reclenen, verwerpt de voorzie- 1940, E)n aan het- onder littera a der
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos-· telastlegging omschreven feit, te weten
ten en tot betaling ener vergoecling van om in Belgie, in Maart-April 1944
150 frank aan verweerder.
bij inbreuk op artikel 4 van de beslnitwet van 17 December 1942 en arti29 Mei 1953. - 1• kamer. - Voorzitter,
kel 121bis van het Strafwetboek, wetens,.
H. Bail, raadsheer waarnemend voorzit- door aangifte van een werkelijk of denliter. - Vers~aggever, H. Vandermersch. beeldig feit, enige persoon aan opspo-- Ge~ijk~uidende conclltsie, H. Mahaux,
ringen, vervolgingen of gestrengheden
adcovaat-generaal. - P~eite·rs, HH. della vanwege de vijand te hebben blootgeFaille d'Hnysse en Van Ryn.
steld, de aangifte vrijheidsberoving van
meer dan een maand voor enige persoon
en zonder tussenkomst van een nieuwe·
aangifte tot gevolg gehad hebbende;
Overwegende dat verzoeker wegens al
2• KAMER. - l Juni 1953
die verdenkingen bij toepassing van de
HERZIENING. - SAMENLOOP VAN MISDADEN artikelen 61, 62 en 63 van het StrafwetEN WANBEDRIJVEN. - VEROORDELING 1.'0'f boek tot een enkele straf van vijf jaar·
EEN ENKELE STRAF BIJ TOEPASSING VAN DE gewone hechtenis veroordeeld werd, alsARTIKELEN 61 EN 63 VAN RET STRAFWET- mede tot betaling ener schadevergoeding
BOEK. - AANVOERING VAN EEN NIEUW FEI1.' van 50.000 frank aan de burgerlijke partij
Oyriel Oattoir;
WAARUIT DE ONSCHULD VAN DE VEROORDEELOverwegende dat voormeld arrest in
DE MET BETREKKING TO'l' EEN VAN DE MISkracht van gewijsde is gegaan;
DRIJVEN BLIJKT VOORT 'rE VLOEIEN. Gelet op het bij het · verzoekschrift geSTRAF DIE DOOR DE ANDERE MISDRIJVEN
VERRECHTVAARDIGD BLIJFT. - EIS TOT HER- voegd gunstig en met redenen omkleed
advies van drie advocaten bij het Hof van
ZIENING ONTV ANKELIJK.
beroep te Gent, met tien jaar inschrijvingop de lijst;
Wanneer, bij toepassing van de artilceGezien de aanmaning op 13 Januari
~en 61 en 63 van het Strafwetboelc, een
1953 aan de burgerlijke partij Oyriel Oatenlce~e straf wegens samen~opende mistoir betekend, om in het geding tot herdaden en wanbedrijven werd uitgesp1·oziening tnssen te komen;
ken, is de rege~matig ingediende aanOverwegende dat de veroordeelde, tot
vraag tot herziening, wellce gesteltnd is
staving van zijn aanvraag aanvoert dat
op de aanvoering van een nienw feit
het bewijs van zijn onschuld, wat betreft
wactruit het bewijs •!!an de onsclw~d
de feiten omschreven onder littera a der·
van de veroo·rdee~de ten aanzien van
telastlegging, schijnt te volgen nit
een va.n die misd·r-ijven ZOlt volgen, ont(1) Verbr., 2 December 1946 (Arr. Verb>·.,
1946, olz. 427, en de conclusie van bet open-

baar ministerie in B1tll. en PAsrc., 1946, I,.
460); 2 Juni 1947 (An·. Yerb1·., 1947, biz. 175) ..
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omstandigheden die hij niet in staat was
ten tijde van zijn geding te bewijzen en
die de bestanddelen zouden uitmaken,
vereist bij artikel 443 van het Wetboek
van strafvordering, gewijzigd door de
wet van 18 Juni 1894, om de herziening
van de tegen hem uitgesproken veroordelingen toe te la ten;
Gelet op de artikelen 443, 3", 444 en
445 van het Wetboek van strafvordering,
gewijzigd door de wet van 18 Juni 1894;
Om die redenen, ontvangt het verzoek
tot herziening; beveelt dat door het Hof
van beroep te Gent tot het onderzoek
over de aanvraag tot herziening zal overgegaan worden, ten einde na te gaan of
de tot staving van de aanvraag opgesomde feiten afdoende genoeg schijnen te
zijn om aanleiding te geven tot herziening van het arrest van 22 December
1945 in zover het verzoeker uit hoofde van
hoger bedoelde betichting a veroordeelt;
en aangezien aanvrager zich in staat van
wettelijke ontzetting bevindt, stelt aan
als curator Mer Jean Eeckhout die hem
voor de procedure tot herziening zal vertegenwoorcligen; behoudt de kosten voor.
1 Juni 1953. - 26 kamer. - Voon!itte·r,
H. ·wouters, voorzitter. - Ve1·slaggever,
H. Bareel. - Gelijlclttidende oonolusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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VONNISSEN EN ARRESTEN. -

STRAF-

ZAKEN. MINDER.JAIUGE BENEDEN DE LEEF1.'IJD VAN VIJFTIEN JAAR "DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK ONDER EED GEHOORD.
ARREST VAN RET HOF VAN BEROEP DA'l'
DEZE GETUIGENIS NIET VERWERPT. NIE'l'IGHEID.

Ten gevolge van het verhoor onde1· eed
floor fle oo1-reotionele ?'eohtbanlc, van ee~
-minderjarige beneflen de leettijfl vctn
vijftien jacw, worflen het vonnis en het
a1-rest, flat het bevestigt zonfle1· fle onwettig opgenomen getwigen·is te ve?·werpen, -met nietighe·id behept (1). (Wet-

boek van strafvordering, art. 79.)
(VALKENBORG, T. :r.-IAR-'l'ENS.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 Januari 1953 door het Hof
van beroep te Lnik gewezen;
(1) Verbr., 8 September 1949 (A?'?', T'erbr.,
1949, blz. 502).

A. Jn zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de pnplieke vordering :
I. Wat betreft de beslissing over de telastlegging onder B :
Overwegende dat het bestreden arrest
de beschikking bevestigt waarbij de eerste rechter eiseres wegens het feit B vrijgesproken heeft; dat de voorziening derhalve, bij gebreke van belang vom; eiseres, niet ontvankelijk is;
II. Wat betreft de beslissing over de telastlegging onder A :
Over het middel ambtshalve afgeleid
nit de schending van artikel 79 van het
Wetboek van strafvordering :
Overwegende dat het proces-verbaal
der terechtzitting gehonden op 8 October
1952 door de Oorrectionele Rechtbank te
Tongeren vermeldt dat ieder der door
deze rechtsmacht onderhoorde getnigen
de eed heeft afgelegd in de volgende bewoordingen; << ik zweer de gehele waarheid te zeggen, niets dan de waarheid,
zo helpe mij God ll, en dat als getnige
werd aanhoord Mia Martens, acht jaar
ond;
Overwegende dat het voorschrift van
·artikel 79 van het Wetboek van strafvordering, - lnidens hetwelk kinderen beneden de leeftijd van vijftien jaar slechts
bij wijze van verklaring en zonder aflegging van de eed mogen gehoord worden,
- een substantiille rechtsvorm is;
Overwegende dat het bestreden arrest
de door de correctionele .rechtbank ten
laste van eiseres uitgesproken straf bevestigt om de enkele reden dat nit het ter
zitting van het hof gedane onderzoek
blijkt dat de feiten omschreven sub littera A, zoals door de eerste rechter weerhouden, bewezen zijn gebleven;
Overwegende dat het arrest, dat de
door de rechtbank onwettelijk opgenomen
verklaring van het kind Martens niet verwerpt, zich de nietigheid toegeeigend
heeft die de procedure voor de eerste
rechter en het beroepen vonnis aantastte,
en derhalve de door het middel ingeroepen wetsbepaling schendt;
B. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over (I.e vordering van
de burgerlijke partijen :
Overwegencle dat de verbreking van de
beslissing gewezen over de publieke vordering met betrekking tot de betichting A, de verbreking der beslissing gewezen over de bnrgerlijke vorderingen medebrengt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het beschikt over de
ten laste van eiseres gelegde betichting A
over de kosten jegens de Staat en over
de burgerlijke. vorderingen; verwerpt· de

- L.
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-667voorziening voor het overige; beveelt dat
onderhavig arrest in de registers van het
Hof van beroep te Luik zal overgeschreven worden en dat er van melding zal
gemaakt worden ,op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; laat de
kosten de Staat ten laste; verwijst de
alzo beperkte zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
1 Juni 1953. - 2e kamer. - Vam·zitter,
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggever,
H. Bm·eel. - Gelijlclttidende canclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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SOUVEREINE BEOORDELING DOOR
DE RECH'l'ER OVER DE GROND. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING.
NIE'f-BESTAAN VAN DE BEWEERDE SCHADE.

Is sauveTein de beoanleling in feite, dam·
de Techte'l' ave'l' de gmnd, van het nietbestaan van de dam· fle burgedijlce
pa'l'tij beweerde schade (1).
(P. V. B. A. (( AU'rOBUS KRUGER lJ T. WOLF.)
ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 November 1952 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antw-erpen;
Overwegende dat de voorziening slechts
is gericht tegen de beslissing gewezen
over de burgerlijke vordering :
Over het enig middel : schending van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat, na vastgesteld te hebben dat betichte de verantwoordelijkheid van het
ongeval droeg en dat tengevolge van dit
ongeval de autobus der burgerlijke partij
gedurende drie dagen buiten gebruik werd
gesteld, het bestreden vonnis nochtans
elke vergoeding aan de burgerlijke partij
weigert, omdat zij vier reserveautobussen
bezat, zodat zij,. dank zij die boventallige
wagens, haar dienst heeft kunnen verzekeren en geen andere uitgaven heeft moe, ten doen dan deze die zij ook zoude hebben gedaan had zich het ongeval niet voor- ·
gedaan, clan wanneer de door de burgerlijke partij geleden schade tengevolge van
dat ongeval op zichzelve in aanmerking
cliende te worden genomen, onafgezien
de voorzorgsmaatregelen die eiseres had
getroffen om steeds de voortzetting
(1) Zie verbr., 13 Januari 1947 (A•·•·. Verbr.,
1947, blz. 7); 31 Maart 1952 (A11·. T'e•·b•·., 1952,
blz. 424; Bull. en PAsrc., 1952, I, 491).

van haren autobusclienst te kunnen verzekeren, zodat de vergoeding diencle vastgesteld te worden alsof eiseres die voorzorgsmaatregelen niet hadde getroffen,
minstens, dat betichte diende te worden
veroordeeld tot een zekere schadevergoeding bij wijze van tussenkomst in de
financiele lasten die eiseres op voorhan<l
op haar heeft genomen om, in geval van
beschadiging van een harer autobussen,
haar clienst te mogen verzekeren :
Overwegende dat, volgens de vaststellingen van het vonnis, eiseres, welke als
exploitante van een openbare autobusdienst over een zeker getal reservevoertuigen beschikte, zowel in uitvoering van
de verplichting haar opgelegd bij artikel 91 van het Algemeen Reglement gehecht bij het besluit van de Regent del.
22 M:ei .19±7, als ingevolge een vrije daad
van beheer, wegens het buiten gebruik
stellen van een voertuig, veroorzaakt door
het misdrijf gepleegd door verweerder,
geen verletschade heeft geleden, claar zij
toegeeft dat dit beschacligcl voertuig door
een van voormelde reservevoertuigen
wercl vervangen en dat de exploitatie van
de dienst clezelfde is gebleven;
Dat het vonnis anderzijds vaststelt clat
het verlet van het beschadigcl voertuig
zonder nadelige invloed is geweest op het
patrimonium van eiseres daar cleze, met
het oog op de tijdelijke ven'anging van
dit voertuig, geen andere uitgaven heeft
moeten doen dan diegene die zij, ware
het ongeval niet gebeurcl, zou hebben gedaan om zich de beschikking van reservevoertuigen te verzekeren;
Overwegende dat de rechter over de
grond aldus in feite, en derhalve souverein, het niet-bestaan van de door eiseres
ingeroepen schacle heeft vastgesteld;
Dat het midclel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres tot de kosten en
tot de vergoecling van 150 frank jegens
verweerder.
1 Juni 1953. - 2e lmmer. - Vaan1Utm".
H. Wouters, voorzitter. - VeTslaggevm·,
H. Belpaire. - Gelijlvlitidende canclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van Leynseele en della Faille d'Huyss<~.
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ARRESTEN.

AARD. S'l'RAFZAKEN BESLISSING OVER
EEN BETWISTING BETREFFENDE RET RECH'l'
VAN HE'l' SLACH'l'OFFER VAN EEN ARBEIDSONUEVAL OM VAN DE WERKMAN, DADER VAN HE'l'
ONGEVALJ EN VAN ZIJN '\VERKGEVER SCHADEVERGOEDING 'l'E ElSEN OVEREENKOMSTIG DK

-668REGELEN VAN .GEMEEN RECHT. BESLISSING
NIET OVER EEN GESCHIL OMTRENT DE BEVOEGDHEID GEWEZEN.

2o VOORZIENING IN VERBREKING.
TERMIJN. STRAFZAKEN. ARRES1'
DAT ZICH ER l'OE BEPERK1' EEN EXCEPTIE TEGEN DE BURGERLIJKE VORDERING TE VERWERPEN, AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ EEN PROVISIONELE VERGOEDING TOE TE KENNEN EN
EEN DESKUNDIG ONDERZOEK l'E BEVELEN.
VOORZIENING V66R DE EINDBESLISSING.
NIET-01\'TVANKELIJKHEID.
~o

Is niet over· de bevoegclheicl gewezen
de beslissing waarbij de r·eohter een
gesohil besleoht, dat sleohts de vraau
betreft of de werkman, veTantwoor·delijke clacler· van een arbeiclsongeval en
zijn werkgever als cler·flen moeten b~
soho1twd wor·den in de zin van ar:ttkel .19 van de samen_qesohalcelcle wetten
betreffencle de vergoeding van de sohacle voortspruitencle 1tit de ar·beidsonuevallen en of b'ijgevolg het slaohtoffer·
het reoht bezit om van· hen veruoeding
van de veroorzaalcte sohacle te eisen,
over·eenlcomstig de regelen van gemeen
reoht.
2o Is niet ontvankeli:ik de voorz·ieninu
ingestelcl v66r de einclbeslissing tegen
een arrest dat ttitspraak cloende over
de vorder·ing van de bu.r·ge?'l·ijke partij,
zioh er toe beperlct te erlcennen flat
deze laatste ,Qereoht-igd is om van de
(lader 'l.·an het ongeval en dezes werlcgeve·r rJergoecling van (Ze sohade te eisen
ovenJenlcomst·ig het ,Qemeen r·eoht (1),
aan de bur,qerlijke ptLTtij eep, provisionele vergoeclind toe te kenneri en een
cleslc1mdig onder·zoelc te bevelen (2).

(Wetboek van strafvordering, art. 416.)
(CRABBE EN MEURRENS, '1'.

CAPELLEN.)'

ARREST.

HET HOF; :____ Gelet op het bestreden
arrest, op 19 December 1952 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
I. Voor zover de voorzieningen tegen
het openbaar ministerie zijn gericht :
Overwegende dat, uitspraak doende
'over het door de burgerlijke partij alleen
ingesteld hoger beroep, het arrest eisers,
respectievelijk verdachte en burgerlijk
verantwoordelijke partij, hoofdelijk jegens de openbare partij verwijst in de
kosten van beroep andere dan die gedaan
· door de burgerlijke partij;
Overwegende dat eisers geen bijzonder
(1) Verbr., 8 October 1951 (A•·r. Verb1·.,
1952, blz. 46; Bull. en PASIC., 1952, I, 49, en
cnota 1).

middel doen gelden en dat het hof er van
ambtswege geen inroept;
II. ·voor zover de voorzieningen tegen
de burgerlijke partij zijn gericht :
Over de grond van niet-ontvankelijklleid, afgeleid uit artikel 416 van het Wetboek van strafvordering, doordat het bestreden arrest, aan de ene zijde, niet definitief is, daar het eisers slechts veroordeelt aan verweerster een zeker bedrag
ten titel van voorschot te betalen en, alvorens verder te oordelen, een deskundig
onderzoek omtrent de werkonbekwaamheid van verweerster gelast en, aan de
andere zijde, llet. niet over een gescllil
betreffende de bevoegdlleid is gewezen;
Overwegende dat, in zover het aan
verweerster een provisionele vergoeding
toekent en het een onderzoeksmaatregel
beveelt, ,het arrest geen eindbeslissing is
naar de zin van artikel 416, alinea ,1, van
het Wetboek van strafvordering;
Overwegende dat, naar de vermeldingen
van llet arrest : 1° eiser Crabbe vervolgd
werd 0111 in de uitoefeliing van llet hem
door zijn werkgever, garagehouder .Meurrens, burgerlijk verantwoordelijke partij,
toevertrouwde werk onvrijwillig lichamelijke letselen aan verweerster te hebben
toegebracht bij llet sturen van een vrachtwagen terwijl, harerzijds, op llet ogenblik van het ongeval, verweerster, die tot
het huispersoneel van eiser ·.Meurrens behoorde, · zicll in de uitoefening van haar
dienstbodencontract bevond; 2° verweerster tegen beide eisers, die zij bescllouwt als zijnde aansprakeiijke derde
personen naar de zin van artikel 19 van
de bij kouinklijk besluit van 28 September 1931 samengeordende wetten betreffende de vergoeding der schade voortspruitende nit de arbeidsongevallen, een
eis heeft ingesteld die gesteund is op het
gemeen recht (art. 1382 en volg. van h~t
· Burgerlijk Wetboek); 3° eisers tegen d1e
eis hebben aangevoerd dat, vermits de
verdachte zowel als de burgerlijke partij
in dienst van dezelfde werkgever waren,
llet ten aanzien van verweerster gaat 0111
een arbeidsongeval, zodat, kraclltens de
artikelen 19 alinea 3, en 29 van voormelde wetten, deze laatste tegen hen de eis
niet vermocht in te stellen die zij, als
burgerlijke · partij, v66r de strafrechter
heeft gebracht;
Overwegende dat, welke ook de omschrijving moge wezen die aan het aldus
aangevoerd 111iddel gegeven werd, eisers
zodoende de bevoegdlleid van de strafrechter niet hebben betwist;
Overwegende i111mers dat de door eisers
opgeworpen en door het arrest beslechte
(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
2 Maart 1953 (Bull. en PASIC., 1953, I, 501).
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betwisting enkel sloeg op de vraag of
€isers naar de zin van artikel 19 van
voormelde wetten als derde personen
dienden te worden beschouwd en of, dienvolgens, verweerster gerechtigd was om
te hunnen. laste, op grond van de algemene regelen betreffende de burgerlijke
aansprakelijkheid, herstelling van het
door haar geleden nadeel te vorderen;
Overwegende. dat daaruit volgt dat ali"
nea 2 van artikel 416 van het Wetboek
van strafvordering ter zake niet toepasselijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; verwijst eisers in de kosten.
1 Juni 1953. - 2• kamer. - Voon;itter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Belpaire. ·- Gelijlclttidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Demeur en
VanRyn.
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OVERSPEIJ. ONDERHOUD VAN BIJZIT.
ECHTELIJK HUIS. BEGRIP.

Het echtelijlc hu.is is in de zin van artilcel 389 van het Stratwetboelc, dit waar
de man gewoonlijlc verblijft (1).
(ROELANDTS, 'l'.

ELLEBOUDT.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 Januari 1953 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel : schending van
artikel 389 Yan het Strafwetboek doordat
het niet volstaat vast te stellen dat eiser
een daad van overspel zou gepleegd hebben dan wanneer het door vermeld artikel 389 voorzien misdrijf de gewone gemeenschap met dezelfde bijzit eist, bestanddeel aangaande hetwelk het bestreden arrest geen vaststelling inhoudt :
Overwegende dat, om ·op de conclusies
van eiser te antwoorden, het arrest zich
er niet toe beperkt de aard van de schuldige betrekkingen tussen de beklaagde en
zijn bijzit in het licht te stellen maar er
bijvoegt « dat beklaagde vergeefs aantoont dat de wettelijke voorwaarden vereist om het overspel van de man strafbaar te maken, namelijk .de gewone gemeenschap onder het echtelijk dak, niet
voorhanden is >> en derwijze de feitelijke
ontkennirigen van eiser afwijst;
(1) Verbr., 8 november 1943 (A1'1·. Verb•·.,
1944, biz. 14, en nota 1); 8 October 1945
(ibid., 1945, biz. 219).

Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel : schending
van de artikelen 97 van de Grondwet en
389 van het Strafwetboek doordat het huis
waar gemelde bijzit en haar echtgenoot
hun wettelijke woonplaats hebben met de
wettelijke woonst van eiser niet kan gelijkgesteld worden, en dus, wat hem aangaat, niet als echtelijk huis kan beschouwd worden, en do01·dat het bestreden arrest op clie door eiser in regehnatige conclusies opgeworpen vniag geen
voldoend antwoord geeft :
Overwegende dat het bestreden arrest
dat in feite erop wijst << dat beklaagde
zich als thuis beschouwde in de woning
van Janssens; dat hij aldaar zijn eetmalen gebruikte, de sleutel van het huis bezat en er zijn tijcl en ook de nacht doorbracht », ter staving van de beslissing in
rechte heeft kunnen aanvoeren « dat het
echtelijk huis naar de zin van artikel 389
van het Strafwetboek het onroerende
goed is waar de man gewoonlijk verblijf
houdt »;
Overwegende dat deze overweging niet
in strijd is met het begrip << echtelijk
huis >> welk in artikel 389 van het Strafwetboek bedoeld wordt, en een voldoerid
antwoord verstrekt op de door eiser in
conclusies opgeworpen stelling dat de .
wettelijke woonplaats van de echtgenoten Vermaut-Janssens niet met het echtelijk huis van beklaagde kan gelijkgesteld worden;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende, in zover de voorziening tegen de beslissing over de publieke
vordering gericht is, dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Dat, in zover de voorziening tegen de
beslissing over de burgerlijke vordering
gericht is, aanlegger geen bijzonder ~.p.id
del im'oept en dat het hof er geen van
ambtswege opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
1 Juni 1953. -;- 2• kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Vm·slaggever,
H. van Beirs. - Gelijlcluidende concl'ft.sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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UITYINDINGSOCTROOI. DnAAGWIJDTE. BEPALING DOOR DE RECHTER
OVER DE GROND. BEPALING AFGELEID UIT
EEN INTERPRETATIE VAN DE BIJ DE OCTROOIAANVRAAG GEVOEGDE BESCHRIJVING VAN DE
UITVINDING. lN'l'ERPRETATIE MET DE TER-

670MEN VAN DE BESCHRIJVING VERENIGBAAR. SOUVEREINE BEOORDELING.

2°

UITVINDINGSOOTROOI. -

NA:r.rA-

KING. NAMAKER DIE WETENS GEHANDELD
FEITELIJKE BEOORDELING.
HEEF'.r.
SOUVEREINE BEOORDELING.

1° Is so·nverein de bepaUng van de draagwijdte van een ·nitv·indin,qsoctrooi door
de ·rechte·r gegmnd op een interpnJtatie
van de bij (le octmoiaanvmag gevoegde
1Jesch1·ijv·ing van de ~titvinding, die met
de termen van deze beschrijving niet
onve1·enigbaar is (1).

2° De rechter over de g·rond beoordeeU
souverein in feite of de namalcer van
een uitvindingsoct·rooi wetens gehandeld heeft (2). (Wet van 24 Mei 1854,

art. 5.)
(VENNOOTSCHAP
ONDER
GEMEENSCHAPPELIJKE
NAAM « GEBROEDERS VAN DEN BULCKE ll •.r.
GORIN EN CONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 November 1951 door het Hof
van beroep te Brnssel gewezen;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Bnrgerlijk W etboek betreffende het geloof
clat a:in de akten is verschnldigd, doordat
het bestreden arrest, in strijcl met de nit-drnkkelijke bepalingen van het belgisch
octrooi n'' 351.090 del. 4 Mei 1928 waarop
verweerders zich beriepen, aanneemt dat
dit octrooi een nitvincUng betreft bestaande in een nienwe samenvatting van verscheidene bekende elementen en deze samenvatting meent te vinden in de verschillende opvorderingen die erin geformnleerd
zijn, dan wanneer de tekst van cUt octrooi
nitdrnkkelijk aantoont dat aileen de revendicatie s·u.b 3° een samenstelling van
middelen betreft, waarvan het eerste element s1tb a, de kleine gaarbak voor het
water, bestemd tot de afkoeling cler blaaspijp, het gevcilg is van een verkoeling
der blaaspijp beperkt tot de nens dezer
laatste :
·
Overwegende dat, nit .de termen van
het betwist octrooi blijkt dat, na onder
de titel « Revendications )) als het voorwerp nitmakencl van het octrooi, een
reeks elementen te hebben opgesomcl
waaronder de in het 111iclclel bedoelde samenstelling, verweercler Gohin, de ken(1) Verbr.,

23

November

Ui65

(B1tll.

merkencle bijzonclerheid van de nitvin~
cling in een sa111envatting zijner opvorcleringen aanwijzend, zijn nitvinding 0111schrijft in de volgende bewoordirigen :
<< een verplaatsbaar zich door 111iddel van
assenversmelting antomatisch reinigende
gasgenerator met onsmeltbare blaaspijp,
en, bij voorkenr, met reactieknip in onbekh~de plaa t ll ;
· Overwegende dat het bestreden arrest
verklaart dat « wat door het besproken
octrooi worclt gedekt, niet kan herleid
worden tot iecler cler afzonderlijk nitge~
brachte middelen cUe tot de algeheelheicl
cler verwezenlijking bijclragen, maar
nooclzakelijkerwijze in de onderlinge wisselwerking hunner onclerdelen moeten
worden beschonwcl, des te meer, wanneer
het, zoals ten deze gaat om een toepassing
die in haar samenstelling een wei 0111schreven doelwit nastreeft ll, en dat <<de
nienwigheid is ontstaan nit de samenbnndeling van verscheidene elementen,
wier afzonderlijke eigenschappen in hun
eenvonclige samenvatting de bekomen nitslag niet bereiken ll ;
Overwegende dat het bestreden arrest
alclns, op grond ener interpretatie van de
geza111enlijke bepalingen van het betwist
octrooi, heeft geoordeeld dat cUt octrooi
niet aileen de bij zondere organen en midclelen betreft welke erin onder n"" 1 tot 6
worden opgesomcl, doch ook nocli de:gezamenlijke en samenwerkencle toepassing
clezer onderscheiclen organen en midclelen
tot het verwezenlijken van een wel bepaalcle verbeterde soort gasgeneratoren;
Overwegende dat deze interpretatie,
welke niet onverenigbaar is met de ter111en van het betwist octrooi, sonverein
is, en het aan het octrooi verschnldigd
geloof niet heeft geschonden;
Overwegende dat het middel in feite
niet opgaat;
Over het tweede middel : schending
van de artikelen 97 van de Grondwet,
1319, 1320 van het Bnrgerlijk Wetboek,
1 van de wet van 24 Mei 1854 op de -octrooien, cloordat het bestreden arrest de
door eiseres vervaardigde gasgeneratoren
als namaking van het belgisch octrooi
nnmmer 351090 l1eeft aangezien, omdat
het aanneemt dat dit octrooi een nienwe
samenvatting van verscheidene bekende
elementen, lUe eiseres zou hebben nagemaakt, uitmaakt, dan wanneer de combinatie - volgens de uitdrukkelijke bewoordingen van bovenvermeld octrooi
(3° van de revencUcatie) - aileen droeg
op vier elementen : a, b, c, d (schending
van het geloof clat aan dit octrooi ver-

en

PAsrc., 1865, I, 406); 7 Juni 1906 (ibid., 1906,

PASIC., 1889, I, 76); 16 December 1895 (ibid.,

I, 291).
(2) Zie verbr., 24 December 1888 (Bull. en

1896, I, 47) ; 5 November 1925, beweegredenen
(ibid., 1926, I, 45).

.
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-671schuldigd is, en, verweerders, in hun besluiten waarvan het arrest insgelijks het
geloof miskent, toegaven dat eiseres de elementen sub b, a, cl, niet had nagemaakt,
zodat in alle geval, de namaking van een
enkel element geen namaking kon nitmaken van een combinatie - tegenstrijdigheid der motieven, die met een gebrek
der motivering gelijkstaat -, terwijl,
ten andere, nit het octrooi dnidelijk blijkt
dat, wat element a betreft, de revendicatie zich beperkte tot de verkoeling van de
nens aileen der blaaspijp en tot de voordelen die aan deze beperkte verkoeling
verbonden waren, beperkte verkoeling
die in de gasgeneratoren van eiseres niet
te vinden was, zoals blijkt nit het arrest :
Overwegende dat, zoals in antwoord op
het eerste middel werd niteengezet, het
bestreden arrest souverein heeft beslist
dat de samenstelling van middelen voorzien
in het octrooi onder nr 3 der opeisingen
niet de enige samenstelling is welke door
het octrooi is beoogd, en dat het octrooi
ook nog <le samenwerking bedoelt van de
onderscheiden elementen vermeld onder
nrs 1 tot 6 der opvorderingen;
Overwegende dat het middel in feite
niet opgaat;
Over het derde middel : schending van
de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetbock ·en 5 van de wet van 24 Mei 1854 op
de octrooien, doordat het bestreden arrest
de verbeurdverklaring der nagemaakte
toestellen uitspreekt en aanneemt dat eiseres overeenkomstig bovenvermeld al'tikel 5 tot schadevergoeding is gehouden,
om de reden dat eiseres niet beweert te
hebben gehandeld zonder voorafgaandelijke kennis van het besproken octrooi,
hetwelk haar overigens bekend moet zijn
geweest omwille harer onderlegde vakkennis, en zodoende, de regels betreffende
de bewijslast miskent, daar eiseres, oorspronkelijke verweerster, niets moest bewijzen, dat de bewijslast aileen op verweerders woog, terwijl ten andere bovenvermeld artikel 5 geen vermoeden schept
betreffende de voorafgaande kennis van
het nagemaakt octrooi :
Overwegende dat, waar het bestreden
arrest, enerzijds, verklaart dat « omwille
van haar onderlegde vakkel:mis het besproken octrooi aan aanlegster moet zijn
bekend geweest >l, en dat aanlegster «in
(1) Weliswaar, opdat er een prijs weze,
in de zin van de artikelen 1583 en 1591 van
het Burgerlijk Wetboek, wordt niet vereist
dat de prijs met cijfers in de overeenkomst
bepaald wordt; doch de overeenkomst moet
. de basiselementen ter berekening van de
prijs bevatten ofwel moet de prijs kunnen
bepaald worden in verband met de elementen

ernstige twijfel nopens de rechtsgeldigheid harer werkwijze heeft gehandeld, welke haar onthouding gebood >l en
waar het, anderzijds, vaststelt dat aanlegster bij wijze van tegenbewijs « niet
beweert zonder voorafgaandelijk kennis
van het besproken octrooi te hebben gehandeld >l, het de bewijslast niet heeft
omgekeerd welke op verweerders weegt,
doch ook bij een sonvereine beoordeling
van de bijzondere omstandigheden van
de zaak en op grond van vermoedens
eigen aan aanlegster wettelijk heeft beslist dat aanlegster wetens heeft gehandeld en derhalve de sanctie oploopt welke
door artikel 5 van de wet van 24 Mei
1851 voorzien is;
Overwegende dat het middel aldus feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten
en tot een vergoeding van 150 frank jegens verweerders.
4 Juni 1953. - 1• kamer. - Voorzitter,
H. Bail, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Vandermersch.Gelijlclttidende aonalltsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. Pleiters, HH. Van Leynseele en della
Faille d'Huysse.
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VIDRKOOP. -

DOOR DESKUNDIGEN TE BEPALEN PRIJS. 0VEREENKOMS'l' DIE NOOH DE
BASISELEMENTEN TER BEREKENING VAN DE
PRIJS NOOH DE GEGEVENS IN VERBANO WAARMEDE DE PRIJS KAN WORDEN VASTGESTEL!l
BEVAT. NIE1' VOLTROKKEN VERKOOP.

De overeenlcomst waarbij een partij verklaart een zaalc te verkopen en de andere te lcopen tegen een door deslcundigen te bepalen prijs, doah d·ie de basiselementen ter berelcening van de prijs
of de gegevens, in verband waarmede
de prijs dom· de deslcltndigen moet bepaald worden, niet bevat, maalct geen
voltmlclcen verkoop ttit en brengt bij{Jevolg geen overdraaht mede van de ei,qendom van de zaak op de leaper (1). (Bur-

gerlijk Wetboek,

art. 1583, 1591 en

1592).

die de overeenkomst bevat (DE PAGE, bd. IV,
n' 37; PLANIOL en RrPERT, bd. X, n' 36;
AuBRY en RAu, bd. V, paragraaf 349, blz. 18;
CoLIN en CAPITANT, bd. II, blz. 582; · verbr .
Fr., 11 Maart 1935, Dall. Per., 1936, 1, 48;
22 December 1936, Sirey, 1937, 1, 101, en
23 Maart 1937, Dall. Hebd., 1937, blz. 298).

672(LihCH, T. VAN BELLE.)
ARRES'J'.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op H Juli 1952 in hoger beroep
gewezen door de Hechtbank van eerste
aanleg te Brussel;
'
Over het enig middel : schending van
de artikelen 1134, 1138, 1319, 1320, 1322,
1591 en 1592 van het Burgerlijk Wetboek,
en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis lle door aanlegger tegen
de echtelieden Bertrand-Van Belle ingestelde vordering niet ontvankelijk verklaart welke strekte tot hernieuwing van
een tussen partijen gesloten huurovereenkomst met betrekking tot een onroerend
goed gelegen te Anderlecht, steenweg op
Bergen, 37, en de door aanlegger tot Germain Van Belle gerichte oproeping tot
tussenkomst zonder voorwerp verklaart,
om de reden dat Angele Van Belle op
14 Juni 1950 aan haar broeder Germain
Van Belle aangeboden heeft hem het litigieuze onroerend goed te verkopen, voor
een prijs welke bij wijze van expertise
zou bepaalcl worden; dat Germain Van
Belle de optie op 11 Juli 1951 gelicht heeft
en aanlegger op 13 Juli 1951 ervan op de
hoogte heeft gebracht dat hij eigenaar
van het onroerend goed was geworden en
dat hij wenste het zelf te betrekken, dat
aanlegger op 16 Augustus 1951 tot de echtelieden Bertrand een verzoek om hernieuwing van de huurov"el·eenkomst richtte, dat, op 27 October 1951, << dame Bertrand aan aanlegger liet weten dat de
verkoop inderdaad was gesloten en dat,
aangezien zij geen eigenares meer was,
zij het verzoek om hernieuwing niet in
aanmerking nemen kon ''; « dat inmiddels
een procedure tot vaststelling van de prijs
door deskuncligen, welke heden ten dage
nog niet ten einde is, a an de gang was "· ..
« dat tussen Angele Van Belle en Germain
Van Belle een verkoop is afgesloten welks
prijs bepaalbaar is ''• dan wanneer de
prijs waarvan de vaststelling van de beslissing van een derde afhangt niet bepaalbaar is, zo lang deze derde zich niet
heeft uitgesproken, ·zodat, ten dage waarop aanlegger zijn verzoek om hernieuwing
aan Angele Van Belle heeft doen toekomen, deze eigenares was van het litigieuze onroerend goed, vermits nog geen
voltrokken verkoop tussen haar en Germain Van Belle was gesloten : ·
Overwegende clat, volgens de vaststellingen van het bestreden vonnis, tweede
en derde verweerders, bij onderhandse
alden aan eerste verweerder hebben verkocht; « de prijs dienende te worden bepaald bij wijze van expertise,,, een onroerencl goed hetwelk zij op een vroeger
tijclstip aan aanlegger in huur hadden ge-

geven, en dat, toen het vonnis wercl gewezen, << een procedure tot vaststelling van
de prijs door deskuncligen aan de gang
was en nog niet tot een einde was gebracht '';
Overwegende clat het vonnis beslist dat
door deze overeenkomst « tussen tweede
en derde verweerders en eerste verweerder een verkoop is ontstaan welks prijs
l)epaalbaar is ''• en dat, vermits de overeenkomst aan aanlegger is aangezegd geweest, eerste verweerder vanaf deze aanzeg'ging ten opzichte van aanlegger eigenaar is geworden;
Overwegende dat, wanneer de overeenkomst waarbij twee personen verklaren,
de ene een zaak te kopen en de andere
ze te verkopen voor een door deskundigen vast te stellen prijs, de basiselementen ter berekening van de prijs of de gegevens in verband waarmede de · prijs
door de cleskundigen kan worden vastgestelcl niet behelst, deze overeenkomst geen
voltrokken verkoop uitmaakt;
Dat immers in dergelijk geval, de prijs
niet is bepaald naar de zin van deze term
in artikel 1591 van het Burgerlijk Wethoek;
Overwegende dat het bestreden vonnis
niet vaststelt dat de overeenkomst de
bovenomschreven gegevens behelst;
Weshalve de gronden van het vonnis
deszelfs dispositief niet wettelijk rechtvaardigen en het mid del gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, zowel ten aanzien van de
hoofdeis als ten aanzien van de eis tot
gedwongen tussenkomst; beveelt dat onderhavig arrest in de registers van de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
zal overgeschreven worden en dat melding
er van zal gemaakt worden op de kant
van cle vernietigde beslissing; veroordeelt
verweerders tot de kosten, daarin begrepen die van het bij de voorziening gevoegde uittreksel nit de minuten van de griffie van de Rechtbank van eerste aanleg
te Brussel; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel,
uitspraak doende in hoger beroep.
5 Juni 1953. - 1• kamer. - Vom·zitter,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslagyever,
H. Sohier. - Gelijlcl1tidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaatcgeneraal. Pleiter, H. Van
Ryn.
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. 00NCLUSIES. - BESCHOUWINGEN OVER DE
NOODZAKELIJKHEID VAN EEN DESKUNDIH ONDERZOEK. - DESKUNDI(l ONDERZOEK NIET
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HET HOI!'; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 Januari 1951 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek en
van het geloof dat client gehecht zowel
aan de twee tussen partijen op 14 Augustus 1950 door de heer scheidsrechter Ponette gewezen scheidsrechterlijke uitspraken als aan de door aanlegger v66r het
Hof van beroep te Luik genomen conclusies, doordat de rechters over de grond,
dienende recht te doen over « punten 2 en
3 >> van de door aanlegger in het scheidsrechterlijk compromis van 15 December
19±9 gestelde eisen, welke strekten tot
betaling van commissielonen op de door
verweerder van 9 tot 31 Augustus 1948,
gedurende aanleggers verlof, gedane zaken (punt 2) en tot betaling van een commissieloon op de door verweerder van
1 Mei tot 30 Augustus 19±9 afgesloten zaken (punt 3), en tot welke rechters aanlegger bij zijn conclusies het verzoek had
gericht een deskunclige aan te stellen met
last de voor beide aangelegenheden verschuldigde commissieloneil te bepalen, bij
het bestreden arrest ann nanlegger al-

thnns impliciet doch onduubelzinnig deze
twee eisen hehben ontzegd en hem gevolglijk he b ben veroordeelcl om a an verweerder een som van 207.614 fr. 94 te hetalen
op groncl dezer enige overweging dat
om oordeelkunclige redenen welke het hof
overneemt << over deze litigieuze feiten is
beslist geweest >> (s·ic) ten voordele van
aanlegger, dan wanneer de eerste rechter
in zijn eerste uitspraak, verre van over
de betwisting in het voordeel van aanlegger te heslissen, geweigerd had zijn twee
eisen in te willigen ofschoon hif principieel de gegrondheid ervan erkende on~
der het voorwendsel dnt het onmogelijk
was de berekening te mnken daar de partijen de dam·toe nodige gegevens niet hadden verstrekt, dan wanneer het bestreden arrest dus het geloof heeft geschonden dat client gehecht aan de eerste uitspraak a quo waarbij over de tweevoudige betwisting niet ten voordele van
aanlegger, cloch te zijnen naclele werd
beslist, en gevolglijk, het geloof dat client
gehecht ann de tweede uitsprank waarhij
op voet van de eerste een eindveroorde"ling ten laste van aanlegger werd gewezen,
dan wnnneer het bestreden arrest in
iedere onderstelling in gebreke is gebleven
antwoord te verstrekken op aanleggers
conclusies voor zoveel daarbij om het gelasten werd verzocht van een accountantsonclerzoek met bedoeliug het beloop der
door verweerder aan aanlegger verschuldigde sommen te bepalen; eiudelijk dan
wahneer het arrest vervallen is in een
tegenstrijdigheid in zijn gronden, welke
met het ontbrekeu van de bij artikel 97
van de Grondwet vereiste gromlen gelijkstaat, waar het de verwerping van aanleggers beicle eisen rechtv aardigt door de
overweging dat de eerste rechter over
cleze hetwistingen ·te zijnen voordele zou
hebben beslist :
Overwegencle clat het eerste onderdeel
van het midclel het bestreden arrest verwijt het aau de akten te hechten geloof
te hehhen geschonden, inzonderheicl het
geloof dat client gehecht aan de vermelclingen van de eerste der twee scheiclsrechterlijke uitspraken van 14 Augustus
1950, interlocutoire uitspraak geheten, en
gevolglijk van de tweecle te zelfden clage
gewezen uitspraak;
Dat het als grief tegen het arrest doet
gelclen clat het de aanspraken yan aanlegger met hetrekking tot de hem voor de
tijclvakken van 9 Augustus tot 31 Augustus 1948 en van 1 Mei tot 31 Augustus
1949 (l1tmten 2 en 3 van het scheidsrechterlijk compromis) verschuldigcle commissielonen te hebben verworpen door te verwijzen naar de redenen van de eerste

(1) Verge!. verbr., 26 Januari en 8 Maart
1951 (A1·r. Ve1·br., 1951, biz. 285 en 388);

8 December 1952 (An·. J!erb1·., 1953, biz. 200;
Bnll. en PASIC., 1953, I, 227).

AANGEVRAAGD. RECH'fER NIET GEHOUDEN
DE REDEN OP TE GEVEN W AAROM HIJ GEEN
DESKUNDIG ONDERZOEK BEVEEL'J\

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. ARREST AAN EEN PARTIJ EEN RECH1' OP COMMISSIELOON OP BES'J'ELLINGEN TOEKENNENDE.
ARREST VASTSTELLENDE DATER GEEN ELEMENT IS WELK TOELAAT DE GEDANE BESTELLINGEN 'l'E BEPALEN, GEEN TEGENSTRI,JDIGHEID,

1° Wanneet· een partij, in haar concl·usies,
een beschouwing 1tit over cle nooclzalcelijlcheicl van een cleslcttnclig onclerzoelc
cloch deTgelij lee mactt1·egel niet aan·vraagt, is de rech tet· er niet toe gehottrlen cle reclen op te geven waarom hij
geen deslcunclig oncle·rzoelc beveelt (1).
2° De t·echte1· o·vet· cle grond spreelct z·ich
n·iet teuen cloo·r vast te stellen, enerzijds clat een partij 'l'echt heeft op commissielonen 'op bestellingen clie gedaan
zouclen geweest zijn, en rtncle·rz·ijds clat
cleze part-ij r1een element voorbrengt clat
toetaat de geclane bestellingen en clienvolgens cle versqhulcl·igcle comm·issielonen te bepalen.
{LEEMANS, T. MENTEN.)
ARREST.

YERBR.. ,

1953. -
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-674rechter Ol) grondslag wam;van, volgens
het arrest, in het voordeel van aanlegger
<< over cle litigieuze feiten zou zijn beslist
geweest )), clan wanneer de eerste rechter aan aanlegger zijn eisen had ontzegd
·en dus niet in zijn voordeel uitspraak
had gedaan;
Overwegencle dat de door nrs 2 en 3 van
het scheidsrechterlijk compromis aan de
scheidsrechter onderworpen Yl'agen de
volgencle waren : 2) heeft de heer Leemans voqr het tijdvak van 9 tot 31 Augustus 1948, cluur van zijn verlof, recht
op een commissie op de door de heer Menten afgesloten zaken ? 3) heeft de heer
Leemans voor het tijdvak van 1 Mei tot
31 Augustus 1949 recht op een commissieloon op de door de heer Menten afgesloten zaken?
Overwegende clat de scheidsrechter beYond dat aanlegger recht had op commissielonen 'op de bestellingen gedaan gedurende de twee in aanmerking genomen
tijdvakken door clienten welke hij had
aangeworven, ook al waren deze bestellingen rechtstreeks tot verweerder gericht
geweest;
Dat de scheidsrechter evenwel vaststelde dat aanlegger geen genoegzame gegevens voorbracht tot het berekenen van de
commissielonen welke hem zouden versclmlcligd geweest zijn en clienvolgens
zijn eis afwees·;
Overwegende dat; waar het bestreden
arrest verwijst naar de redenen van de
eerste rechter << op gronclslag waarvan
over de litigieuze feiten werd beslist >> in
het voordeel van aanlegger, het bedoeld
heeft cle erkenning van aanleggers recht
op reclitstreekse of onrechtstreekse commissielonen gedurende beide hiervoren
omschreven tijdvakken over te nemen;
Dat het, door zich te uiten zoals het
lweft gedaan, het aan de eerste uitspraak
te hechten geloof niet heeft geschonden,
noch bijgevolg, het geloof te hechten aan
de tweede uitspraak, welke, na aan de
betwistingen clie de eerste niet had voorgelegd een einde te hebben gemaakt, de
einclafrekening tussen partijen heeft opgemaakt;
Overwegende dat het tweede onderdeel
van het micldel het bestreclen arrest verwijt geen antwoord te hebben verstrekt
op het verzoek om een deskundig onderzoek dat aanlegger bij zijn conclusies tot
het hof van beroep gericht had;
Overwegende dat, al wordt in de gronden van aanleggers conclusies in hoger
beroep gewag gemaakt van de noodzakelijkheid van een deskunclig onderzoek tot
bepaling van het bedrag der sommen die
hem voor een der vorenomschreven tijdvakken zijn verschuldigd, aanlegger niet
uitdrnkkelijk om het gelasten van derge-

lijke onderzoeksmaatregel heeft verzocht;
Dat het in het dispositief der conclusies
aangevraagde deskundig onderzoek niet
de vaststelling van de voor: de tijdvakken
van 9 tot 31 Augustus 1948 en van 1 Mei
tot 31 Augustus 19!9 verschuldigde commissielonen tot voorwerp heeft;
Overwegende dat het derde onderdeel
van het micldel het bestreden arrest
een tegenstrijdigheid verwijt, dewijl het
verwijst naar een reden van ue eerste
rechter die; volgens bewust onderdeel,
in het voordeel van aanlegger uitspraak
had gedaan, uesniettemin de eis te hebben afgewezen;
Overwegende dat het arrest .zich niet
tegengesproken lweft <loor te. beslissen,
aan de .ene zijue, dat aanlegger recht had
op rechtstreekse of onrechtstreekse commissielonen gedurende allebei de in aanmerking genomen tijclvakken, en door aan
de andere zijde, bij verwijzing naar de
redenen van de eerste rechter, vast te
stellen, dat aanlegger in gebreke bleef genoegzame elementen bij tc~ brengen om
het bedrag der hem versclmlcligde commissielonen te bepalen;
Dat de drie onderdelen van het middel
feitelijke grondslag misscn;
Om die redenen, ve1:werpt ·de voorziening; veroonleelt aanlegger tot de kosten en tot de vergoeding van 150 frank
jegens verweerder.
5 Juni 1953. - te kamer. ~ Voorzitter,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Piret.
Gelijlci7~idende ooncl7~sie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleitc1·s, HH. Struye
en Simont.
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1° lVIIDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. HOOFDELIJKHEID.
ARREST BESLISSENDE DAT ER GEEN HOOFDELIJKHEID BESTAA'l' TUSSEN 'J'WEE VERWEERDERS IN EEN VORDERING TOT SOHADEVERGOEDING. AANLEGGER BESLOTEN HEBBENDE 'l'OT
DE ONTSTENTENIS VAN HOOFDELIJKHEID. JVIIDDEL DOOR AANLEGGER TEGEN DEZE BESLISSING INGEROEPEN. NIET-ONTI'ANKELIJK-

HEID.

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
KRANKZINNIGE OF ABNORMALE. VERGOEDING VAN DE SCHADE. EIS VERWORPEN
OMDAT HIJ :MET DE BILLIJKHEID STRIJDIG IS.
vVE'l"l'ELIJKE BESLISSING.

1 o TVannee1· de 1'echter over· de grond,
overecnlcomstig de conch~sies van aanlcgger in verb1·elcing, beslist heett dat
e1· geen hoofclelijlcheid bestond tussen
twee VC!'Wccnlers in een vordering tot
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-675schadevergoed·lng, is de aanlegger niet
ontvankelijk om het ar·rest te verwijten
{fezegde conclusies te hebben ingewilligd, al was het op ver·l"ee·rde fii'Onden (1).
2o De r·echter, bi:i wle een eis tot ver{foedin{f van de door een lwanl"z·innige of
abnorrnale ve·roorznnkte schade nanhan{fig is gemnnlct, ver·werpt wettelijlc deze
eis door· vnst te stellen dM, wegens de
ornstandigheden die hij omsclw·ijjt, het
imvilligen er van n·let met de b-illijlcheid zou st-rolcen (2). (Burgerlijk Wet-

boek, art. 1386bis.)
(BAR'rH,

T.

MEUFFELS,

WEDUWE

01"l'EN.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 Januari 1952 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 1200 tot 1216, 1319, 1320, 1351,
1382, 1383, 1386bis van het Burgerlijk
Wetboek, 50 van het Strafwetboek, van
het gezag van het gewijsde en van het
aan de akten te hechten geloof, en van
artikel 97 vari de Grondwet, doordat, na
principieeel te hebben gesteld « dat, zo
Otten - totaal ofwel gedeeltelijk - als
met Muller hobfdelijk gehouden medeschuldenaar jegens <le geintimeerden
Barth (thans aanleggers in verbreking)
mocht woi·den beschouwd, geen moeilijkheid zou bestaan in verband met de ontvankelijkheid van de huidige eis der echtelieden Barth», het bestreden arrest de
vordering . van aanleggers in verbreking
niet ontvankelijk heeft verklaard op de
grond dat << tussen Otten en Muller geen
hoofdelijkheid kan worden uitgesproken >>
ve1'mits « artikel 50 van het Strafwetboek
in ··onderhavig geval niet van toepassing
is; dewijl Muller en Otten niet wegens een
zelfde misdrijf zijn veroordeeld geweest
en aileen Muller werd veroordeeld nit
hoofde vim de aangifte van cle zoon
Barth, terwijl tegen Otten generlei veroordeling nit dien hoofde, doch enkel
een maatregel van verweer werd uitgesproken »; eerste onder<leel, dan wanneer,
zoals het bestreden arrest trouwens vaststelt, de aangifte 1•an cle ~oon Barth
door Otten . <loor een vonms van ue
Krijgsraad te Verviers van 18 November 1944 bestraft is geweest; dan wanneer
Otten bij clit verstekvonnis tot de doodstraf is veroordeeld geweest; dan wanneer
het door Otten tegen dit vonnis aangeteverbr., 17 September 1951
Yerbr·., 1952, blz. 2; B-nll. en PAsrc.,
1952, I, 2) . Anders is het gelegen wanneer
de eis, die in de conclusies bevat is en door de
rechter aangenomen wordt, de openbare orde
aanbelangt (verbr., 20 Februari 1947 (Ar·1'.

kende verzet op 10 Juli 19-!5 door de
Krijgsraad te Verviers niet ontvankelijk
is verklaard geweest; dan wanneer het
militair gerechtshof te Brussel, op hoger
beroep tegen clit vonnis uitspraak doende,
het bij zijn arrest van 11 October 1949
bevestigd heeft voor zoveel het verzet
van de beklaagde niet ontvankelijk was
verklaard geweest; tenslotte dan wanneer
de door Otten tegen cUt arrest gerichte
voorziening in verbreking bij het arrest
van het Hof van verbreking van 23 Januari 1950 verworpen is geweest;
Doordat het bestreden arrest mitsdien
op onjuiste gronden en in weerwil van
het in vorenvermelde beslissingen gelegen
gezag van gewijsde, welke beslissingen
nochtans volkomen ter kennis van de
rechters over de grond stonden zoals deze
het uitdrukkelijk vaststellen, zijn weigering om artikel 50 van het Strafwetboek
toe te passen heeft gesteund op de overweging dat « Otten niet het voorwerp was
geweest van enige veroordeling... nit
hoofde van de aangifte van de zoon
Barth, cloch enkel van een maatregel van
verweer », onder het verkeercle voorwenclsel clat « het militair gerechtshof bij zijn
arrest van 11 October 1949, na vastgestelcl te hebben clat Otten zich vanaf het
tijclstip cler feiten in een cler toestanclen
omschreven in artikel 1 van de wet van
9 April 1930 zou bevomlen hebben,_ het
vonnis van 18 November 1944 en het vonnis van 19 November 1946 zou hebllen gewijzigcl voor zoveel claarbij tegen Otten
een straf was uitgesproken geweest )},
clan wanneer integencleel nit voormelde
beslissingen, en inzonderheicl nit het vonnis van de Krijgsraad te Verviers van
18 November 1944, bleek dat Otten nit
eli en hoofcle. tot de clooclstraf was veroorcleeld geweest en veroordeelcl bleef; twee<le on<lerdeel, clan wanneer, zoals het bestreclen arrest er uitclrukkelijk op wijst,
« zowel door de Krijgsraad te Verv~ers
als door het militair gerechtshof is vastgestelcl geweest llat het feit, hetwelk ten
gronclslag ligt van de telastlegging van
aangifte van de zoon Barth, ingebracht
tegen Otten in de in 1946 gevoercle rechtspleging, hetzelfcle was als een feit hetwelk bereicls tegelijk met andere feiten in
een vonnis van de Krijgsraad te Yerviers
van 18 November 1944 als llewezen was
beschouwd geweest en beoorcleelcl, en nit
hoofde van welk feit clit vonnis Otten
veroonleelcle om wetens 's vij ancls politiek of oogmerken te hebben gecliend (artikel 118b·is van het Strafwetboek); clan

(1) RaadpL

(Ar·r·.

Yerb1·., 1947, blz. 55; Bull. en PASIC., 1947, I,
·73, en de conclusie van het openbaai.· ministerie).
(2) Verhr., 11 Feb1·uari 1944 (An·. Ye1'br'.,
19441

blz. 104).

-676wanneer het dus waar blijft dat de vonnissen van 18 November 1944 en 19 November 1946 _ alsmede het militair gerechtshof, hetwelk in de redenen van zijn
arrest van 2 December 1948 vermeldt dat
de deelneming van Otten in de aangifte
van Barth zonder mogelijke twijfel is bewezen, alle bevonden hebben dat het feit
van het aangeven van de zoon Barth door
Otten vast stond, met de omstandigheid
dat deze aangifte de dood van Barth
voornoemd had ten gevolge gehad, ofschoon dit feit op voet van artikel 118bis
en niet op voet van artikel 121 bis van het
Strafwetboek is bestraft geweest », doordat uit cleze souvereine vaststellingen
blijkt dat het bedrieglijk feit uit hoofde
waarvan :Muller en Otten onderscheidenlijk door de militaire gerechten tot de
doodstraf waren veroonleeld geweest, als
enig feit diende te worden beschouwd,
hetgeen het toepassen van hoofdelijkheid
op de beklaagden rechtvaardigde voor
het betalen van de vergoedingen jegens
de door cUt feit benadeelde burgerlijke
partiien; doordat de rechters over de
grond, door te weigeren in onderhavig
geval deze hoofdelijkheid toe te passen,
niettegenstaande hun eigen vaststellingen
met betrekking tot de vermenging van de
feiten waarvoor Muller en Otten naar
aanleiding van de aangifte en de dood van
Barth v66r het strafgerecht hadden dienen in te staan, de draagwijdte van de
in het middel aangeduide wetsbepalingen
hebben miskend en ze derhalve hebben geschonden :
Overwegende enerzijds, dat aanleggers
v66r het hof van beroep geconcludeerd
hebben tot bevestiging van de beslissing
van de eerste rechter « dat er geen hoofdelijkheid tussen Muller en Otten bestond >>;
Dat aanleggers niet ontvankelijk zijn
om het arrest te verwijten deze conclusies
te hebben aangenomen, weze het op verkeerde gronden;
Overwegende anderzijds, dat het· arrest, waar het de conclusies van aanleggers beantwoordt, welke strekten tot veroordeling van weduwe Otten, eerste verweerster, op voet van artikel 1386bis van
het Burgerlijk Wetboek, om redenen onderscheiden van de in het middel aangehaalde overwegingen, vaststelt dat het
niet met de billijkheid zou stroken, wegens omstandigheden welke het omschrijft, de vordering van aanleggers in
te willigen ;
Dat deze vaststelling, luidens artikel 1386bis van het Burgerlijk Wetboek,
het verwerpen van bedoelde vordering
(1) Anders is het gelegen indien de schuldige de ·aangestelde was van de schuldige
vennoot en indien de tegen deze laatste ge-

rechtvaardigt en dat het middel, voor zoveel het tegen overbodige redenen opkomt,
van belang ontbloot is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten en tot de vergoeding van 150 frank
jegens elk der verweerders.
5 Jnni 1953. - 1° kamer. - Yooni!itte1·,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggeve1·,
I-ll Daubresse. - Gelijkl7l-idende conclnsie, I-I. Raoul I-Iayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
Pleite·rs,
I-II-I. Van Ryn en della Faille d'Huysse.
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1° MISDADEN EN WANBEDIUJVEN
TEGEN DE UI'l'WENDIGE VEILIGI-IEID VAN DE STAAT. - MISDRIJF
DOOR EEN YENNOOT GEPLEEGD. - HANDELSyERENIGING ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID.- NIET SCHULDIGE VENNOTEN.- PERKEN VAN HUN AANSPRAKELIJKHEID.
2° VENNOOTSOI-IAPPEN.- IIANI>ELSVERENIGING ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID. UITVOERING OP RET ONVERDEELD AANDEEL VAN
EEN VENNOOT. - UI'l'VOERlNG OP EEN ELEMENT VAN RET PA'fRlMONlUJI{ VAN DE VENNOOT.
1° Wanneer een misdaafl of een wanbed·rijf tegen de ,uitwendige veiligheid van
de Staat gepleegd we1·d door een vennoot van een handelsve1·eniging zonder
1·echtspersoonlijkhm:d naa1· aanleiding
van een ven·ichting beho1·emle tot de
bed1··ijvigheid van de ve1·eniging, mag
een tegen een ande1·e, niet schnld-ige,
vennoot gerichte en enlcel OlJ a?"t-ilcel 123decies, lid 2, van het Strafwetboelc, gesteu.nde bn1·gerlijlce vordering, e1·
slechts toe strelclcen deze vennoot bu.rge?·lijlc aanspt·alcelijlc te doen verlclat·en,
ten belope van de sommen of waa1·den
die hij u,it de onrechtmatige verrichting
getrolclcen heeft, voor het geheel van fle
sancties en vemo1·delingen tegen de
sch~tldige ~titgesproken of voor enlcele
daarvan; doch in beide gevallen is de
niet schuldige vennoot niet boven fle
doot· hem uetmlclcen winst gehouden.
Bij uevolg, indien hij t·eeds hetzij v1·,ijwillig, hetzij ingevolge een op zijn goederen ve1·richte 1·echtspleging van tenu..itvoedegging betaald heeft, mau een
latere tegen hem ingestelde vo1·de1·ing,
geste1tnd op artilcel 123decies van ·het
Strafwetboelc, niet rneer ingewilligd
worden (1).
richte vordering op artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek gesteund werd (verbr.,
14 April 1947, AtT. Yet·bt·., 1947, blz. 116).

-677:2° lJe temtitvoerlegg·ing die in een handelsvereniginri
zonder rechtspersoonlijlcheid op het onverdeelcl aandeel van
een vennoot vervolgd wm·dt, is een tenuitvoerlegging die op een element van
het pat1·irnonimn van deze vennoot vervolgd wordt (1).
(DE BELGISCHE STAAT, 1', JAMES,
WEDUWE RIXHON.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het llestreden
arrest, op 16 Mei 1952 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat uit het bestreden arrest en uit de andere bij de voorziening
gevoegde rechtsplegingsstukken blijkt
dat aanlegger, op grond alleen van artikel 123decies, lid 2, van het StrafwetboPk,
verweerster gedagvaard heeft ten dude
haar te lwren veroordelen om hoofdelijk
met Henri IUxhon een deel, namelijk
263.622 frank, van de sum van 2 miljoen
frank te betalen waartoe hij bij het arrest van het militair gerechtshof als
schadevergoeding jegens de Staat was
veroordeeld geweest, uit hoofde van een
inbreuk op artikel 115 van het Strafwetboek; <lat dit misdrijf door Rixhon was
gepleegd geweest bij gelegenheid van een
verrichting behorende tot de bedrijvigheid van een handelsvereniging zonder
rechtspersoonlijkheid waarvan, behalve
Rixhon, verweerster en Ernest Rixhon
deel uitmaakten; dat Henri Rixhon buitendien onder meer overeenkomstig artikel 123ter van het Strafwetboek was veroordeeld geweest, tot verbeurdverklaring
van alle voordelen welke de uit zijn bedrijvigheid voortvloeiende winst namelijk 869.250 frank, opleverden; dat eindelijk de som van 263.622 frank, voorwerp van de dagvaarding, overeenstemt
met het bedrag der sommen en waarden
die de ongeoorloofde verrichting van
Henri Rixhon aan verweerder heeft opgebracht:
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist dat de vordering van de Staat,
zoals zij ingesteld werd niet gegrond is,
om de redenen dat de verbeurdverklaring
van de uit de lledrijvighei<l van de schuldige voortvloeiende winst de som van
263.622 frank· begreep, dit is de winst
welke bewuste bedrijvigheid aan verweerster heeft opgebracht, dat zij op de goederen der vereniging was uitgevoerd geweest, en dat het verlies, door verweerster
van ha ar aan<leel in de goederen die het
voorwerp dezer uitvoering waren, juist
(1) Raapl.

DE PAGE,

bd. V, n' 29.

het bedrag van lutar winst vertegenwoortligt;
Over het eerste en het tweede middel
tezamen, het eerste, schending van de
a1:~i~elen ~~3te1· (wet van 19 Juli 1934, geWlJZlg~ blJ de wet van 7 J uni 19!8) ;
123deetes (besluitwet van 20 September
19!5 en wet van 1 Juni 19±9) van het
s;rafwetboek, 1, 2, 3, 4, 15, 17, 175, 176,
117 van de wetten op de handelsvennootschappen, 97 van de Grondwet, doortlat
het bestreclen arrest, na te hebben erkencl
dat verweerster in verbreking feitelijk
vennote was van haar zoon Henri Rixhon
welke wegens inbreuk op artikel 115 va~
het Strafwetboek tot de wettelijke straffen, tot verbeurclverklaring en tot 2 miljoen frank schaclevergoeding aan cle Belgiselle Staat was veroordeeld geweest
weigert haar naar luid van artikel 123d/
cies van het Strafwetboek te veroordelen
tot' betaling van 263.622 frank, welke haar
aandeel in de schadevergoeding vertegenwoordigt, omdat de vergelcling van
de bedrijvigheid van de schuldige,
welke vergelding de door verweerster opgestreken 263.622 frank
begri.ivt, bij het arrest van het militair
gerechtshof verbeurd werd verklaard;
« dat het patrimonium van de feitelijke
vennoten en dat der vereniging vermengd
zijn; dat een ten uitvoer gebrachte verbeurdverklaring dus het persoonlijk patrimonium der vennoten aantast << e~ dat
artikel 123decies in fine zich gevolglijk ertegen verzet dat de feitelijke vennoot
« buitendien tot het betalen van schadeverg·oeding zou kunnen gehouden zijn »,
dan wanneer de ten laste van de vereniging uitgesproken verbeurdverklaring de
vennoot niet van de op hem lJij artikel 123 decies, lid 2, van het Strafwetboek
gelegde verplichting kan bevrijden, dewelke enkel slaat op de sommen en waarden die de verrichting aan de vennoot
persoonlijk heeft opgebracht, die dus uit
het onverdeeld patrimonium zijn weggevallen en mitsdien niet door de maatregelen van verbeurdverklaring kunnen worden
getroffen, en dan wanneer de yerbeurdverklaring, zijnde een ten laste van de
schuldige uitgesproken straf, niet met de
verplichting om het veroorzaakte nadeel
te herstellen mag worden geli jkgesteld
noch derhalve <le schadevergoeding mag
compenseren : het tweede, schending van
de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 1±, 15, 17, 175, 176,
177 van de samengeschakelde wetten op
de handelsvennootschappen, 123ter, 123decies van het Strafwetboek, 97 van de
Grondwet, <loordat het bestreden arrest
verweerster in verbreking ontheft van de
verplichting tot schadevergoeding ten belope van de sommen of waarden welke
de strafbare verrichting van haar zoonvennoot haar heeft opgebracht, dit is
ten belope van 263.622 frank, omdat

-678naar recht, het patrimonium der feitelijke vennoten en dat der vereniging vermengd zijn; dat een ten uitvoer gebrachte
verbeurdverklaring dus het persoonlijk
patrimonium der vennoten aantast ll en
dat deze verbeurclverklaring dus de aan
de vennoot door de verrichting opgebrachte winst zou doen verdwijnen, dan
wanneer in de hanclelsverenigingen zonder rechtspersoonlijkheicl het patrimonium cler feitelijke vennoten en clat der
vereniging niet vermengu zijn; zulks enkel het geval is in de nh~t regelmatig bekendgemaakte vennootschappen, welke
ten opzichte van de derde bestaan en
waarin gevolglijk voor alle verplichtingen
van cle vennootschap hoofdelijkheill onder
alle vennoten best a at :
Overwegende dat het eerste middel ten
onrechte staande houdt dat de niet schuldige vennoot de in artikel 123dec-ies,
lid 2, omschreven verplichting slechts
kan ten uitvoer leggen op andere goederen dan zijn aandeel in de goecleren
welke in tle vereniging in gemeenschap
zijn gebracht; dat deze stelling steun
vindt noch in de tekst van artikel 123decies, lid 2, noch in het verslag tot de Regent hetwelk voorafgaat aan de besluitwet van 20 September 1945 waarbij deze
bepaling in het Strafwetboek is ingelast
.geweest;
Overvvegende clat de omstancligheid dat
de in artikel 123te7· van het Strafwetboek
.omschreven verbeurdverklaring en de
veroorcleling tot schadevergoeding wegens het door het misdrijf aan tle Staat
berokkende nadeel, welke tegen de schulclige werclen uitgesproken, onclerscheiden
zijn en dat de tenuitvoerlegging van de
ene niet in de plaats kan komen voor de
tenuitvoerlegging van de andere, niet met
zich brengt dat de niet schuldige vennoot
uit kracht van artikel 123<lecies, licl 2,
voor burgerlijk aansprakelijk kan worden gehouden ten belope van een hoger
bedrag clan het hem door de ongeoorloofde verrichting opgebrachte; clat uit
tle tekst van voormeld lid, evenals uit de
uaarin vervatte verwijzing naar het vorenstaancle lid, duidelijk blijkt dat de
niet schuldige vennoot persoonlijk niet gehouden is boven de winst clie de beclrijvigheid van de schulclige vennoot hem heeft
opgebracht, zowel wat de tegen laatst genoemde uitgesproken veroorcleling tot
schadevergoeding aangaat, als wat de
veroordeling tot boete, verbeurclverldaring, teruggave of kosten betreft;
Overwegencle dat de rechter over de
grond clus wettelijk heeft kunnen beslissen
uat, vermits de tenuitvoerlegging van de
ten laste van Rixhon uitgesproken' verbeurdverklaring mede is geschiecl op het
onverdeeld aandeel hetwelk verweerster
in de goecleren der vereniging bezat, voor
een waarde welke gelijk is aan die van

de haar door de bedrijvigheid van de
schulclige opgebrachte winst, aanlegger
geen gronden had om zich nit kracht van
artikel123flecies, lid 2, van het Strafwetboek op de andere goederen van verweerster te verhalen·
Overwegende ten slotte, dat, hoewel het
arrest beslist, zoals het middel het aanhaalt, dat het patrimonium der feitelijke vennoten en dat van ue vereniging vermengd zi.in, nit het tekstverband van het arrest blijkt dat het
enkel heeft bedoeld te zeggen dat het onverdeeld aancleel van een vennoot in de
in een handelsvereniging zonder rechtspersoonlijkheid in gemeenschap gebrachte
goederen een element is van het patrimonium van deze vennoot, en dat derhalve·
een op deze g·oederen ten belope van het
onverdeeld aandeel van de vennoot verrichte tenuitvoerlegging een op een element van diens patrimonium verrichte
tenuitvoerlegging is;
Overwegencle dat dergelijke beslissing
geen der in het micldel aangeduicle wetsllepalingen schendt;
Overwegencle dat de middelen niet gegrond zijn;
Om llie redenen, verweqJt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot een vergoeding van 150 frank jegens verweerster .

<<

5 Juni 1953. - 1" kamer. - Voorzitte·r,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Piret. Gel-ijlcMti<lende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste·
advocaat-generaal. - Pleiter, H. della
Faille cl'Huysse.
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1° MILITIE. -

.AANVRAAG OM GEWOON UITS'l'EL. BEVOEGDHEID VAN DE MILI'l'IERECH'l'SCOLLEGES. PEH-KEN.

.2° MILITIEJ. -

BEHOREN VAN EEN DIENSTPLIOH'l'IGE 1'0'1' EEN LICHl'ING. VERBINDING
AAN EEN ANDERE LICH'l'ING. TOELAATBARE

BEWJ,JSELEMENTEN.

1 o De militiet·echtscolleges, clie k7·achtens

~

c/.e ministe1·iele beslwiten vctn 31 Octobe7'"
1951 en 31 JJ1ei 1952 voo·r het sa-menstellen vcm cle licht·ing 195.~ zetelen, zijn
niet bevoegd om ttitspnuilc te aoen over
een acmv1·aag o-m gewoon u:itstel -i-nge<liend aom· eon dienstplioht·ige <lie. n·iet
tot deze lichting behoort. (Wet van
15 Juni 1951, art. 26, 27, 31 en 36.)
2° Orn te bepalen of een rli.enstplichtige,
d'ie tot een bepnalde lichtin[t behoo·rt,
cum,.een andm·e l-icht-in{f ve·rbonden is,
stetmen de milit·im·echtscollerJCs op de
mnatregelen of beslissingen 11an cle over·-

. ·r
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-679heden of militieTechtscolleges, wnnt·vcm
· de• dienstplichtige het voorwenJ heett
lcnnncn tdtmMcen, met witslttiting vnn
nndere elementen vnn het clossiet· en
vnn. de lo·u.teTe vet·Jclnt·ingen vnn cle
dienstplichtige.
(DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
T. HOEBECKE.)

'

ARREST,

HE'J' HOF; - Gelet op de bestrellen
beslissing, op 17 October· 1952 door. de
lwge militieraad gewezen;
Over het enig mid del: schending van
het principe van de eenjarigheid in zake
samensteUing van de lichtingsterkten, welk principe volgt uit de artikelen 119
van de Grondwet, 2, paragraaf 3, van de
wet van 15 Juni 1951 betreffende de
dienstplicht en 1, littera 0, van de bij
koninklijk besluit van 15 Februari 1937
samengeordende wetten op de militie,
welke de lichting 1952 beheerst hebben;
schending van de volgende bepalingen
toepasselijk nit aamnerking van de eenjarigheid : de artikelen 2 van de wet van
24 December 1951 tot vaststelling van het
contingent voor het jaar 1952, 8 en 10, paragraaf 1, 20, 26, 1°, en 31, 1°, van de
militiewet, 9 en 12 van het koninklijk besluit van 30 October 1951 houdende bepaling van de datum van inwerkingtreding
en regeling van de toepassing dezer wet,
het enig artikel van het ministerieel besluit van 30 Mei 1952 (Belgisch Stnntsblad van 8 Juni 1952) waarbij de aanvragen om uitstel ingediend door de dienstplichtigen van de lichting 1953 bij de militierechtscolleges worden aanhangig gemaakt, de artikelen 1 en 2 van de ministeriele besluiten van 31 October 1951 (Bel_qisch Staatsblnd van 11, 12 en 13 November 1951) en ill Mei 1952 (Belg·isch Staatsblad van 8 Juni 1952) tot vaststelling en
verlenging van de zittijden van de militierechtscolleges voor het samenstellen van
het contingent 1953; schending der bepalingen welke de bevoegdheid van de militierechtscolleges
vaststellen,
namelijk
van de artikelen 26 en 31 van de wet be~
treffende de militie; schending van de
artikelen 1319 en 1320 van het Bur~erlijk
Wetboek, nopens het aan de
akten te hechten geloof; schending van
de artikelen 97 van de Grondwet en 38,
paragraaf 4, van de wet betreffende de
militie, nopens de verplichting om de beslissingen naar recht en in feite met redenen te omkleden, doordat bij bevestiging
van de beslissing waarvan beroeD, de bestreden beslissing aan verweerder het bij
artikel 10, })aragraaf 2, 1 o, van de wet
van 15 Juni 1951 voorziene uitstel verleent, aldus impliciet het door de gou-

verneur van de provincie in zijn akte van
beroep opgeworpen middel van onbevoegdheicl afwijzend, dan wanneer verweerder
niet tot het contingent 1953 behoorde,
maar tot de reeds onder de wapenen geroepen klasse 1952, en dan wanneer de
militieraad en de hoge militieraad, .welke
respectievelijk op 29 Augustus en 17 October 1952 hebben uitspraak gedaan, enkel met het oog op het vormen van het
Gontingent 1953 in zittijd waren, en dat
deze rechtscolleges, dienvolgens, onbevoegd waren om kennis te nemen van een
aanvraag ingediend door een tot het contingent 1952 behorende dienstplichtige,dan wanneer de bestreden beslissing althans het geloof heeft geschonden dat aan
de stukken van het dossier client gehecht
en inzonclerheid aan de akte van beroep,
waarin verklaard werd dat verweerder
tot de lichting 1953 behoorde, en dan wanneer, door te steunen op gezegcle stukken
en op de verklaring van verweerder zelf,
de bestreden beslissing niet wettelijk met
redenen is omkleed :
Overwegende dat, door zijn aanvraag van 10 Januari 1952, verweerder tegelijk
een gewoon uitstel, gegrond op artikel 10
paragraaf 2, 1°, van de wet van 15 Juni
1951, en een buitengewoon uitstel, gegrond
op artikel 11 van dezelfde wet, heeft aangevraagd, doch dat de beroepen beslis.
sing, en insgelijks de bestreden beslissing
enkel over de eerste dezer aanvragen uitspraak hebben gedaan;
Overwegende dat, in zijn akte van beroep tegen de beslissing van de militieraad, de gouverneur van de provincie
doen gelden heeft dat belanghebbende tot
de lichting 1952 behoorde, en niet tot die
van 1953, zoals verkeerdelijk op het model 15 vermeld stond, en dat de militieraad, dienvolgens, niet ):>evoegd was om
aan een clienstplichtige van de liclrting
1952 een gewoon uitstel te verlenen;
Dat de bestreden beslissing, dit middel
beantwoordend, erop wijst « dat uit het
aan de hoge raad onderworpen dossier en
uit de verklaringen van de dienstplichtige
blijkt dat gezegde dienstplichtige tot de
lichting 1953 behoort;
Overwegende enerzijds, dat, naar luid
van de artikelen 26, 1°, en 31, 1°, van de
wet van 15 Juni 1951, de militieraad en
de hoge militieraad slechts kennis nemen
van de door de dienstplichtigen ingediende gewone aanvragen om uitstel wanneer
het aantal aanvragen door de Ministers
van binnenlandse zaken en landsverdediging te hoog wordt geacht;
·
Dat, anderzijds, volgens de artikelen 27
en 36 van voormelde wet, de :Minister van
binnenlandse zaken, de openings- en sluitingsdata van de gewone zittijden van
gezegde militierechtscolleges bepaalt, zittijden gedurende welke deze van de ge.
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WET VAN 15 JUNI 1951 EN 22 VAN KONINKwene aanvrag-en om uitstel kennis mog-en
LIJKBESLUI'J' VAN 30 OCTOBER 1951. - '.roEnemen;
PASSINGSGEBIED.
Overweg-ende dat de data van 29 Aug-ustus 1952 en 17 October 1952, waarop de
militieraad en de hog-e militieraad res- 1° Is wettelijlc de besUssing waarcloor de
hoye rnUitierancl, waat·bij het hogm· bepectievelijk uitspraak g-edaan hebben, be,roep van cle gonvernent· der pmvincie
g-repen zijn in de g-ewone zittijd van deze
rechtscolleg-es zoals hij g-eopend werd bij
teyen een beslissinrf van cle militieraad,
ministerieel besluit van 31 October 1951 , die aan een dienstpUchUye een nitstel
en verleng-d bij dat van 31 Mei 1952, doch
vet·leent, aanhang·iy is, aan deze laatenkel tot het samenstellen van het continste et· van alcte vei'leent clat hij hot toeg-ent 1953;
yestcme u.itstel vet·zaalct, hoewel deze
Overweg-ende dat uit de procedurestukverzalcinrf, floor yewone brief yericht
ken, namelijk nit tabel A g-ehecht aan
ann cle hoge mil·it·ie·ra(ul, niet geschiedde aanvraag om uitstel, blijkt dat vercle in (le 1!oi·m en bii (le overhe·icl beweerder op 14 Juli 1931 g-eboren is;
panld bi:i cle artilcelen 55 van de wet
Dat daaruit volg-t dat, onder het reg-ime
vnn 15 Jumi 1951 en 22 van lwninkUjk
van artikel 4, 1 o, van het koninklijk bebesltt# vnn 30 Octobe·r 1951.
sluit van 15 Februari 1937, op verweer- 2° De pleeyvonnen bepna.ld bij de rtt·tUceder nog- van toepassing- krachtens de arlen 55 'Vctn cle wet vnn 15 J11ni 1951 en
tikelen 27 en 28 van het koninklijk be22 vnn lconinlclijlc beslnit van 30 Ocsluit van 30 October 1951, verweerder
tobe·r 1951 zijn slechts vnn toepnss'ing
normaal niet tot de lichting- 1953 behoort;
otJ cle 'verzalciny (l-ie een uUstel of een
Overweg-ende dat de procedure g-een env1'ijstell-i1t.tJ tot voot·weTp heeft welke
kel stuk behelst waardoor bewezen wordt
ann de clienstplichtiue we·rcl toegesta.nn
clat verweerder het voorwerp zou uitg-ebij een beslissiny wan,rtegen fleen miclmaakt hebben van een maatreg-el of een
clel vnn beToep mee·r openstnat.
beslissing- der overheden of van de militierechtscolleg-es die hem aan de lichting
(DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
1953 zou verbinden;
'f. MERCIER.)
Overwegende dat, daar dergelijk bewijs
niet is bijg-ebracht geweest, de bestreden
ARREST.
beslissing het afwijzen van het in de akte
van beroep ingeroepen middel niet wetteHET HOli'; - Gelet op ,de bestreclen
lijk heeft gerechtvaardigd;
Om clie redenen, verbreekt de bestre- beslissing, op 29 Januari 1953 door de·
den beslissing; beveelt dat onderhavig ar- hoge militieraad gewezen;
Over het eerste middel : schending van
rest in de registers van de hoge militieraad zal overgeschreven worden en dat de artikelen 2G en 29, paragraaf 5, alimelding er van zal gemaakt worden op nea 2, 31 en 55 van de wet van 15 Juni
de kant van de vernietig-de beslissing; 1951 betreffende de dienstplicht, en 22 van
verwijst de zaak naar de hoge militie- bet koninklijk besluit van 30 October
1951 houdende bepaling van· de datum van
raacl, samengesteld uit andere leden.
inwerkingtreding en reg-eling van de toe8 Juni 1953. - 2• kamer. - Voorzittet·, passing dezer wet, doordat de bestreden
H. Wouters, voorzitter. - Verslaygever, beslissing, uitspraak doende over bet bcH. Belpaire. - GeUjklniclende conclu.sie, roep van de ·gouverneur van de provincie
H. I\1ahaux, advocaat-generaal.
tegen een beslissing van cle militieraacl
waarbij aan verweerder bet bij artikel10,
paragraaf 2, 7°, van gezeg·de wet voorziene uitstel werd verleend, aan belang-hebbende akte ervan heeft verleend dat
2• KAlVIER. - 8 Juni 1953
hij het hem toegestaan uitstel verzaakt,
clan wanneer, daar cleze verzaking niet
1° MILITIE. - BESLISSING VAN DE MILI1'IE- overeenkomstig de bepaling-en van voorRAAD EEN UITS'l'E[, TOES'l'AANDE AAN EEN melde artikelen 55 en 22 geschiedde, zij
DIENS'l'PLICHTIGE. - HOGER m~ROEP VAN DE nietig was en, dienteng-evolge, niet lwn
GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE. AF81'AND
beletten dat de beroepen beslissing- harn·
VAN BEl' 'l'OEGESTANE UI'l'STEL DOOR DE uitwerksel zou hebben :
DIENS'l'PLIOH'l'IGE, BIJ BRIE~' AAN DE HOGE
Overwegende dat de militieraad van tle
MILI'l'IERAAD GERICH:L'. - BESLISSING VAN provincie Henegouwen bij beslissing van
DE HOGE MILI1'IERAAD AKTE VERLENEND VAN 29 Augustus 1952 aan verweerder het
DEZE AFSTAND AAN DE DIENSTPLICHTIGE. door hem aangevraagd uitstel lweft verWET'l'ELIJKHEID.
leend;
2° MILITIE. - AFS'l'ANJJ VAN HET UI'J'S'l'EL
Dat nit de procedurestukken blijkt dnt
EN VAN DE VRIJS'l'ELLING. - PLEEGVORMEN verweerder, bij brief van 8 December
VOOR.ZIEN DOOR DE ARTIKELEN 55 VAN DE , 1952, gericht aan de secretaris-verslagg!:'·-

---
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ver van de hoge militieraad, kenbaar
heeft gemaakt dat hij beslist had zijn
studien niet meer te vervolgen;
Overwegende dat de bij de artikelen 55
van de wet van 15 Juni 1951 en 22 van
het koninklijk besluit van SO October
1951 voorziene verzaking, de verzaking
is welke tot voorwerp heeft een uitstel of
een vrijlating die aan de dienstplichtige
toegekend werd bij een beslissing welke
niet meer voor enig beroep vatbaar is;
Dat het midclel naar recht fault;
Over het tweede middel : schencling
van de artikelen 1319 en 1S20 van het
Bnrgerlijk W etboek nopens het geloof dat
aan de akten client gehecht, 97 van de
Grondwet en 38, paragraaf 4, van de wet
van 15 Juni 1951, doordat de bestreden
beslissing de alde waarbij de dienstplichtige het rechtscollege ter kennis brengt
clat hij niet gewaagd heeft zich te laten
inschrijven om zijn studiCn voort te zetten als een verzaking beschouwt, en doordat de bestreden beslissing, waar zij
akte verleent van een verzaking na
feitelijk geoordeeld te bebben, dat belang·hebbende niet had verzaakt maar het bewijs had verschaft dat zijn aanvraag niet
gegrond was, noch naar recht noch in
feite met redenen is omkleed :
Overwegende dat, in de door het middel becloelde brief, verweerder er zich
niet toe beperkt te verklaren dat hij het
niet gewaagd heeft zich te Jaten inschrijven om zijn stnclien voort te zetten, maar
bovendien verklaart dat hij hoopt ze te
beeindigen wanneer hij zijn militaire
clienst zal volbracht hebben;
Dat, zonder in tegenspraak te vallen
met de termen van cleze brief, de bestreden beslissing hem wettelijk als een verzaking inhouclend heeft kun~en beschouwen;
Overwegende dat de bestreden beslissing uit deze verzaking afieidt dat de
grondslag van de aanvraag om uitstelniet
opgaat;
Dat zij deze aanvraag alclus niet ongegroncl verklaart, doch vaststelt clat zij
geen voorwerp meer heeft;
Overwegende clat geen van beide onder-·
delen van het midclel in feite opg·aat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
8
H.
H.
H.

Juni 195S. - 2" kamer. - Voo1·zitte1·,
Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
Belpaire. - Gelijl"luidende conclnsie,
Mahaux, advocaat-generaal.
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WISSFJLCONTROLE. lNBREUKEN OP
DE BP~SLUI'l'EN EN REGLEMEN'l'EN BETREFFENDE

DE WISSELOONTR0LE.- VERVOLGING OP VERZOEK VAN HE'l' BELGISCH-LUXEMBURGS lNS'l'l'l'UUT VOOR DE WISSEL. 0PDRACH'l'EN
DOOR DE RAAD VAN HE'l' lNS'l'l'l'U'l' AAN ZEKERE
AMB'l'ENAREN VAN Dl'l' LAATSTE VERLEEND.
WE'lTELI.JKHEID.

2°

MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. AANVRAAG TOT VERVOLGING.
MIDDEL AFGELEID illT DE SCHENDING VAN
DE AR'J'IKELEN 31 EN 65 VAN HE'l' WE'J'BOEK
VAN S'l'RA~'VORDERING. i\IIIDDEL NIET VOOR
DE REOHTER OVER DE GROND VOORGESTELD.
iVIIDDEL NIE'l' ON'l'VANKELIJK.

So

MIDDELEN TOT VERBREKING.STRAFZAKEN. iVIIDDEL EEN GEBREK AAN
ANTWOORD OP Die CONOLUSIES AANVOERENDE.
PASSEND AN'l'WOORD. 1\'IIDDEL DA'l' GRONDSLAG llflS'r IN FEITE.

1° Indien het pdncipicel awn de mad van
het Belg·isch-Lnwembnrgs Institttnt voor
de wissel behoo1·t de ve1·volg·ing aan tc
vmgen van de inbreuken op de beslttiten
en reglernenten bet1·ejJ'encle de w·isselcontrole, ve1·biedt nochtans geen enkele
wetsbepali.n[J aan cleze mad tot het
·nitoefenen vnn dit recht aan z-i-jn ambtenctren 011d1·acht te geven (1). (Besluit-

wetten van 6 October 1944, art. 1, S en
6, 5 December 1944, art. 1, en 4 Juni
19iG, art. S.)
2° .Mag niet voo1· de ee1·ste maal voo1· het
hot worden voo1·gestelcl het ntidclel hierwit afrteleid clat de onde1'telcenaa1·s van
een verzoek tot ve·rvolging, in strijcl met
de bepaUngen van cle a1·tikelen 81 en 65
van het 'YVetboelc van st·ra['vo,rde·l·ing, in
het ve·rzoelc zelve cle hoednnigheid
waa1·in zil handelden niet hebben aangecl·ttid (2)..
so Missen gmnrlslag in feite cle ·middelen
een gebrelc aan ant'!V001'd op de conclnsies aCLnvoerende, dan wannee1· deze in
rle best1·eden beslissing, hetzij impUciet,
hetzij nitdr'!tlclcelijk, op passende 1nijze
beantwoo1·d werden (S).
(PRZEDNOWEK EN CONSORTEN,
~·. LOEB EN OONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF; -

Gelet

011

het bestreden

(1) ·Raadpl. verbr., 23 Mei 1949 (ArT. Fel'bl'.,
1949, biz. 346; Bull. en PAsrc., 1949, I, 390);
4 Juli 1949 (Mr. T'erb1·., 1949, biz. 443). Zie
ook verbr., 10 en 31 October 1952 (A1~-. Verln-.,
1953, 48 en 108; B7tll. en PASIC.·, 1953, blz. 49
en 117).
(2) Verbr., 4 Juli 1949, in nota 1 Yermeld.
Vergel. verbr., 13 November 1952 (A1~·. Ye1·br.,
1953, biz. 142; Bttll. en P ASIC., 1953; I, 156).
(3) Vaste rechtspraak. Zie onder meer vcrbr.,
23 Maart 1953 (A·1T. l'e'l'lw., 1953, hk 503;
Bnll. en PASlC., 1953, I, 569).

~
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arrest, op 3 December 1952 door het Hof daaraan toe te voegen dat de besluitwet
van beroep te Brussel gewezen;
van 6 October 1944 geenszins vereist dat
I. Wat de voorziening betreft van .Jaku- de hoedanigheid van de ondertekenaars
in de klacht zou vermeld zijn, het arrest
bowicz, beklaagde :
geen enkele in het middel aangeduide beOver het eerste middel : schending van paling van clit besluit geschonden heeft
de artikelen 31, 63 en volgende van het en een gepast antwoord op aanleggers
Wetboek van strafvordering, 1 en volgen- concl usies verstrekt heeft;
de van (le besluitwet van 6 October 1944
Dat het eerste onderdeel van l1et midtot oprichting van een Belgisch-Luxem- del niet kan worden aangenomen;
burgs Institunt voor cle wissel, 6 van dt>
Overwegende dat llet middel, in zover
besluitwet van 6 October 1944 betreffende het het arrest verwijt de bepalingen
de wisselcontrole en 97 van de" Grondwet, van de artikelen 31 en 65 van het Wetdoordat het bestreden arrest verklaard boek van strafvorclering geschonden te
heeft dat de publieke vordering ontvan- hebben, niet voor de eerste maal v66r het
kelijk was om reden dat de onderteke- hof mag voorgebracht worden;
naars van de klacht, die niet persoonlijk
Dat het tweede onderdeel van het midvoor zich handelden, doch als organen del niet ontvankelijk is;
van het Instituut, met rechtspersoonlijkOver het tweede middel : schending
heicl beklede inrichting van openbaar nut,
dienvolgens lmn hoedanigheid niet be-· van de artikelen 370 van het "\Vethoek
hoefden op te geven, dan wanneer aanleg- van strafvorclering, 1 van de hesluitwet
ger, bij regelmatig v66r het hof van be- van 24 .Maart 1936, 97 van de Grondwet,
roep genomen conclusies, staande hield doordat het hestreclen arrest geen uitdat de aan elke vervolging voorafgaande spraak heeft gedaan over het verzoek om
klacht getekend was door personen clie teruggave van de inbeslaggenornen somhun hoedanigheid niet aanduidden, en dat men, dan wanneer aanlegger bij regeldeze klacht onregelmatig en, bijgevolg, matige conclusies dergelijk verzoek v66r
als onbestaande moest aangezien worden; het hof van heroep had gedaan :
en dan wanneer het bestreden arrest,
Overwegende dat hij gezegcle conclusies
door te verklaren dat de besluitwet van aanlegger verzocht had dat, mochten cle
6 October 1944 geenszins vereist dat de inbeslaggenomen sommen niet aan de
hoedanigb eid yan de oudertekenaars in wettige eigenaars ervan, Przednowek en
de klacht zou vermeld worden, aanleg- Drach, worden teruggegeven, zij lwm zougers conclusies niet op gepaste wijze clen teruggegeven ·worden, vermits heheeft beantwoord, vermits voormelde be- klaagden Loeb en De Dekker en getnige
sluitwet niet verklaard heeft dat de in Michiels verklaren dat aanlegger gezegcle
het middel aangeduide wetsbepalingen ter som heeft afgegeven;
zaire niet toepasselijk waren :
Overwegende dat het bestreclen arrest,
Overwegende dat artikel 6 van de be- uitspraak doende over het verzoek van
sluitwet van 6 October 1944 betreffende Przeclnowek en Drach tot teruggave van
de wisselcontrole, gewijzigd bij artikel 3 cleze sommen, vaststelt dat geenszins hevan de besluitwet van 4 Juni 1946, be- wezen is dat de zogezegd door de verzoepaalt dat de vervolging van de iilbreuken kers afgegeven sommen, zich vereenzelviop de bepalingen van de eerste dezer be- gen, ware het ook slechts gedeeltelijk,
sluitwetten worclt uitgeoefend op verzoek met cle ten laste van Loeb en De Dekke1·
van het Belgisch-Luxemburgs Instituut inbeslaggenomen sommen; clat _aanleggers
voor de wissel, openbare lnrichting die conclusies alzo impliciet cloch zelcer dom·
de rechtspersoonlijkheid bezit en die door het arrest werclen afgewezen;
Dat het mid del in feite niet ovgaat;
een raad van negen leden wordt beheel'd (art. 1 en 3 van de besluitwet van
Over het derde middel : schemling van
6 October 1944 betreffende de wisselcon- de artikelen 6G, G7 van het Strafwetboek,
trole, gewijzigcl bij artikel 1 van de be- 5 van de besluitwet van 6 October 1944
sluitwet van 5 December 1944);
gewi,izigd bi.i de besluitwet van 4 Juni
Overwegende rlat, indien het aldus tot 1946, 7 van het llesluit van de Rede bevoegdheid van de raad van het Insti- gent van 6 October 1944 betreffende de
tuut behoort de vervolging van de in- wisselcontrole, 97 van de Grondwet, doorbreuken op de bepalingen van voormelde dat het bestreden arrest zich er bij hebesluitwet aan te vragen, geen enkele paalt vast te stellen dat het v66r het ho£
wetsbepaling aan deze raad verbiedt aan van heroep gevoerd onderzoek het mogezijn ambtenaren opdracht te geven tot het lijk maakt te verklaren clat de betichting
uitoefenen van clit recht;
hewezen is gebleven, en claaraan toevoegt
Overwegende dat het bestreden arrest dat de beschuldigingen van de medebevaststelt dat derg·elijke opclracht op klaagden door de verklaringen van de ge24 Mei 1948 door de raad aan de onderte- tuigen Lomhaerts en Michiels gestaafd
kenaars van de klacht van 25 Augustus worden, en dat het ten laste van aanleg1949 regelmatig gegeven werd; dat, door ger geen enkel feit aanhaalt clat een daad
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-683van deelneming zou uitmaken welke onder
toepassing van de artikelen 66 en 67 van
het Strafwetboek valt, uan wanneer aanlegger, bij zijn conclusies v66r het hof
van beroep, had staanue gehouden dat
het voorbereidend onderzoek en het onderzoek ter terechtzitting, geen bepaald
feit aan het licht hadden gebracht ten
hewijze van zijn hoedanigheid van mededader of van medeplichtige, en dat de
beschuldigingen van de medebeklaagden
niet door getuigen wenlen bevestigd :
Overwegende dat, in strijd met het ir1
l1et midclel gestelde, het hestreden arrest
vaststelt dat aanlegger, en ook de beldaagden rrzednowek en Scheclel, door
twee medebeklaagden worden besclmldigd
van een bepaalde daad van deelneming
aan het afgeven van· ecn som van
200.000 frank aan laatstgenoemden ten
einde deze som sluiks naar Zwitserlnnd over te brengen; dat het stellen van
deze eland bewaarheill wordt door de verklaringen van twee getuigen nopens welke het arrest met een feitelijk argument
toelicht in welke mate zij geloofwaardig
zijn; dat het arrest aldus een gepast antwoord op aanleggers conclusies heeft
verstrekt;
Dat het miclclel in feite niet opgaat;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietighei<l voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig· de wet is;
II. Wat de voorzieningen lletreft van
Przednowel;: en van Schedel, beklaagden :
Overweg·ende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden uageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
III. Wat de voorziening betreft van
Przednowek en Drach, burgerlijke en
dagvaarclende partijen :
A. Voor zoveel de voorziening tegen het
openbaar ministerie is gericht :
Overwegnde dat, wat de kosten van de
publieke vordering aangaat, aanleggers,
wier voorziening ontvankelijk is, te dien
opzichte geen enkel milldel inroepen en
dat het hof er van ambtswege geen opwerpt;
B. Voor zoveel de voorziening tegen
Loeb en De Dekker geri.cht is :
Over het enig middel : schending van
de artikelen 491 van het Strafwetboek,
97 van cle Gronclwet, 1319, 1320 en 1322
van 4et Bnrgerlijk Wetboek, dbordat het
bestreden arrest, Loeb en De Dekker vrijsprekend van verduisteringen, de tweeledige stelling, vervat in de door eerste
aanlegger ingediende conclusies, niet beantwoorclt, waarbij enerzijds, de beklaagden Scheclel en J'aknbowicz, gebleken diegenen te zijn die de fondsen aan beide

verweerders hadden afgegeven, de verklaring beaamden van aanleggers die beweerden nog ~mmer de eigenaars ervan
te zijn, en anderzijds, de heer Markowicz, gebleken de gever te zijn van het
bevel tot overdracht dezer fondsen, bij
een ter debatten voorgebrachte schriftelijke verklaring te kennen gaf dat alleen
de burgerlijke partijen (hier aanleggers)
de cloor hen opgeeiste sommen vermochten te vorderen, en cloorclat, bij conclusies er om verzocht uitspraak te doen omtrent de actuele weigering der beklaagden
om aan de clagvaardende partijen de door
hen geinde sommen terug te geven, het
arrest slechts de in het verleclen door
deze beklaagden aangenomen handing in
acht neemt :
Overwegende dat het miclllel enkel
het arrest verwijt het geloof dat aan aanleggers conclusies client gehecht geschonden te hellben en deze niet te hebben beantwoord;
Overwegende dat aanlegger Drach v66r
het hof van beroep geen conclusies heeft
genom en;
Dat, wat deze aanlegger aangaat, het
mid del in feite niet opgaat;
Overwegende dat het bestreden arrest
hierop wi,ist dat aanlegger Przednowek
rechtstreeks beklaagden Loeb en De Dekker heeft gedaagd uit hoofcle van bedrieglijke verduistering van sommen te zijnen
nadele, en dat de beklaagden erkennen
voormelde sommen ontvangen te hebben
niet van aanlegger doch van Schedel en
J'akubowicz, die erkennen daarop geen
enkel recht te mogen doen gelden;
Overwegende dat het arrest, zonder het
door aanlegger ingeroepen eigendomsrecht te betwisten, om feitelijke redenen
welke het opgee'ft, vaststelt llat geen beclrieglijk opzet, hetwelk tot toepassing
van artikel 491 van het Strafwetboek kan
leiden, bij de beklaagden is bewezen;
Dat het arrest, dienvolgens, de conclusies van aanlegger Przednowek, strekkende tot bewijs, niet van het bedrieglijk opzet bij de beklaagden, doch enkel van de eigendom in zijnen hoofde
van de litigieuze sommen, niet meer behoefcle te beantwoorden;
Dat, wat aanlegger Przednowek aangaat, het eerste onderdeel van het middel niet kan worden aangenomen;
Overwegencle dat, vermits de conclusies
van aanlegger Przednowek het onderscheid
niet maakten waarvan sprake in het
middel, omtrent- de actuele of verleden
weigering van beklaagden de door hen
ge'inde sommen terug te geven, het bestreden arrest dergelijk onclerscheid niet behoefde te maken;
Dat, wat aanlegger Przednowek aan-·
gaat, het tweede onclerdeel van het middel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de -voorzie-
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ningen; veroordeelt aanleggers tot de kosteri van hun voorziening en Przednowek
en Drach tot een vergoeding van 150 fr.
jegens Loeb en De Dekker.
8 .Turri 1953. - 2 6 kamer. - Voor·zUter,
H. ·wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. Anciaux Henry de Faveaux. - Gelijlcl·widende concltts·ie, H. Mahaux, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Veldekens
en J. de Pelsmaeker (deze laatste van de
balie van beroep te Brussel).
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1° VFJRKEER. - ~TEGCODE, ARTIKEL 3, 14°.
- VVEGGEBRUIKER. - BEGRIP.
2° VERKEER. - vVEGCODE, ARTIKEL 5, 2.
- VORDERINGEN VAN DE BEVOEGDE AGEN'l'EN.
- VOORWERP VAN DEZE BEPALING.
go VERKEER. - WEGCODE, ARTIKELEN g,
5 EN 60, 1°. - S'l'ILS'l'AANDE VOER'l'UIGEN.
- BETEKENIS Y AN DEZE TERMEN.
4° · VERKEER. - WEGCODE, AR'l'IKELEN 5
EN 60, 1°. - VORDERING TO'!' VERPLAA1'SING
VAN EEN S'l'ILSTAAND VOER1'UIG. - BES'l'UUR·
DER DIE ZICH NIET OP DE OPENBARE WEG BEVINDT DOCH OP DIENS'l'IGE WIJZE DOOR DE
BEVOEGDE AGEN'l' BEREIK'l' WORDT, - VERPLICHl'ENDE VORDERING.
1 o De bestwurcler· vetn een op cle openb(We
weg gepetrlceer·a etuto·voert·zti.g ·is een gebrwilcer· vetn de openba.re weg (1). (Weg-

code, art. g, 14°.)
2° Artilcel 5, 2°, va.n cle ¥Ve,qcode heeft
enlcel tot voor·wwrp te bepalen wat etls
vonleringen moet ~vorden aetnr;ez·ien.
go Da(t·r cle Wegcode geen b'ijzondere betelwnis geeft aa.n de woonlen << stilsta.a.ncle voer·t·zt·ir;en ll, omva.tten aeze,
voo·r de toepa.ss·ing ·zxm de a.rt'ilcelen 5
en 60, 1°, volgenl! hun gebrttUceUjlce .'!lin,
al cle st-ilsta'an(le voe·rl'ltigen, te weten
zowel ae Ujdelijlc stUsta.nnde als die
welke gestaUonneera ot gepar'lceer·d
zijn (2). (Wegcode, art. 3, 5 en 60, 1 o.)
4° De voorsch'l'iften van ae (WtUcelen 5 en
60, 1°, van de ¥Ver;coae, (z,ie (le weggebrwilce'l's ve·rpUchten onrnicl(lelz.ijk (tnn
ae regelrnat'ige •vo·rderingen vnn ae be·voeg(le auenten gevolg te ueven en httn
stilst(tand voertuiu op ae eer·ste vor·der·inu te verplctettsen, slniten ttU httn toe(1) Raadpl.

verbr.,

12

Juni

1950

passing het gevnl niet 'W(H£rin een bestmtrde·r zich n·iet, zelf, op de openba·re
weg bevindt, behalve wanneer ae verwijaerinu vetn ae besf'ltttr"cler de bevoeuae
ngent ·in ae onrnouelijlche·id stelt hem te
be1·eiken om hern op (lienstiue wijze een
bevel te geven (3) .

(BONAMEAU.)
ARREST,
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 Februari 1953 in hager beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 5, 2, en 60, 1 o, van de ~reg
code, doordat, aangezien het voertuig re~
gelmatig op de openbare weg geparkeercl
stand, en de bestuurcler ervan, aunlegger,
zijn waning was binnengegaan, voormelde
artikelen 5 en 60, welke enkel !let geval
bedoelen waarin de bestuurder op de
6penbare weg aanwezig is, niet toepasselijk waren :
Overwegende dat aanlegger, hestuurdel"
zijnde van een autovoertuig clat zich op
de openbare weg bevond, een weggebruiker was; uat krachtens artikel 5, 1, 1 o,
van de vVegcode de weggehruikers onmicldellijk gevolg moeten geven aan de vorderingen van de bevoegde agenten; dat artikel 5, 2, enkel tot doel heeft te bepalen
wat als vorderingen moet worden beschouwd en onder het 1 o cle door tekens
gedane vorderiugen, wanneer de weggebruiker in beweging is, rangschikt en onder het 2° de mondelinge gedane vorderingen, wanneer de weggebrniker stilstaat;
Overwegende dat de ''V egcode geen bijzonder betekenis toekent aan cle woorclen
« stilstaande voertuigen ll welke, volgens
hun gebruikelijke zin, al de stilstaancle
voertnigen zonder onderscheid omvatten,
namelijk zowel de tijclelijk stilstaande,
als die welke gestationneerd of geparkeerd zijn;
Overwegende dat artikel 60, 1, van deze
Code, waarbij de bepaling van algemene
aarcl vervat in artikel 5, 1, 1 o, van dezelfde Code, voor bijzonclere gevallen
wordt aangepast, het geval waarin de
bestuurder zich niet op de openbare weg
bevindt, niet nit zijn toepassingsveld
sluit; dut in de bepaling van artikel 60,
1°, waarbij de bevoegde agent ertoe
gem achtigcl wordt van amgtswege in het

(ArT.

Verbr., 1950, biz. 633; 10 Maart 1952 (Ar1·.
Verbr·,, 1952, biz. 370; Bull. en PAsrc., 1952,
I, 422).
(2) Wat de toepassing betl·eft van de artikelen 35 en 36, 9', van de Wegcode, zie
verbr., 18 November 1940 (ArT. Yer·br., 1940,

biz. 115); 23 Juli 1941 (ibid., 1941, biz. 178);
8 December 1952 (Ar·r·. T'erbr·., 1953, biz. 197;
Bull. en PASIC., 1953, I, 224. Zie ook de artikelen 58 tot 62 van de Wegcode.
(3) Raadpl. verbr., 20 October 1936 (B,ll.
en PASIC., 1936, I, 390).
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verplaatsen van het voertuig te voorzien,
de woorden « indien hij afwezig is)), welke betrekking hebllen op de llestuurder,
volgens het tekstverband, behoren te worden geinterpreteercl, niet in de engere zin
van een niet-aanwezig zijn van de bestimrcler bij zijn voertuig op de openbare
weg, cloch in de zin van een verwijdering
van de IJestuurcler waardoor de bevoegde
agent in de omnogelijkheid worut gesteld
hem- te bereiken ten einde hem op dienstige wijze een bevel te geven;
Dat derhalve het mitldel, waarin de onwettelijkheid van de door de bevoegde
agent gedane vordering wordt gesteund
op die gronden aileen dat het voertuig
geparkeercl stoncl en dat de bestuurcler
zich niet op de openbare weg bevond,
naar recht faalt;
En overwegende, voor het overige, dat
de sullstantH\le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefcl en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt lle voorziening; veroordeelt aanlegger tot cle kosten.
8 Juni 1953. -

2" kamer. -

Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. Giroul. - GeUjkl·widende conclusie,
H. Mahaux, allvocaat-generaal. - Pleiter, H. Regibeau (van de balie van be-

roep te Luik).
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1°

EPURATIE INZAKE BURGERTROUW. - WE'l' VAN 29 FEBRUARI 1952.
- 0VERGANGSB!,PALJNGEN. - DRAAGWIJD'l'E.
2° HOGER BEROEP. - EPUBA'l'IE INZAKE
BURGER'l'ROUW. - HOGEn BEROEP VAN HE'!'
OPENBAAR
'YERKING.

3°

~IINIS'l'ERII~.

-

0VERBRENGENDE

EPURATIE INZAKE BURGERTROTJW. - VERHAAL OP GROND VAN ARTIKEL 15 VAN DE WET VAN 14 JUNI 1948. VONNIS DAT GEOEEL'l'ELI.JK DI'l' VERHAAL INWILLIG'l'. - HOGER BEROEP VAN VERZOEKER
EN VAN RET OPEN!lAAR MINISTERIE, - AFSTAND VAN ZlJN ROUER BEROEP DOOR VERZOEKER. - AR-RES'l' DA'l' DEZE AFSTAND DECRETEERT EN HE'l' VONNIS WAAR'l'EGEN HOGER
IlEROEP JlEVES'fiGT. - NIEUW HOGER BEROEP VAN VERZOEKER OP GHOND VAN AH'l1I-

KEL 8 VAN DE WET VAN 29 FEilRUARI 1952.
- l:-IOGEH BEROEP ZONDER VOORWERP.

•

1° De vet·halen voo-rz·ien doo-r de ove-rgangsbepalingen van de wet van 29 F'eb-r-nar·i 1952 bet·reffende de epnratie inzalce b'll-'1'[/erh·onw worden aan de belanghebbenclen toegestctan om hnn toe
te laten de r·echten te laten gelden die
zij voordien n·iet hadden of d·ie zij niet
of n·iet op gelclige wijze hadclen tt-itge-

oefend, doch niet om hun toe te laton
opnie·tttv een ve-rhaal in te dienen dat
t·eecls op geld·ige wijze werd uitgeoefend. (Wet van 29 Fellrnari 1952, arti-

kelen 6 tot 9.)
2° Het hoget· be-roep van het openbaat·
m·inister,ie, op het gebiecl van eptwatie
i.nzal"e bm·ge·rtrmtw, rnaakt geheel de
Z(tal" annhangig b'ij de t·echtet· t:n hager
beroetJ.
3° lVfLnnee·r de rechtbfLnlc van eerste aanleg ttitspntah; ,qedfLcm heeft ovet· cle vet·hfLlen uitgeoefend op groncl van artilcel 15 ·van cle wet van 11 Jmti 1918 en
het hof van be·roep de afstcmd van zijn
hager bemep clam· verzoeket· geclecreteenl heeft en ·uitspmal" gedaan heeft
ove·r het vm·lwfLl ten gevolge van het hager bemep van het openbnar tniniste·rie, wonZt het later· cloor verzoeker ingesteld hager beroep, op rrrond VfLn at·tilcel 8 van de wet van 29 li'ebntari 1952,
-zondet' voorwerp.

(Mossoux.)
ARRES'l'.
HE'J' I-IOF; - Gelet op llet bestreden
arrest, op 21 Jannari 1953 door het Hof
van beroep te Brnssel gewezen;
Over het enig midclel : schending van
de artikelen 8 van de wet van 29 Febrnari en 403 van het Wet!Joek van burgerlijke rechtspleging, cloordat het bes'treden arrest het door aanlegger op
29 April 1952 ingestelcle hoger IJeroep zonder voorwerp heeft verklaarcl om de redeli
dat, aangezien hij te voren reeds zijn
recht van hoger IJeroep had uitgeoefencl,
cle wet van 29 Fe!Jruari 1952 hem niet toelaat het een tweede maal nit te oefenen,
dan wanneer artikel 8 van voormelde wet
in algemene hewoordingen het recht toekent om van een onherroepelijk geworden beslissing van de rechtbank van
eerste aanleg in hoger lleroep te komen,
zonder te bepalen op welke wijze deze beslissing onherroepelijk client geworclen te
zijn, en dan wanneer, vermi ts aanlegger
bij het ins'tellen van zijn eerste hoger be"
roep op 27 December 19!8 van hetzelve afstand heeft geclaan, cUt hoger beroep
als onbestaande client te worden beschouwcl krachtens artikel 403 van het
Wetboek van bnrgerlijke rechtspleging :
Overwegende dat, op het verhaal door
aanlegger ingesteld nit kracht van artikel 15 van cle wet van 14 Juni 19!8, tot
opheffing van cle vervallenverklaring
vastgesteld bij . toepassing van artikel 123sexies van het · Strafwetboek door
het vonnis van de Krijgsraad te Luik
van 25 Maart 1946, waarbij te zijnen
laste een veroordeling· tot twee jaar ge-

-686vangenisstraf · uit hoofde van in brenk op ger beroep op 27 DecemlJer 1948 afstand
artikel 118bis van het Strafwetboek werd gedaan hebbende, partij gebleven is. in
nitgesproken, de Rechtbank van eerste het geding op het hoger beroep van het
aanleg te Brussel, waarbij het verhaal openbaar ministerie, waai'door geheel de
aanhangig was, daarover nitspraak deed zaak aan het hof van beroep onderworbij vonnis van 24 December 1948; dat te- pen is geweest;
1
gen deze besUssing, waarbij de opgelopen
Dat nit de op beille onderdelen van
vervallenverklaring · beperkt werd, op het middel verstrekte antwoorden bUjkt
27 December 1948 hoger beroep werd in- dat het bestreden arrest, door te !JesUsgesteld door de belanghebbende en door sen dat aanlegger te voren reeds, onder
het openbaar ministerie; dat, nadat aan- het stelsel van de wet van 14 Juni 1948
legger van zijn hoger beroep afstand had zijn recht van hoger beroep had uitgegedaan, het hof van beroep bij arrest van . oefend, geen der in het middel aange21 October 1949 aan de belanghebbende duicle wetsbepaUngen geschonden heeft;
akte verleende van deze afstand, en, over
En overwegende, voor het overige, llat
het door het openbaar ministerie inge- de sul>stantH~le of op straf van nietigstelde hog~r beroep nitspraak doende, het heid voorgeschreven rechtsvormen werberoepen vonnis bevestigde; dat aanleg- den nageleefd en dat de besUssing overger op 29 April 1952, zich heroepende op eenkomstig de wet is;
de wet van 29 FelJrnari 1952, opnieuw in
Om die redenen, verwerpt de voorziehoger beroep kwam tegen het vonnis ge- ning; veroorcleelt aanlegger tot de koswezen door de Rechtbank van eerste aan- ten.
leg te Brussel op 24 December 1948; dat
8 Jtmi 1953. - 2" kamer. - Vom·zitter,
het l10f van beroep bij het bestreclen ar- H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
rest van 21 Januari 1953 het verhaal zon- H. Giroul. Geliiklniclende concl?rsie,
der voorwerp verklaarde;
H. Mahaux, advocaat-generaal.
Over het eerste onderdeel van het middel :
Overwegencle dat nit de gezamenlijke
1e KAMER. - ll Juni 1953
overgangsbepaUngen van de wet van
29 Februari 1952 betreffende de epuratie 1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
inzake burgertronw bUjkt dat het aanDURGERLIJKE ZAKEN. - lVIIDDEL AAN DE
wenden van de in deze bepaUngen, naRECHTEH OVER DE GROND NIET ONDERWORmeUjk in de artikelen 6, 7, 8 en 9, omPEN DOCH DA'J' DE OPENBARE ORDE AANJJEschreven verhalen aan de belanghebbenLANG'l'. - l\'IIDDEL ONTVANKEL'lJK.
den wordt toegelaten ten einde hen in 2° STAAT. GESTELDE OVERIIEDEN. staat te stellen de rechten te doen gelden
NOODZAKELIJKHEID VAN HUN ONONDERBROwelke zij voordien niet hadden of welke
KEN VOOR'l'ZE'rl'ING EN BES'l'ENDIGHEID. zij niet of niet op geldige wijze hadden
0\ ERHEDEN DIE KO:MEN 'l E VERDWI.JNEN. uitgeoefend; dat deze bepaUngen niet ten
-YOOHLOPIGE VERVANGINO ZONDER S'l'IPTE NAdoel strekken opnieuw het iudienen mogeLEVING VAN DE 'VE'l'TELIJKE PLEEGVORMEN. Ujk te maken van een verhaal dat te vo"\TEREISTE VOORV{AARDEN. TOEZICHT VAN
ren reeds op geldige wijze werd uitgeDE RECH'l'ERLIJKE MACHT. - PEHKEN.
oefend; clat inzonderheid artikel 8, waar 3° OORLOG. - OPENBARE. AMBTEN
AAN
het bepaalt clat, binnen de termijn van
ZEKERE OVERHEDEN VERLEENDE OPDRACHTEN
twee maanden na de inwerkingtreding
OM 'l'OT VOOBLOPIGE BENOEMINGEN VAN BUllvan deze wet, de belanghebbenden in hoGEMEES'l'ERS EN SCIIEPENEN OVER TE GAAN.
ger beroep mogen komen van een !JesUs0NMOGELIJKHEID VOOR DE OVERIIEDEN
sing van de rechtbank van eerste aanleg
OM HUN MACHTEN UI'J' 'J'E OEFENEN. - DRINbinnen een tijdsverloop welks grenzen
GENDE . NOODZAKELIJKHEID OM IN HET BEhet aangeeft, dit wil zeggen onder het
STUUR . DER GEMEEN'l'E TE VOORZIEN.
stelsel van de wet van 14 Juni 1948, te
VooRLOPIGE BENOEl\HNG DOOR EEN ANDERE
kennen heeft gegeven dat het de toekenWE'l''J'ELI,JKE 0\'ERHElD.
ning gold aan de belanghebbende, niet
van een nieuw verhaal, doch van een 4° MIDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLIJKE ZAKEN. - l\1IDDEL EEN GEnieuwe termijn tot het indienen van het
BREK AAN ANTWOORD OP DE CONCLUSIES
verhaal in hoger lJeroep voorzien floor
AANVOEHEND.
P~SSEND
AN'l'WOORD.
de wet van 14 Juni 1948;
l\'IIDDEL DAT GRONDSLAG MIS'r IN FEI'l'E.
Over het tweede onderdeel van .het 5° VERANTWOORDELIJKHEID BUImiddel :
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN.
Overwegende dat in onderhavig geval,
- GEMEENTE. - KRENKING VAN EEN BURterwille van het door het openbaar minisGERLIJK RECHT DOOR DE ORGAJ\'EN VAN DE
terie ingestelde hoger beroep, het aanlegGEMEEN'J'E.
RECH'J'STREEKSE VERAN'rger niet vrij stond het rechtsgeding te
WOORDELIJKIIEID VAN DE GEMEENTE.
stuiten en dat hij, hoewel van zijn hoVooRWAARDEN.
7
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VERANTWOORDELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN.
GEMEEN'l'E.
00RLOGSHANDELINGEN
DOOR DE ORGANEN VAN DE GEMEEN'fE ' 1ERRICH'J' BINNEN DE PERKEN VAN HUN BEVOEGDHEID. HECHTS'J'REEKSE VERAN'l'WOORDELIJKHEID VAN DE GE)IEEN'l'E. NIE'l'-TOEPASSELIJKHEID VAN AR'J'lKEL 1382 VAN HET
BUHGERLIJK WETBOEK. TOEPASSELIJKHEID VAN ARTIKEL 1, PARAGRAAF 4', VAN DE
WET VAN 1 OCTOBER 1947.
rr~·idaeL afyele,ifl ~tit fle schena·iny
van ae wetsbepaUnyen flie ae 1titoefeniny van een opcnbar·e macht mgelen
aanbelangt fle openbare orcle en mag
bijyevolg voo·r cle ee·rste metal v66-r het
Hot van 'verbreldng opyeworpen worden (1).

1 o JI et

2° De nooazalcel-ijlchcifl van de ononfle,rbrolcen voortzetUng en bestena·ighe,ifl
van fle yestelde overheflen vere·ist, 'in
yevaL fle.ze overheden lcomen te ve,·dw'ijnen, flat onverwijlcl in hun ve·rvctnging
tvorfle voorzien en lctnt toe er in voo·rlopig zonder sUpte nnlev,ing vni~ ae wettelijlce pleegvormen te voorzien, wnnnee'r fleze, ten gevolge van overmacht, niet 1t'it1JOe'J'bnn1· zijn yewonlen.
Het behoort nnn fle rechte1'1.i:ilce macht,
meer bepnnldeUjlc ann ae 'rechte·r ove1·
fle g1·ona, b·ij wie yesch'illen annhang'i{f
(1) Zie verbr., 2 Mei 1946 (A1'1', Ve1'b1·.,
1946, blz. 162). Raadpl. oak verbr ., 5 J anuari 1950 (ibid., 1950, biz. 272) en 23 November 1950 (ibid., 1951, biz. 132).
(2) (3) Verbr., 7 Januari 1946 (A1'T. Ve1·br.,
1946, biz. 10; Bull. on PASIC., 1946, I, 9) en
verbr., (ver. lmmers), 27 Januari·J950 (A1'1'.
Ve1·br., 1950, biz. 337); verbr., 10 Januari 1950
(ibid., 1950, biz. 281). Zie oak verbr., 30 December 1918 (Bull. en PASIC., 1919, I, 47, en
nota) ; 11 Februari 1919 en de conclusie van
het openbaar ministerie (ibid., 1919, I, 9 en
Rev. de l'adm., 1919, biz. 201); 4 Juni 1919
en de conclusie van het openbaar 1ninisterie
(Bull. en PASIC., 1919, I, 97); 6 November
1944, 13 l'fovember 1944 (twee arr.esten), 27 No, vember 1944 en 11 December 1944 (A1'1', T' e1'b1·.,
1945, blz. 26, 28, 37, 46 en 60; B1tll. en PASIC.,
1945, I, 23, 25, 33, 54 en 65). Adde : GIRoN,
D·ictionnai1·e, bd. III, biz. 396; Pan<l. belges,
v' G1W1'1'e (Dro-it de la), n' 121bis; DALL., Rep.,
v' Souve1·ainete, n" 26 en 52; Revue de l'adm.,
1919, biz. 202 en 203.
De besluitwet van 5 September 1945, betreffende de regularisatie van zekere gedurende de vijandelijke bezetting verrichte handelingen beschouwt namelijk, in zijn artikel 1,
als voortkomende van de gemeenteraad, van
bet schepencollege, van de burgemeester of
van gemeentebeambten de handelingen gedurende de vijandelijke bezetting verricht respectievelijk door personen die in feite als gemeenteraad werden aangesteld of als korps de

zijn yernanlct wanrin fle vrnag rijst, het
ontbrelcen van 'ieflere reyehnatiye ove'l'heifl vast te stellen alsoolv. fle fl1·ingenae
nooflzalcelijlchei.a orn in het behem· van
cle belanyen ·vwn cle gemeenschnp te
vom·zien (2).
3° In fle yevc~llen, wc~nri.n de bij fle beslwitwet VCtn 8 Jli e'i 191,4, het 1Jeslttit fle1'
in 1·ancl V(Mt 1G Jwni 1944 ve1·gnfle1·ae m·in·iste·rs en het besl1tit vctn 24 A u,gttsttts
.1944 vnn ae ] 1Hniste'r vnn binnenlnnase
zalcen MoevnwnUgae overheflen in ae
onmoyelijlcheia ve1·1vee'J'clen o·ve'J' te gaa,n
tot rle voo1·Lopiye benoeming vnn cle
7nt'l'[lemeeste1·s en schezJenen, wi,e'l' ambten open wwren yevnllen, mnalcten de
O'vormacht en fle d1''inuencle nooclzakeU}lcheclen vctn het ye11wentebestmtr een
nnaere wetteli:i ke overheid bevoeycl om
tot fleze voorlopige benoemingen ove'r
te ynwn en nnmeUjl.:, bi:i ontstenten,is
'V(tn ieaere b1wye'l'lijlce · O'verheicl, een
ojficier vnn het yeheime Leye1· (3).
4° Mist uronflslny in feite het midaeL een
gebrelc cum nnttvoo1·a op fle conclusies
nnnvoe1·ende, ann wanneer aeze in ae
best1'etlen beslissing, op passencle wijze
becmtwoo1·d werclen (4j.
5° De gemeente is princi1JieeL vernntwoo1·deli:ik voor fle datlen, flie een bu,ryerUjlc 1·echt lcrenken, wellce floor hnwr
o1·ganen binnen rle pe·rlcen vnn hu.n wetteUjlce be,voeuhe'ia yepleeud worflen (5).
functies van de gemeenteraad hebben waargenomen en door personen die in feite ·als
schepencollege aangesteld werden of door personen die het ambt van burgemeester of van
gemeentebeambte hebben waargenomen. Valgens het verslag aan de Regent, . had deze
geldigverklaring tot voorwerp « iedere onzekerheid betreffende het aan deze handelingen voorbehouden lot weg te nemen ... al werd
aan de Koning de macht voorbehouden de
handelingen te vernietigen die met de wetten
strijdig zijn of het algemeen belang krenken ».
Onder dit dubbel voorbehoud, erkent dit besluit aldus op wetgevende wijze de geldigheid
van feitelijke machten uitgeoefend door de
personen die, gedurende de vijandelijke bezet·
ting, uit noodzakelijkheid, gemeentelijke ambten hebben waargenomen.
De feiten, die tot het genoteerd arrest aan-.
Ieiding hebben gegeven dagtekenen van later
dan deze bezetting.
(4) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
21 Mei 1953, B1tll. en PASIC., 1953, I, 731 en
nota 3.
(5) Verbr., 16 October 1922 (Bull. en PASIC.,
1923, I, 14) ; 31 Maart 1943 (1in·. J1 erbr., 1943,
biz. 75) ; 15 J anuari 1946 en 13 November
1946 (ibid., 1946, blz. 22 en 373); 29 Mei en
27 October 1947 (ibid., 1947, biz. 170 en 334)
en nota 1 in Bull. en PASIC., 1947, I, 216;
19 Juni 1952 (A1·r. Yerb1-., 1952, blz. 592; Bull.
en PASIC,, 1952, I, 676).

-6886° A.rtilcel 1, pa1·ag1·aaf .q, van de wet van
1 Octobe1· 1947, betreffende het he1·ste/,
van cle om·logsschade aan de p1·ivate
goederen, naar l~tid ·waarvan de artilcelen 1382 tot 1386bis van het B~wue·r
lijk Wetboelc, ·in zove1· de. aansprakelijlcheid van de Beluische Staat of van
andere OlJCnbcwe bestn·ren e1· bij betrolclcen is, niet toepasselijlc zijn op de clam·
cleze ·wet voo1·z1.ene oo1·loushcmaelinuen,
is van toepass·ing op ellce op laatstveJ·melcle wetsbepnl-in{len ge{lroncle voJ·aet·ing cUe noodzalceU.j 1c de rechtskeelcse
of on·rechtstreelcse nanspmlcelijlcheid
van cle openbare best~vren voor oo1·lo{lshanclel-in{len ·inslnit, en bij{levol{l 011 de
·vorde·Pin{l cUe cloo1· de o·rga:nen van een
{lemeente .binnen .de pm·ken vctn lmn be·voe{ldheid ver-richte oorloyshnnclelinrJen
tot oo·rzanlc he eft, zelfs 1.ncl·ien cleze vo1·cle1·in{l niet teyen het {lemeentebestJt·lW
doch teyen zijn 01"fJCtnen {!e'f'icht is (1).
(HALMES-ARENS, '1'. LENNARTZ
EN CONSOR'J'EN.)
AllllES1'.

HET HOF · - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 November 1950 door het
Hof van beroep te Luik gewezen ;
Over het enig middel : schem1ing van
de artikelen 1, 2, 3, 4 en 107 van de gemeentewet van 30 Maart 1836, gewijzigd
onder meer bij artikel 9 van de wet van
30 December 1887 en de wet van 20 Febniari 1921, en herdrukt krachtens het
koninklijk besluit van 27 November 1891,
van de artikelen 2 en 3 van de besluitwet
van 8 Jl.iei 1944 betreffende de openbare
ambten, 1 Yan het besluit der in Raad
vergaderde ministers van 16 Juni 1944
betreffende de ovenbare ambten, 1 tot 4
van het beslnit van de Minister van binnenlandse zaken betreffende de openbare
ambten, van de artikelen 6, 1133 en 1382
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het
bestreden arrest de quasi-delictuele vordering niet ontvankelijk heeft verklaard
welke door aanleggers tegen de eerste
vier verweerders in hun persoonlijke naam
werd ingesteld op de grond clat deze
verweerclers in onderha vig geval zouden
hebben gehandeld cc als organen van de
gemeente Recht>>, cc als voorlopige bestnurders van dezelve » en cc voor haar
rekening », ten gevolge' van hun benoeming tot cUe aml>ten door een oflicier van
(1) Wat de oorlogsschade aan personen betreft, bepaalt artikel 1, lid 4, van de wet
van 26 Augustus 1947 op de vergoedingspensioenen uitdrukkelijk : « AI de krachtens deze
wet verleende pensioenen en toelagen zijn een
forfaitaire vergoeding, waardoor de toekenning van om het even welke andere vergoeding

een Verzetsgroepering in September 1944,
clan wanneer, gedurende de zes mannden die op de bevrijding van 's lands
grondgebied zijn gevolgd, aileen de Koning, de Minister van binnenlandse zaken, de provinciegouverneurs, de arrondissementscommissarissen en, in zekere
gevailen, het hoofd van de zending voor
burgerlijke zaken, bij afwijking inzonderheid van het in artikel 107 van de gemeentewet bepaalde, vermocht hebben op
geldige wijze burgemeesters, schepenpn
en gemeenteraaclsleden voorlopig aan te
steilen in cle gemeenten waar deze ambten waren open gevailen; waaruit volgt
dat het arrest verweerders niet wettelijk
als de organei:t van de gemeente Recht
kon beschouwen en er ni.et kon uit afleiden dat aileen de meergenoemde gemeente
principieel door aanleggers in de zaak
had dienen te worden betrokken :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, tegengeworpen door de eerste vier
verweerders, en afgeleid hieruit dat het
micldel nieuw is :
Overwegende dat door het middel een
vraagpunt van openbare orcle wordt opgeworven welke het bestreden arrest heeft
opgelost om ze tot de juriclische grondslag van zijn beslissing te doen dienen,
weshalve de gTond van niet-ontvankelijklleid niet kan aangenomen worden;
Over het middel :
Overwegend~ dat de noodzakelijkheid
van de ononderbroken en vaste bezetting
van de ambten cler gestelde overheclen
vereist, ingeval deze komen te verdwijnen, dat onverwijld in hun vervanging·
worde voorzien; clat deze nooclzakelijkheid toelaat voorlopig in zodanig ontbreken der overheclen te voorzien, zoncler dat
op strikte wijze de wettelijke vormen
behoeven te worden in acht genomen,
wanneer de in acht te nemen bepalingen,
ten gevolge van overmacht, niet uitvoerbaar zijn geworden;
Overwegende dat clit grondbeginsel
vastgelegcl is geweest in de besluitwet
van 8 Mei 1944 waarbij onder meer, ten
aanzien van de gemeenteoverheid in bepaalde gevailen de toepassing van artikel 107 ~'an de gemeentewet worclt opgeschort; dat bij deze besluitwet, alsmecle
bij het besluit der in Raad vergaderde
ministers van 16 Juni 1944 alsook bij het
besluit van de Minister van binnenlandse
zaken van 24 Augustus 1944 aan zekere
voor hetzelfde schadelijk feit uitgeslote11
wordt. Deze bepaling dekt de verantwoorde!ijkheid van het Staatsorgaan, materiele verwekker van het ongeval dat tot de toekenning van het invaliditeitspensioen aanleiding
gegeven he eft >>.
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-689overheden voorlopig de macht wordt
-overgedragen om benoemingen te doen
Yan burgemeesters en schepenen wier
ambten open zijn gevallen;
Overwegende dat, ook al zijn deze be·sluiten wettelijk in werking getreden ten
dage van de bekendmaking ervan, niettemin blijkt dat zij materieel enkel konden
worden ten uitvoer gebracht in die delen
des grondgebieds welke ten gevolge van
hun bevrijding toegankelijk waren geworden; da:t in de gevallen wanrin de gedelegeerde overheden in de onmogelijkheid
verkeren om hun macht uit te oefenen.
-deze overmacht alsmede de noodzakelijk:
heid van de ononderbroken voortzetting
van het hestuur der gemeenten een andere wettelijke overheid bevoegcl maakten om voorlopige benoemingen te doen;
Overwegende dat het aan de rechterlijke macht behoort, wanneer de vraag
in <le hanr onderwon)en geschillen oprijst het ontbreken vast te stellen van
iedere regelmatige overheid en de dringende noodzakelijkheid om in het beheer van
de belangen der gemeenschap te voorzien;
dat deze toestanden, welke feitelijke
n·nagstukken uitmaken, door de rechter
over de grond souverein worden beoortleeld;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt dat « na
de nftocht van het Duitse leger )) in September 1944, « de gemeente Recht zonder
enige regelmatige overheid was gebleven )), uitgezonclercl de militaire overheid,
t~n « dat er nooclzakelijkheid voorhanden
was om in het bestuur van de gemeente
te voorzien )) ;
Overwegencle dat door te wijzen op het
ontbreken van « iedere regelmatige overneW )) uitgezonderd de militaire overheid,
het b~streden arrest niet enkel de, afwezigheid van gemeentebestuurders, doch tevens het ontbreken van iedere andere burgerlijke overheid heeft vastgesteld;
Dat het dm·halve daaruit wettelijk
heeft kunnen afleiden dat de noodzakelijkheid om in het bestuur van de gemeente Recht te voorzien de door een
ofticier van het geheime leger geclane aanstellingen rechtvaardigcle, en dat de aldus aangestelde voorlopige gemeentebestnurders, binnen het kader van de hun
opgedragen zending, als de organen d!'zter gemeentPn cl~enden te worden beschouwd;
Dat het middel naar reeht faalt;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen l tot 4, 75 tot 78, 89, 90, 101
van de gemeentewet, 1382 tot 1384 van het
Burgerlijk ·wetl.Joek, 1, paragrafen 1 en
4, 2 van de wet van 1 October 1947 betreffende het herstel der oorlogsschade aan
private goecleren, en 97 van de Grondwet,
doordat, eerste onderdeel, het bestreqen
arrest geen antwoord lweft verstrekt op
VERBR., 1953. 44

het door aanleggers hieruit afgeleide midclel dat, niettegenstaande hun beweerde
hoedanigheid van afgevaardigde van de
gemeente, de eerste vier verweerders,
door de litigieuze handelingen te volvoeren, eenvoudig hun wettelijke bevoegdheid w·aren te buiten gegaan, en dat zij
!lienvolgens te dier gelegenheid alleen op
grond van hun persoonlijke verantwoorclelijkheid met uitsluiting van die der gemeente Recht haclden kunnen handelen
(schending van de hierboven aangeduicle
teksten, met uitzondering van de bepalingen van de wet van 1 October 1947),
doordat, tweede onderdeel, h.et bestreden
arrest beslist heef.t dat voormelde verweerders, als « van het personeel van een
Ol)enbaar bestuur deel uitmakemle )) en
wegens de aard der door hen genomen
maatregelen, persoonlijk de quasi-delictnele « onvervolgbaarheid )) dienden te genieten welke in de artikelen l en 2 van
tle wet v1m l October 19!7 betreffende dP
herstelling der oorlo2;sschade aan private
goederen is vastgelegd (schending van
de onderscheidene in het middel aangeduide bepalingen), dan wanneer, 1° artikel 1, paragraaf 4, van voormelde wet
onder meer de op !( oorlogshandelingen )) gesteuncle quasi-clelictuele vorderingen enkel uitsluit voor zoveel daarl.Jij
(( de verantwoordelijkheid van de Belgiselle Staat of van andere openbare besturen in betwisting wordt gebracht )) ;
2° bijgevolg, het toepassingsveld van deze
bepaling, welke van het gemeen recht afwijkt en deswege van verengende interpretatie is, de quasi-delictuele ·vorderingen niet omvat waarbij ambtenaren van
een openbaar bestuur persoonlijk in een
rechtsgecling worden betrokken; 3° a for ..
t-io·ri zulks dient het geval te zijn wan.
neer, zoals de rechter over de grond ver·
zocht wercl het vast te stellen, deze amb,
tenaren de Ol)enbare besturen niet heh·
ben kunnen vertegenwoordigen, vermit~
zij niet binnen de perken van hun wette .
lijke bevoegdheid hebben gehancleld :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat aanleggers in hun conclnsies zich erbij bepaalden staande te
houden dat verweerders persoonlijk en
niet als openbare afgevaardigclen van de
gemeente Recht hebben gehandeld, om
de redenen dnt verweerders, enerzijds,
geeu besluit van de gemeen:teraad van de
gemeente Recht overleggen waarbij zij
zouden gelast geweest zijn de litigieuzt>
daden te stellen, en anderzijds, niet kunnen beweren dat zij gehandeld hebben
met het ddel voor de voedsel voorziening
van de bevolking te zorgen;
Overwegende dat het bestreden arrest
bedoelde conclusies beantwoordt door te
verklaren : (( dat appellanten (hier verweerders), door de omstreden maatre-
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gelen te treffen, niet hun persoorilijk belang op het oog hebben gehad, en dat zij
overigens generlei voordeel daaruit hebben gehaald; dat zij in werkelijkheid
voor rekening van de gemeente en als
voorlopige bestuurders van dezelve hebben gehandeld JJ... c<dat de gemeente in
haar conclusies in eerste aanleg, verre
van appellanten te ontkennen, erkende
dat de litigieuze maatregelen waren genomen geweest cloor wat zij het gemeentebestuur noemde, en dat zij stellig aanvaanlde appellanten te vrijwaren tegen
alle veroordelingen die te hunnen laste
mochten worden uitgesproken Jl . •. « dat
de litigieuze feiten oorlogshanclelingen
zijn naar cle zin van de wet Jl;
Overwegemle dat het bestreden arrest
door cleze beschouwingen een gepast
antwoord heeft verstrekt op de door aanleggers v66r het rechtscollege in hoger
beroep genonien conclusies;
Dat het mitlclel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest,
na te he!Jben gewezen op de omstandigheden waarin verweerders als voorlopige
bestuurclers- 1'ari de gemeente Recht zijn
aangesteld geweest, beslist dat dezen, in
dusdanige omstandigheden cc binnen het
kader van de hun toevertrouwde opdracllt,
als organen dezer gemeente dienen te
worden beschouwd Jl; dat het arrest, door
zicll in dier voege te uiten, onclerlijnt
dat verweerders enkel de organen van de
gemeente zijn in zover zij handelen binnen de verken hunner bevoegdheid; dat
derhalve, waar llet arrest, ter rechtvaardiging van het toepassen van de wet van
1 October 1947 betreffende de herstelling
der oorlogsschade aan private goederen,
vaststelt dat verweerders, waar zij de
omstreden maatregelen hebben getroffen,
cc handelden voor rekening van de gemeente en als voorlopige bestuunlers van
deze Jl, het impliciet lloch noodzakelijk erkend heeft dat verwecrders hun gelaakte
handelingen verricht hadden cc binnen het
kader van de hun toevertrouwde opdracht Jl, clit wil zeggen binnen de perken
hunner bevoegdheid;
Dat het bestrellen arrest dus wettelijk
heeft lmnnen beslissen dat, vermits verweerders cc voor rekening van de gemeente
hebben gehan'deld, deze principieel aansprakelijk is voor de hun aangewreven
feiten Jl, en clientengevolge, dat de gelaakte
haridelingen oorlogshandelingen zijn, zoals omschreven in artikel 2, 1°, van de
wet van 1 October 1947, clit wil zeggen
aan de gemeente aanrekenbare om·Iogshandelingen, aangezien de voorziening
van aanleggers tegen de bestreden beslissing niet opkomt in zover deze verklaart
dat de toepassing van deze wetsbepaling

zich uitstrekt tot alle openbare besturen,
onder meer tot de gemeentebesturen;
Overwegende dat door te bepalen dat
de artikelen 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk ·wetboek, voor zover de verantvl'oordelijkheicl van de Belgische Staat of
van andere openbare besturen er bij betrokken is, niet toepasselijk zijn op de
oorlogshandelingen, artikel1, paragraaf 4,
van voormelde wet van 1 October 1947niet vereist dat de vorclering tegen het
bestuur zelf cc gericht Jl tvorde, doch
slechts dat cc dezes verantwoordelijkheid
ter zake betrokken worde Jl;
Dat deze bepaling, zowel door de bewoorclingen waarin zij is gesteld als doorhaar strekking, tot doel strekt op a!JSolute wijze de burgerlijke aansprakelijkheid naar gemeen recht van de openbarebesturen uit te sluiten wegens handelingen clie in de wet oorlogshamlelingen worden geheten; dat zij dus van toepassing
is op elke op de artikelen 1382 tot 1386b·is
van het Burgerlijk Wetboek gegronde
vordering, welke noodzakelijk de aansprakelijkheid van de openbare bestnren
wegens oorlogshandelingen insluit;
Overwegende dat in onderllavig geval,
door erop te wijzen clat de op de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek gegroncle vordering oorlogshanclelingen tot oorzaak heeft welke aan de gemeente Recht aanrekenbaar zijn, wijl zij
verricht waren geweest door organen van
dezelve llinnen de perken hunner bevoegdheid het arrest vastgesteld heeft dat deze
vorclering de rechtstreekse aansprakelijkheifl van een openbaar bestuur wegens
oorlogshandelingen in het geding betrok;
Dat het clienvolgens wettelijk heeft
kunnen beslissen clat deze vordering niet
ontvankelijk was krachtens artikel .1, paragraaf 4, van de wet van 1 October 1947;
Dat clit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanleggers tot de kosten en tot een verguelling van 150 frank
jegens de verweerders.
11 Juni 1953. - 1e kamer. - Voorzitte·r,
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ve1·sl£bg_qever, H. Giroul. Gel-ijklnidendeconclnsie, H. Mahaux, advocaat-generaal.
-- Ple-i-te1·s, I-IH. Simont en Struye.
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1° ARBEIDSONGEVAL. THEFFENDE

DE

YERGOEDING

VAN

WETTEN BEDE

SCHADE:

VOOR'l'SPRUI'l"ENDE UIT DE ARBEIDSONGEVALLEN, SAMENGEORDEND Bl,J KONINKLIJK BESLUI'f VAN 28 SEPTEMBER 1931. - VOOR'VEHP VAN DE7;E 'VETGEVING- EN IN -'•_r BIJZON-

DER VAN ARTIKEL 6, LID 5,
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2°

ARBEIDSONGEV AL. BASISLOON.
- SLACHTOFFER VAN HE'r ONGEVAL DAT DE
YERBINTENIS HEEFT AANGEGAAN ELKE BEROEPSBEDRI.TVIGHEID TE STAKEN EN l~LKE BE~OLDIGDE ARBEID VERZAAKT HEEFT DIE TWEE
EN ZEVENTIG DAGEN PER J AAR OVERSCHRI.TDT.
- NIET-'l'OEPASSELIJKHEID VAN ARTIKEL 6,
I~JD 5, VAN DE SA1.IE~GEORDENDE ·wE'r'l'EN OP
DE VERGOEDING VAN DE SCHADE VOORTSPJlUI1'ENDE UI'l' DE ARBEIDSONGEVALLEN.
3° GERECHTSKOSTEN. - BuRGERLI,JKE
ZAKEN. - ARBEIDSONGEVAL; - WET VAN
20 l\1AAR1' 1948. - VERBREKINGSKOSTEN. -

(GERAIN, '1'. DE N. Y. <<LA PA1'RI01'IQUE >>.)
ARRES'f.

:3° De betJnUnu vwn cle wet van 20 JJ1anrt
1918, Tcnwhtens wellce, behnlve i.ncl-len
1le ei8 roelceloos en teruenrl is, lle lwsten vnn ctlle vor·ael'inuen geuroncl 01J
.lle snmenyeordencle wetten betr-effencle
rle ver·uoeclin,r; •u(tn lle schncle voortspntitenrle nit cle n·rbeillsonuevallen ten
lnste van het berlr·ijfshoofd of van zijn
verzelceraar· moeten geleua worclen, is
van toepnssin.r; op cle lcosten van cle
aanle[! in ve·rbre1c'ing (3).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 Maart 1951 in hoger lleroep
gewezen door de Rechtbnnk van eerste
aanleg te Brussel;
Over het enig midclel : schenuing van
de artikelen 1, 2, 6 en 9 van cle wetten
betreffende de vergoeding der schade
voortspruitende nit de arlleidsongevallen,
samengeordend bij koninklijk lleslnit vnn
28 September 1931, en inzonderheid van
lid 5 van bovenvermeld nrtikel 6, zoals
het is voortgevloeid nit artikel 1 van de
wet van 18 Juni 1930, van de artikelen 40,
paragraaf 3, van het besluit vnn de Regent van 12 Sevtember 1946; 12 van het
besluit van de Regent van 14 September
1946 en 97 vnn de Grondwet, doordat, na
te hebllen vnstgesteld dat aanlegger, tot
uitvoering vnn de door hem overeenkomstig artikel 12 van het beslnit vnn de Regent van 14 September 1946 anngegane
verbintenis, ten tijde vnn het ongeval
slechts nchttien werkdagen per kwartnnl
werkznnm was in dienst van de naamloze vennootschap Cobrefi, dit is 72 dagen
per jnar, en zonder te hebben bewe~en dat
het getal der gewone nrbeidsuren tot deze
tijdspanne zou beperkt zijn gebleven, de
rechter over de groncl beslist heeft dat
het loon hetwelk tot grondslag van de
berekening vnn de vergoeding moet dienen
72 mnnl het dagelijks loon van 128 frank
behoort te bedragen, dan wanneer :
1 o naar luid van lid 5 vnn artikel 6 van
de wetten betreffende cle vergoeding van
de uit de arbeiclsongevallen voortspruitende schnde, samengeordend bij konink-·
lijk besluit vnn 28 September 1931, wanneer de arbeider in een onderneming,
wnarin met of zonder onderbreking wordt
gewerkt, bij tussenpozen arbeidt of dagwerk verricht dat een geringer aantal
uren beclrnagt clnn het getal der gewone
nrbeidsuren in de onderneming, onder het
tot grondslag te nemen loon wordt verstaan de werkelijke bezoldiging in deze
onderneming, vermeerderd met de onderstelde bezoldiging, cUe betrekking heeft
op de uren wnarop niet werd gearbeid;
2° deze bepaling geen onderscheid mnakt
naar gelang de nrbeicler in een of in verscheidene ondernemingen werkzaam is;
3° naar luid van de artikelen 12 van het
besluit van de Regent vnn 14 September
1916 en 40, paragranf 3, van het besluit
vnn de Regent vnn 12 September 1946, de

(1) (2) Zie de nota ondertekend P. M. on·der dit arrest in Bull. en PASIC., 1953, I, 792.
(3) Verbr., 27 Mei en 23 September 1948
(An·. Verb1·., 1948, biz. 294 en 23 September
1948 (Arr. T'e1·br·., 1948, biz. 294 en 436, en de

nota 2 onder dit laatste arrest); 9 Juni 1949
(ibid., 1949, biz. 369); 30 Maart en 6 Juli
1950 (ibid., 1950, biz. 501 en 712). Zie ook
verbr., 26 Maart 1953 (An·. T'e1·br·., 1953,
biz. 510; Bull. en PASIC., 1953, I, 576).

KOSTEN DIE TEN LASTE VALLEN VAN HE'!, BE-

DRI,JFSHOOFD OF VAN ZIJN VERZEKERAAR.

1° De samenueonlencle 1.vetten betreffende
de 1;eruoedin[J der schMle ·noortszwuitende uit rle cwbeidsonf}evltllen hebben
tot voonver·p het verlies nan economi.sch
vermoyen van cle n·rbeider te ve·r[!oeden en ae ver{foelliny te ver·zelceren
van rle schalle voor-tspntitenae 11-U het
ver·lies van het nonncw1 loon. A·rtilcel 6, Ull 5, str·elct tot ae .ver·wezenUjlcin[J van flit aoel (1). (Bij koninklijk
besluit vnn 28 September 1931 .smnengeordende wetten, nrt. 6, lid 5.)

2° W anneer· het slcwhtoffer van een a;rbeidsonueval, rle ver·IJintenis annuerJcutn
hebbencle wellce voor.zien is rloor rle a.rtiJcelen .qo, paragranf 3, van rle wetten betreffencle rle verzeker·inu te,r;en rle gelrlelij lee uevoluen van orulenlorn en vr·oeutijdige do01l, sarnenueor·denrl bij beslu.U
van de Reyent van 12 September 1946, en
12 vnn, het u.itvoer"in{fsbesluit vnn 14 8epternum· 1946, ellce lwroepsbedrijv·iuhei.rl
heeft uestaalct en elke bezolrl·iude arbeid
die twee en zeventi.r! rlnyen 1Je'l' jaar·,
oversclwijclt heeft ve·rzankt, is nr·tUcel 6,
1id 5, van ae wetten op de veruoellinu
·van ae scllnde voortsppu.itende uit ae
arbeillson[Jevnllen, snmengeorllencl b·ij
lconinkUjlc beslu.it Htn 28 8epternber
193.1, n·iet van toepassinu tot bepnUnu
·van het loon aat tot ,r;ronclslay van de
vaststellinu rler- ver(!oellinuen rl·ient (2).

-692arbeider die de bij deze beslniten ingevoerde onderdomspensioenstoeslag heeft
genoten, kan worden ontslagen van zijn
verbintenis elke beroepsbedrijvigheid te
staken:
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat aanlegger, die meer dan
65 jaar ond is en een hem door de Staat
toegekend ouderdomspensioen geniet, op
3 April19J8 het slachtoffer is geweest van
een ongeval toen hij in dienst was van
de Belgische vennootschap Cobrefi, dewelke bij de verwerencle vennootschap· tegen arbeidsongevallen verzekerd is; dat
aanlegger, door de toes lag bij zijn onderdomspensioen aan te vragen, overeenkomstig cle wetten op cle ouderdomspensioem,n, de verl1intenis heeft aangegaan elke
beroepsbedrijvigheid te staken, welke
verbintenis hem evenwel vrijliet in de.
loop van een zelfde bnrgerlijk kwartaal
in dienst van een persoon een totaal van
achttien werkclagen te presteren, clit is
twee en zeventig dagen per jaar;
Overwegen<le dat het midrlel stennt 011
artikel 6, lid 5, van de wetten betreffende
de vergoeding Yan de nit de arbeidsongevallen voortspruitende schacle, samengeordend bij koninklijk besluit van 28 September 1931, volgens hetwelk, wanneer
een arlleiller in cen onderneming, waarin
met of zoncler onclerbreking wordt gewerkt, bij tussenpozen arbeiclt of clagwerk verricht dat een geringer aantal
uren bedraagt dan het getal der gewone
arbeidsuren in de onderneming, onder het
tot grondslag te nemen loon wordt verstaan de werkelijke bezoldiging in deze
onderneming, vermeerderd met de onder~;Jtelde bezolcliging, die betrekking heeft
op de nren waarop niet werd gearbeid;
Overwegende dat, volgens het middel,
deze wijze van bepaling van het tot grandslag te nemen loon toepasselijk is op
hem die, overeenkomstig de wet op de
onderdomspensioenen,
de
verbintenis
heeft aangegaan elke beroepsbedrijvigheid te staken en die clientengevolge in
clienst van een persoon in de loop van
een zelfde burgerlijk kwartaal niet meer
dan achttien werkdagen mag presteren;
Overwegende dat de wet over de arlJeidsongevallen tot doel heeft het verlies
van het economisch vermogen van de arbeicler te vergoeclen en het nit het derven van het normaal loon voortspruitendc
nadeel goed te maken; clat artikel 6, lid 5,
tot cle verwezenlijking van clit <loel strekt;
Overwegende dat clit artikel geen toepassing vindt wanneer de door het ongeval getroffene, welke daartoe gehonden is
door de verllintenis omschreven in artikel 40, paragraaf 3, van het beslnit van
de Regent van 12 September 1946 tot samenorclening van de wetten betreffende
cle verzekering tegen de gelclelijke gevol-

gen van onderdom en vroegtijdige dood,
van elke beroepsbedrijvigheicl heeft afgezien en zijn arbeidsvermogen heej't beperkt tot twee en zeventig arbeidsdagen
per jaar, bij tnssenposen gepresteercl, vermits de beslniten van 12 en 14 September
19J6, overigens, het samenvoegen van een
pensioen met een hoger loon dan dit welk
overeenstemt met het loon van twee en zeventig arlleiclsdagen verbieden en op het
niet-nakomen van dit ver!Jo<l strafrechtelijke sancties stellen;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en, gelet op het enig artikel van de
wet van 20 :M:aart 19!8, hetwelk aan de
samengeordende wetten betreffende de
vergoeding van cle schade voortsprnitende
nit cle arbeidsongevallen wertl toegevoegd,
legt de kosten ten laste van lle verwerencle verzekeringsmaatschappij; veroorlleelt
aanlegger tot de vergoecling van 150 frflnk
j egens verweerster.
11 .Jnni 1953. - 16 kamer. - Voorzitte·r,
H. Lonveanx, eerste voorzitter. - TTerslcbgge-ve!·, H. Fettweis. - Gelijld1tirlencle
concl·as·ie, H. Mahanx, advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. de Harven en Strnye.
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1 o RlDDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARHESTEN. - BURC1ERLIJKE ZAKEN.
WOORD « SCHIJNT ll. - DRAAGWIJDTE.
T\VIJFELENDE OF BEVESTIGENDE
"\TOLGENS HE'f 1'EKSTVEHllAND,

~1ENING._

2° BEWIJS. - BEWIJSKRACH'l' V<\N DE AK'l'EN. - BURGERLIJKE ZAKEN. - GERECH'l'ELIJK DESJ\:UNDIG VERSLAG. - l\'IATERIELE
VAS'l'S'l'ELLINGEN. ADVIES. - BEWIJSKRACH'l'.
1° Het woonl cc schijnt

11, flat ·in' de be·weegreclenen ·van een •vonnis vom·lcornt,
cl·nr./ct, volgens het telcstvet·ba.ncl, hetzij
een twijfelencle het.zij een bevestiqencle
mening ui,t (1).
·
2° Bchenclt cle bwwi;islcracht V(tn een gerechtelijl.;. cleslcmtd:ig versla.g niet, cle
t·echtM' clte, zoncler cle mctte1·iele vaststelUn!Jen van cle clcslcmuli[le te miskennen, vnn clezes n!lv·ies afwijkt (2).

(1) Zie verbr., 20 April 1950 (A1~". Verb1·.,
1950, blz. 513). Vergel. verbr., 29 Januari
19,18 (ibicl., 1948, blz. 60).
(2) Verbr., 24 April 1939 (Bnll. en PAsrc.,
1939, I, 200); 29 November 1945 (A1·r. Verb1·.,
19,15, blz. 252); 23 Januari 1947 (ibid., 1947,
biz. 16); 10 Februari 1947 (Bull. en PAsrc.,
1947, I, 41); 10 Januari en 14 Juni 1949
(A1·r. Ve1·br., 1949, biz. 12 en 385); zie ook:
verbr., 9 Juli 1951 (ibid., 1951, blz. 669).

-693(CAISSE COMMUNE D'ASSURANCE DES CHARBONNAGES DU COUCHANT DE MONS, '1'. BORYSIUK.)
AREES'r.

I-IET I-IOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 October 1951 in hoger beroep gewezen door de Hechtbank van eerste aanleg te Bergen;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1317,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden vonnis :
a) na enerzijds, verscheidene door de deskundige in zijn verslag vastgestelde objectieve verschijnsels, onder meer letsels
aan de hersenen, hypotrophie der rechter
ledematen en hypotonie van het spierstelsel der lellematen, en anderzijds, de
door de deskunclige vastgestelde subjectieve verschijnsels te hebben 011gesomd,
b) na te hellben verwezen naar het advies
van clokter Van Gehuchten, technisch
raadsman van verweerder, naar de Belgiselle officiele llerekeningstabel van invaliditeit; _en naar de lering van professor
Imbert, verklaart dat nit de studie van
voormelde professor dient te worden afgeleid dat het door de desknndige voorgestelde percentage niet ontoereikend is,
maar dat de deskundige geen rekening
<< schijnt ll gehouden te hebllen met de
hypotrophie der rechter ledematen ofschoon alle berekeningstallellen van invaliditeit voor atrophie der ledematen het
llestaan van een ongeschiktheid aannemen, vervolgens beslist dat nit aanmerking dezer overwegingen en rekening
houdend met subjectieve verschijnsels bij
het slachtoffer, het billijk voorkomt het
percentage der ongeschiktheid op 45 t. h.
vast te stellen, dan wanneer : l_o dergelijke gronden (zijnde de woorden « geen
rekening schijnt gehouflen te hebben Jl)
twijfelachtig en mitsdien ontoereikeml
zijn en dan wanneer de rechters over
dr~ grond zich bovendien hebben tegengesproken waar zij eensdeels vaststellen dat de deskundige op het bestaan
van hypotrophie van het spierstelsel had
gewezen, en, andercleels, zeggen dat de
deskundige geen rekening ermede scheen
te hebben gehouden, schending van artikel 97 van de Grondwet); 2° de deskundige inderdaad tot vaststelling van het
percentage <ler invali_diteit rekening
heeft gehouclen met de hypotrophie der
rechter ledematen, vermits hij er in
zijn verslag onder de paragraaf « Discussie JJ, op wijst, dat de getroffene
<< verschijnsels van tweeerlei aard vertoont, te we ten : n) een postcommotionele syndroom en een pyramidale
rechter synclroom, gekenmerkt onder
meer door hypo1':onie en hypotrophie,
welk syndroom beantwoordt aan letselen
aan het linkercleel der hersenen, die

waarschijnlijk aan enige terngslag te wijten zijn; b) hystero-traumatische verschijnselen, en dat hij llesluit dat, rekening hondend met de verdeling tnssen « de
twee soorten verschijnsels JJ, het percentage der invaliditeit 35 t. h. beloopt,
waaruit volgt dat de rechters over de
grond het geloof hebben geschonden dat
aan vorenaangehaalcle vermeldingen van
het verslag van de cleskundige client gehecht (schending van de artikelen 1317,
1:119, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek) :
Over het eerste onderdeel :
0\-erwegende dat de rechter over de
grond, na te hebben vastgesteld dat het
gerechtelijk verslag van dokter Divry en
het verslag van dokter Van Gehuchten,
technisch raadsman van de getroffene, enkel verschillen ten aanzien van de raming
van het percentage van verweerders arbeidsongeschiktheid, hetwelk door eerstgenoemcle op 35 t. h. en door de tweede
op 50 t. h. worclt geraamd, verklaart dat
het hem mogelijk wezen zal zelf het percentage cler invaliditeit te ramen door rekening te houden met de overeenstemmende materH~le vaststellingen cler deskundigen;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
ter bepaling van rlit invalicliteitspercentage, steunt op een stuclie van professor
Leon Imbert, waarin de invali<liteitspercentages welke aileen uH letsels arm de
schedel voortvloeien theoretisch naar verhouding tot het verlies van lleenstof worden vastgesteld;
Overwegende dat, aangezien <leze ramingen, voor een met het onderhavige
gelijkig geval, met het door de cleslmndige
Divry aangenomen invaliditeitsvercentage
overeenkomen, de rechter over de grond
eruit afleiclt dat dokter Divry in zijn raming geen rekening << schijnt Jl te hebben
gehouclen met. de hypotrophie der rechter
ledematen; dat hij, cleze gebeurlijklwid
onder ogen nemencl, verklaart dat men
« zou kunnen menen dat beide geneesheren overeenstemmemle opvattingen hellben lJ;
Dat mitsdien, volgens llit tekstverband,
het door de rechter gebruikte woorcl
« schijnt JJ een twijfelende opvatting nitdrukt;
Overwegencle echter clat nit de gezamenlijke gronclen blijkt clat de rechter de raming van dokter Divry ter zijde stelt,
niet omclat zou uitgemaakt zijn dat cleze
zou hebben nagelaten met de hypotrophie
cler rechter ledematen rekening te houclen, doch omdat cle door hem verstrekte
schatting van verweerclers arbeidsongeschiktheid cloor an<lere beoordelingselementen tegengesproken worllt; <lat hij
slechts toevallig een mogelijke dwaling
van tlokter Divry in aanmerking neemt,

694waar hi.i diens opvatting met die van
professor Imbert tracht te verenigen;
Dat gevolglijk de in het middel gecritiseerde twijfel uitdrukkende zin van het
vonnis geen overwegende grond van de
beslissing uitmaakt, doch een ten overvloecle geuite overweging;
Dat de gronden van het bestreden vonl1is derhalve zonder tegenstrijdigheid noch
uubbelzinnigheid cle souvereine beoorcleling van de rechter over cle grond over
de graad van verweerders arbeiclsongeschiktheid rechtvaardigen;
Dat clit oriderdeel van het micldel feitelijke gronclslag mist;
Over het tweecle onclercleel :
Overwegencle dat, zoals ten antwoord
{JP het eerste onderdeel van het middel
wonlt gezegd, het bestreden vonnis geen
der in het verslag over de gerechtelijke
expertise vervatte matcrH~le vaststellingen heeft miskend, doch ~nk~l v~n cle
zienswijze van de deskunchge rs afgeweken in verband met het invalirliteitspercentage;
Ove1·wegende dat de bewijskracht van
een verslao- over een gerechtelijke ex11ertise o-elclt ';:wch voor de beoordeling door
de d~skundige noch voor dezes advies;
Dat eruit volgt clat het vonnis de artilrelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van het Buro·erlijk Wetboek niet geschonclen heeft;
"' Dat dit onclerdeel van het micldel niet
kan worclen aangenomen;
Om clie reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten en tot de vergoeding. van 150 frank
j egens verweerder.
11 Juni 1953. - 1e kamer. - Voonz:Ute·r,
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ve'/'GeUjlcl·uiclende
.slarme·ve·r, H. Giroul. conclusie, H. Mahaux, advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. Simont en Van Ryn.
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OVEREENKOMST.
ZEilELIJKE
DWANG. - WET VAN 12 APUIL 1947. VooRWAARDE.
2° VENNOOTSCHAP. -- NAA~ILOZE VEN-

1°

NOO'fSCHAP. -

ALGEMENE VEll.GADERlNG VAN

DE AANDEELHOUDEBS. -

i\tJ:ACH'l'

~'UTEN TE VVIJZIGEN.

BERAADSLAGING GE-

-

O~I

DE STA-

NOMEN OVEBEENKOMS'l'IG DE ARTIKELEN 70
71 VAN DE SA)IENGEORDENDE WET'l'EN OP DE
HANDELSVENNOOTSCHAPPEN.
BEBAADSLA<UNG DIE DE NIE'l' AANWEZIGE AANDEELHOUDEBS BINDT. - GRONDSLAG VAN DIT GEYOLG
VAN DE llEBAADSLAGING.
EN

1° De loepclssiny van a?·tikel1 van cle wet
·van 12 April 1947 weUc een wetteUjlc
vennoeden instelt ten bnte van zelcere
personen slnchtotters vnn een zedelijlce

rlwnny, onrle·rstelt namel-ijlc een toestemminy yegeven dam· of· in nnwrn van een
pe?-soon die rum berovings- of seqnestmUemaatregelen vnnwege rle bezettende
ove?·heirl bloot[!estelrl ·is (1).
2° Een be'l'(tnflsln,qing genomen rloor de
algemene 'Vergarle?··in{l vnn rle rtnndeelho·nrlers van een nrw..mloze vennootschap
r!'Vereenlcomstig de a1·tilcelen 70 en 71
vnn rle snmenyeonlenrle ·t.vetten op rlc
hnnrlelsvennootschappen
rl·ri.nyt
z·ich
op ann rle ctnncleelhoude?·s, rl'ie geen deel
hebben {lenomen rum rle berrtnrlslaginy,
niet lc·rrwhtens een ·ve1·moerlen van toestemrwiny 'L'nn die rw.nrleelhonrlers, rloch
lcrrtchtens rle ·t.vet en zonrler hun toestemming (2).

(SOCIETE llANCAIRE D'HYPO'l'HEQUES
E'l' DE DEPO'l'S, '1'. JANSSENS.)
ARRES'£,

RET HOF; - Gelet OD het bestre(l.en
arrest, op 26 JVIei 1951 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 1 en 2 van de wet van
12 April 1947 houclende instelling van een
wettelijk vermoeden ten bate van zekere
versonen,
slachtoffers van zedelijke
dwang, llll, 1134, 1135, 1832, 1843, 1844,
1865 van het Bnrg-erlijk Wetboek, 1 en in
't bijzonder 1, alinea 2, 70, 72, 74 van de
wetten op de handelsvennootschal1Pen, samengeschakeld bij koninklijk besluit van
30 November 1935, doorclat het bestreclen
arrest beslist dat de beslissingen welke op
8 September 1941 door de algemene vergaclering van de << Boomse HandelsScheepsbouwmaatschappij ll getroffen werden niet krachtens de wet van 12 April
1917 mogen vernietigd worden om reclen
dat de aunleggers op de algemene vergadering niet aanwezig waren, dan wanneer
urtikel 1 van gezegde wet op alle overeenkomsten toepasselijk is en de lleslissingen van de algemene vergadering . van
een naamloze vennootschap een contractueel karakter hebben en de afwezige
vennoten binden, die aldus ook in de
maatschappelijke overeenkomst par'tij
zijn :
Overwegencle dat uit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt clat aanleggers, aandeelhouders van de naamloze
vennootschap « Boomse Handels- en
Scheepsbouwmaatschappij ll, hoewel geen
(1) Raadpl. verbr., 26 October 1950 (Arr.
Ye1·br., 1951, blz. 80).
(2) Verbr., 1 December 1927 (Bull. en
PASIC., 1928, I, 29); 5 Juni 1947 (A1.,., Ye1'b1·.,
1947, blz. 189) en de conclusie van de beer
procureur-generaal Leon Cornil, in Bull. en
PAsiC., 1947, I, 241, kol. 2; RIPERT, Aspects
jt<?·irl-iques rlu capitalisme mode1•ne, n' 40.
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-695lleel genomen hebbende aan een op 8 September 1941 gehouden algemene vergadering, welke een wijziging aan de statuten
bracht, overeenkomstig artikel 70 der samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen, de vernietiging van die
beraadslaging hebben gevorderd, bewerende dat zij zich in de feitelijke omstandigheden hebben bevonden vermeld bij artikel 1 van cle wet van 12 April 1947 en dat,
dientengevolge, de beraadslaging, die hen
bond, krachtens <leze wetsbepaling vermoell wenl onder de clrang van een zedelijke clwang bewilligd te zijn geweest;
Overwegende dat de toepassing van vermeld artikel -1 onderstelt, namelijk, een
toestemming gegeven door of in naam van
een persoon die nan !Jerovings- of sequestratiemaatregelen vanwege de bezettende
overheid blootgesteld is;
Overwegende dat alinea's 2 en volgencle
van artikel 70 cler samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen tot
voorwerp hebben, aan de algemene vergadering der aandeelhouders van een
naamloze vennootschap toe te Iaten de
statuten zonder de toestenuning van al de
aandeelhouders · te wijzigen, zo zekere
voorwaarden van aanwezigheid en van
meerderheid verenigd zijn;
vVaaruit volgt clat de beraadslaging genomen door een regelmatig samengestelde
algemene vergadering bindend is voor de
vennoten cUe :-;ich daartegen hebben verzet of tlie er geen deel nan genomen hebben, niet krachtens een vermoeden van
toestenuning dezer aanileelhouders, maar
krachtens de wet en zonder hun toestemming;
Dat het mid del naar recht faalt;
Over bet tweede midclel : schencling
van artikel 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest niet wettelijk gemotiveerd is, doordat het geen antwoord !weft
verstrekt op het middel dat, in bijkomende orde, door aanleggers, in conclusies,
werd afgeleid hieruit dat de beslissing
van 8 September 1941 in werkelijkheid een
overeenkomst was of de uitvoering uitmaakt van een voorafgaande overeenkomst gesloten tussen enerzijds de he_er
Govaerts, gevolmachtigde en zaakwaarnemer van aanlegg·ers, en bijzonclerlijk van
aanlegger Pai·ser, en anderzijcls, de verweerder Janssens; dat bijgevolg ... niettemin in onderhavig geval moet aangenomen worden dat de beslissing van 8 September 1941 wel het karakter vertoont van
een overeenkomst gesloten tussen enerzijds de aanleggers, vertegenwoordigd
tloor hun gevolmachtigde Govaerts, en de
verweerder Janssens anderzijds :
Overwegende dat aanleggers bij conclusies aanvoerclen dat de litigieuze beraadslaging van de algemene vergadering der
vennoten, in werkelijkheid een overeen-

komst was of de uitvoering uitmaakte
van een voorafgaancle overeenkomst gesloten tussen Govaerts, gevolmachtigde
van beroepenen (hier am1leggers), en eerste beroeper .Janssens (nu verweerder);
dat zij deze aanvoering hierop steunden
dat het met de titels zelf van aanleggers
is geweest dat eerste vei·weerder Janssens
samen met Govaerts aan de lttigieuze beraadslaging deelnam;
Overwegende dat het arrest uit de omstandigheden waarop het wijst afieidt dat
tle aanwezige aandeelhouders wel eigenaars waren van de aandelen waarmede
zij gestemd hebben; dat het alc1us antwoordt op de aanvoering van aanleg·gers;
vVaaruit volgt dat het miclclel feitelijke
grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt cle voorziening; veroordeelt aanleggers tot cle kosten en tot een vergoeding van 150 frank
jegens verweerders.
12 Juni 1953. - 1" kamer. - Voo1·zUte·r,
H. Bail, raadsheer waarnemend voorzitter. - Yerslnggeve·r, H. de Olippele. Gel-i.ilclu:i(lenfle concl1tsie, H. Raoul Hayoit
cle Termicourt, eerste aclvocaat-generaal.
- Pleiters, HH. Simont en Van Ryn.
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HANDELSHUUROVEJREENKOMSTEN. - AANVRAAG '1'01' HERNIEUWING VAN
DE HUUROVEREENKOMST. - NIETIGHEID VAN
DE BETEKENIN[\. NIE'l'IGJIEID HIERUIT
VOORTSPRUITENDE DAT DE BETEKENING DE
:MELDINGEN NIET BEVA'f VOORGESCHllEVEN DOOR

ARTIKEL 14, LID 1, VAN DE WET VAN
30 APRIL 1951. - BETREKKELI.JICE NIETIGHElD. - VATBAAH VOOR BEVES'l'IGINU DOOH
DE VER-HUURDER.
2° OVEREENKOMST. - EEVESTIGING YAN
EEN DOOR NIE'l'IGHEID AANGE'l'AS'l'E AK'l'E. -

3°

BEGRIP.
HANDELSHUUROVEREJENKOMSTEN. --'--- AANVRAAG '1'0'1' HERNIEUWING VAN
DE HUUROVEREENKOMST.
NIETIGHEID,
VAN DE BE'l'EKENING. -

KENNIS DOOR DEVER-

HUURDER VAN ZIJN RECH'rEN EN VERPLICII'l'INGEN. - ~IA.-\K'l' GEEN AFSTAND UIT ERVAN
ZICH OP DE NIE'l'IGHEID VAN DE BETEKENING
TE EEROEPEN.

1° De n'iet-igheifl van cle betelcening, flootcle hmt:rfler, van een U(LnV1·aag tot he1·nieuwing van de h1uwovereenlwmst,
wellce hie·r·uit 1Joo1·tspntit flnt cle betelwning fle floor art-ilcel 14, lid 1, van fle
wet van 30 Aprfl 1951 -voorgeschreven
rneldin{fen niet bevat., i,s een 1JetreklwU.i1ce nieti.gheifl,· (le floor de,'i!e niet-iglwifl

-696aangetaste alcte ·is V(ttbaa·r voor bevesUying clooT de verhtwnler (1).
2o De be-vesUg·ing V(Ln een clo01· bet·relclcelijlce n·ietigheicl aangetaste Mete is een
a.tstancl zich op (le nietigheicl e;· V(tn te
be;·oepen (2).

:1° De Tcennis floor de verhttttnle·r

V(tn cle
cloo·r artUwl 14, lid 1, van cle wet van
30 AprU 1951 op (le hwnclelshtttwovereenkomsten toe.qelcende ;·echten en opgelegde ·ve;·pUclitingen, brengt voo;· hem geen
njstancl e;-ovwn mecle zich jegens de
hwnnle·r te beroepen op (le ni.eUghe·icZ
van cle betokening van een aanv·raag tot
hentietnving V(tn de htttwovereenkomst,
clie de clo01· de wet voo;·geschretjen mellUng ·van cleze ·rechten en vnn cle.<:e ve·rplichUngen niet beV(tt. ·

(VAN GANSEN\:VINKELJ 'I'. HEYLEN.)

ARREST.

HID'L' HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 I\iei 1952 in hoger beroep
gewezen door cle Rechtbank van eerste
annleg te Turnhout;
Over het tweede micldel : schending van
de artikelen 13, 14 en 1G van de wet dd.
BO April 1951 op de hanclelshunrovereenkosten, 1101, 1108, 1134, 1315, 1338 van het
Bnrgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet,
doordnt het bestreden vonnis clnt ten onrechte aanneemt dat de door artikel 14
van de wet del. 30 April 1951 voorziene
nietigheicl slechts betrekkelijk zou zijn,
{]eze nietigheid geclekt verklnart om retlen clat eiseres op cle hoogte van de wet
was en moest beseffen dat zij deze wet
zorgvulclig cliende in te zien; clan wanneer
een betrekkelijke nietigheicl slechts gedekt kan worden door een overeenkomst,
een toestemming van de partij clie ze kon
inroepen, toestenuning cUe nooit in onderhavig geval llestaan heeft, aangezien eiseres steed;; de nietigheid ingeroepen en opgeworpen heeft; en clan
wanneer aannemen cla t een door de wet
beclongen nietigheill geclekt wordt wanneer de· partij die ze inroept op de hoogte
van lmar rechten en van de beschikkingen
van de wet was, gelijkstaat met de
afschafling van de wet ten nadele van degenen die gezegde wet zouden kennen,
wat van iedereen vermoecl worclt :
Overwegende clat, zonder de bewering
van aanlegsters conclusies tegen te spre(1) Zie DE PAGE,
Complbnent, bc1. III,
biz. 204; PATERNOSTRE, Bcwx comme;·ciaux et
Jn·otect·ion de fonds de couwte;·ce, biz. 73; LA
HAYE en VANKERCKHOVE, Le stat7tt des baux
CO>n1ne1"Clft1lX, 11" 327 en 328.
(2) Verbr., 25 Febrnari 1943 (A,-;·. Ve;·b,-.,
1943, biz. 46) en 9 December 1948 (ibid., 1948,
blz. 615).

ken volgens welke de door verweerder
betekende aanvraag tot hernieuwing van
de lmurovereenkomst nietig was omclat
zij de vermeldingen niet l1evatte welke op
straffe van nietigheid door artikel 14, alinea 1, van de wet van 30 April 1951 worden voorgesehreven, en dat aanlegster
deze nietigheicl ingeroepen had v66r dat
de aanvraag van verweercler v66r het gerecht werd gebracht, het vonnis cleze aanvraag gelclig en gegrond verklaart; clat
het deze beslissing hierop grondt clat cle
nietigheicl gesteld door artikel 14, alinea 1, van gezegde wet een nietigheid van
betrekkelijke aarcl is en clat. aanlegster
cleze heeft gedekt, vermits zij de clraagwijdte van de haar cloor verweerder betekencle aanvraag heeft begrepen en dat
haar houcling evenals die van haar randsman doen blijken clat zij op de lloogte
was van de door de wet ter haren voordele bepaalcle gelclelijke vergoeclingsmo.
gelijl;:heden;
Overwegende, gewis, dat de door art~
kel 14, alinea 1, van de wet van 30 A_Pnl
1951 voorziene nietigheia, tot de bescnermino· van de reehtl~n van. cle verhuurclt>r
inge~•oercl wercl en een nietiglle~d van betrekkelijke aard is, in deze zm dat cle
cloor nietigheicl aangetaste akte door de
verlmurcler kan llevestigd worden;
Maar overwegende dat cle bevestiging
>an een door nietigheid aangetaste akte
afstand ervan insluit zieh op deze nietigheicl te beroepen;
Dat het door het vonnis aangevoercl
feit clat aanlegster op de hoogte was
van cle haar door vermeld artikel 14, alinea 1, toegekencle rechten alsmede van de
haar door cleze wetsbepaling opgelegde
verplichtingen geen afstancl insluit v~n
hart>ntwege zich te beroepen op de metigheicl welke uitdrukkelijk door de "':et
verbonden is aan verweerclers verzunn
cleze rechten en verplichtingen in de betekening van de aanvraag tot llernieuwing
van de huurovereenkorust te vermelclen;
Dat het miclclel gegrond is;
Ori1 die redenen, verbreekt het bestreclen vonnis · beveelt dat onderhavig arrest
zal overges~hreven worden in de registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Turnhout en dat melding er v:;m zal gemaakt worden op de kant van de vernietigcle beslissing; veroordeelt verweerder
tot de kosten; verwijst de zaak .naar de
nechtbank van eerste aanleg te l\fechelen zetelende in hoger beroel).
12 Juni 1953. - 1e kamer. - Voorz·itte·r,
H. Bail raaclsheer waarnemencl voorzitter. - Verslaggeve·r, H. Bayot. - Gelijkltticlencle conclusie, H. Raonl Hayoit de
Termicourt, eerste atlvocaat-generaal.
Pleiters, HH. della Faille d'Huysse en
Velclekens.

r----·

697ste verweerder, die zich jegens tweede verweerder verhonden had alle bieren, wateren eil limonaden van tweede ver1° VOORZIENING IN VERBREKING.
weerder te nemen, en geen andere teBURGERLIJKE ZAKEN. AANDUIDING VAN
verkopen, verplicht was zich · alle bieren
DE GESCHONDEN WE'l"i'EN. WE'fSBEPALING
enz. bij eiser aan te schaffen, zulks ten
VREEMD AAN' DE IN HE'!' MIDDEL VERMELDE
gevolge van een overeenkomst waarbij
GRIEF. lVIIDDEL NIE'i' ON'i'VANKELIJK.
tweede verweetder zijn handelsfonds van
bierhandelaar, klH~nteel er in begrepen,.
20 VERKOOP. OVERDRACH'l' VAN SCHULDaan eiser afgestaan had, dan wanneer cle
VORDERING. VoORWAAHDEN VAN OVERschuldvorderingen die dragen op een verDRACH'f VAN SCHULDVORDEHING. AR'i'Ibintenis
iets te doen of iets niet te doen
KEL 1598 VAN HE'!' BURGERLIJK WE'fBOEK.
zonder toestemrning van de schuldenaarVREEMD AAN DE BEPALING 'rAN DEZE VOORrnogen overgedragen worden, tenzij zij inWAARDEN.
tuitn personm aangegaan werden - het3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN geen door het bestreden arrest geenszi:tis
ARRESTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. vastgesteld werd - en dan wanneer bij
VERPLICH'i'ING TE MO'l'IVEREN. VORMontstentenis van vaststelling dat de kwesVOORSCHRIF'i'.
tieuze verhintenissen intnUu pe1·sonm ge-1o In burgerlijlce zMcen ·is het rwicldel niet sloten geweest zijn, het bestreden arrest
in alle geval onvoldoende gemotiveerd is :
ontvanlceUjlc dat slechts een aan de
Overwegende dat het rniddel is gegrond
vennelde grief v·reemde wetsbepalin{f
op de schending van artikel 1598 van het
nls Z'ijnde oeschonden {feweest nwnBurgerlijk Wetboek en van artikel 97 van
dnidt (1). (Wet van 25 Februari 1925,
de Grondwet, doordat het bestreden arart. 9.)
rest zijn beslissing gesteund heeft hierop ·
2o Artilcei 1598 vnn het B·ttr{fe1'l·ijk Wet- dat een schuldvordering waarvan het
boelc ·is vreemd a.an de tot geldi{fheid voorwerp een verbintenis is orn iets tP
van een ovenl'rncht vcm schHldvonleT·in{f
doen of orn iets niet te doen, niet aan clervet·e·iste voonvaarden.
clen mag overgedragen worden, tenzij rnet
3o De vetpUchtinrl de vonnissen en arres- de toesternrning van de schuldenaar;
ten te motiveren beantwoo·rdt aan een
Overwegende dat, volgens het middPl,.
1Jormvere·iste; de ornstandi{fheid, dat
de geldigheid van dergelijke overdracbt
een t·eden verlceerd zou. z·ijn, lean de verniet van die toe stemming afhangt;
b·reking weoens schendiny van artilcel 97
Overwegende, enerzijds, dat artikel 15~8:
·/Jan rle G:rondwet n·iet medeb1·engen (2).
van het Burgerlj.jk Wetboek vreemd 1s·.
aan deze grief, vermits het enkel bepaalt
dat wat in de handel is kan verkocht
(GOU'r~·RIEND, 'f. HERMANS.)
worden, doch geen enkele ·voorwaarde tot
geldigheid van de verkoop stelt;
ARREST.
Overwegende, amlerzijds, dat de reehter bij de door het mill del gecri tiseerde
HET HOF; - Gelet op bet bestreden beschouwingen een reden aangeeft tot
arrest, op 8 Juni 1951 door het Hof van staving van zijn arrest en aldus voldoet
beroep te Brussel gewezen;
aan het vormvereiste zijn lleslissing te
Over het enig middel : schending van motiveren;
de artikelen 1598 van het Burgerlijk WetWaaruit volgt dat het rniddel, waar het
boek, 97 van de Grondwet, doordat het op de schending van artikel 1598 van het
bestreden arrest beslist heeft dat iemands Burgerlijk Wetboek steunt, niet ontvanverbintenissen om iets te doen en om kelijk is, en, waar het steunt op de
iets niet te doen niet op een derde mogen schending van artikel 97 van de Grond-overgedragen worden tenzij de tegenpar- wet, feitelijke grondslag mist;
tij er in zou toestemmen, en dat de bijOrn die redenen, verwerpt de voorziezondere regels betreffende de overdracht ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten
van scbuldvorderingen op dergelijke ver- en tot een vergoeding van 150 frank aau
hintenissen zonder toepassing zijn; en uit- verweerders.
sluitend op grond van deze zogezegde
rechtsregel de vordering van eiser onge12 ,Juni 1953. - 1 6 kamer. - Voorzitte·r.
grond verklaard heeft waarbij hij aan-. H. Bail, raadsheer waarnernend voOI'zitvroeg voor recht te lwren zeggen dat eer- ter. - Versla.{f{fever, H. de Olippele. Gelijkluidencle concl·us·ie, H. Raoul Hayoit.
de Termicourt, eerste advocaat-generaal..
(1) Verbr., 20 Maart 1953 (A1T. VeTln·., 1953,
PleUet·s, HH. Struye, Simont en Van:
biz. 489; Bull. en PASIC., 1953, I, 553; en de -Ryn.
nota 3, biz. 554).
(2) Verbr., 6 Juli 1V50 (An·. Ve1·br., 1950,
biz. 707).
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HET HO:B'; -- Gelet op het bestreden
arrest , op 24 i'I'Iei 1950 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerders afgeleid uit de
bewering dat aanleggers in het bestreden
arrest hebben berust, en derhalve vervallen zijn van het recht er tegen voorziening in te stellen :
Overwegende dat de stilzwijgende berusting in een gerechtelijke beslissing
slechts kan worden afgeleid nit daden of
feiten welke vast en ondubbelzinnig het
voornemen van de partij, die betekent, te
kennen geven, zich aan de beslissing te
onderwerpen;

Overwegende dat het betekenen van een
arrest dat aan de partij die betekent
slechts een deel van de eis die het voorwerp van haar vordering uitmaakt, heeft
toegekend, geen berusting in de gezamenlijke beschikkingen van het betekend arrest medebrengt, wanneer, zeals in onderhavig geval, in het exploot van betekening uitdrukkelijk wordt vermeld dat de
partij, die betekent, zich het recht voorbehoudt zich in verbreking te voorzien
wat het overige van haar eis betreft; dat
dergelijk voorbehoud met geen enkel der
andere vermelclingen van het exploot van
betekening onverenigbaar is;
Overwegende dat· de grond van niet-ontvankelijkheid clienvolgens niet kan worden aangenomen;
.Over het eerste middel : schending van
de artikelen 1315, 1319 tot 1322 en 1382 tot
138± van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet, doordat het hof, bij
hetwelk conclusies ingediend werden
waarbij eisers tot staving van hun eis tot
vergoeding, onder meer, het niet be twist
feit deden gelclen dat hun rechtsvoorganger een groothandel in koloniale waren
dreef die ruim winstgevend was en tegen
de aanspraak van de verweerders, volgens welke er nit dien hoofde geen nadeel bestond daar gezegde handel door
eisers zelf, althans door de weduwe
Kleysman, met hetzelfde profijt was
voortgezet geweest (conclusies van de verweerders, blz. 4 van de bijlage nr 2 van
onderhavige voorziening :
cc aangezien
verder de eerste rechters ook tot vaststelling van het geleden verlies geen rekening hebben gehouden met het feit dat de
weduwe de handel voortzet en er dezelfde
winsten nit haalt )) ) opwierpen dat deze
omstandigheid in feite niet verwezenlijkt
werd, althans in deze zin da t de handel
een verlies had geboekt en vereffend had
moeten worden (conclusies van de eisers,
blz. ll van de bijlage nr 2 van oriderhavige voorziening : cc dat deze voortzetting
trouwens niet winstgevend geweest is na
het overl~jden van de heer Kleysman;
deze handel heeft reeds in het jaar 19!6,
onder beleid van de gei:ntimeerden, een
verlies geboekt van 11.927 frank : variaf
November 1946 hebben de gei:ntimeerden,
een handelsreiziger in dienst genomen,
doch dit baatte niet en het jaar 19!7 liet
een verlies van 201.699 frank; dit verlies
groeide later nog aan, bij zoverre dat de
- handel in to tale vereffening getreden is;
cUt alles is van openbare bekendheid l>)

(1) Verbr., 13 Januari 1949 (An·. T'e.·br.,
1949, blz. 25, en nota 1 onder dit arrest) ; zie
oak de nota 2 in Bull. en PAsrc., 1949, I, 28.
(2) Zie :verbr., 31 Maart 1949 (Arr. T'erbr.,
1949, blz. 225); 3 November 1949 en 16 Juni
1950 (ibid., 1950, blz. 107 en 643); 1 Maart

1951 (ibid., 1951, blz. 368) ; 13 Maart 1953
T'erb1·., 1953, blz. 475; Bull. en PASIC.,
1953, I, 535).
(3) Verbr., 31 Mei 1943 (Bi!ll. en PAiac.,
1943, I, 223) en 27 December 1949 (An·.
T' e.·b1·., 1950, blz. 255).
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BERUSTING. STILZWIJGENDE BERUS'l'ING .IN EEN GERECH'l'ELIJKE BESLISSING. BE GRIP.

2°

BERUSTING. BURGERLIJKE ZAKEN.
BESLISSING DIE SLECHTS EEN DEEL ·vAN DE
EIS 'l'OEKEN1'. BE'l'EKENING ME'!' BEVEL
DOOR DE AANLEGGER. VOOBBEHOUD ZICH
VOOit HET OVERIGE 1'E VOORZIEN. BETEKENINl-l DIE GEEN BEHUS'l'ING UITl\riAAK'l'.
3° BEvVIJS. - Ers TOT VERGOEDING VAN DE
UIT EEN ONR.ECH'I'~fATIGE DAAD VOOH'l'SPRUI'l'ENDE SCHADE. BEWI.JS VAN HE'!' BES'l'AAN
EN VAN DE UITGES'l'REKTHEID YAN DE SCHADE.
-'-- BEWIJS DAT OP AANLEGGER RUST.

1° Een st'il.zwijuencle berusf'lnrJ in een vonn·ls of een nPrest knn slecht& nf[!eleirl
worden ~tit rlnden of feiten rlie OZJ zeke1·e en ·wiet rlnbbekinn·i[!e tvijze het inz·icht laten bUjlven om zich rum rle [Jevelrle besUss·in{f te onrlenve·rpen (1).

2° iYI nalct {feen bentstin{f nit in rle [!CZC£menlijlce beschilclcin{fen vnn een nn·est,
rlnt een eis slechts uerleeltel-ijlc heeft inrJetvUli{frl, de 1Jetekeni1n{f met bevel, vnn
het n·JTest rlom· de e·iswr, wwnneer rle betelcenin{f melrl·in{f bwvnt van het voo1·behond van rle eise·r z·lch voor het over·iue
te voorz·len (2) .
3o De partij rlie in rechte ve1'[/0eclht{f vorde·rt vrm rle rloo1· een onueoo1·loofrle
rlnncl veroo·mnnlcte schrule moet het bestn(m en de 1tit{festrelcthe'irl vcm rleze
sch(l(le bewijzen (3). (Burgerlijk Wet-

hoek, art. 1315 en 1382.)
(VAN LANGENHOVE, T. LEONARD.)
ARRES1'.

1

(Arr~

----
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en tlat die omstandigheid in alle geval
zonder invloed op de verschuldigde vergoeding moest blijven, daar verweertlers
hun schuld niet. konden zien verminderen
wegens een feit eigen aan de eisers hun persoonlijke activiteit (conclusies van de eisers, blz. 11 van de
bijlage 2 van onderhavige voorziening;
« dat, zelfs in de veronderstelling tlat deze
handel winstgevend zou gebleven zijn,
clit dan nog niet zou mogen ingeroepen
worden ter outlasting der verantwoordelijke partij, omdat het persoonlijk werk
van de geintimeerden een vreemde oorzaak is, en omdat appellanten gehouden
zijn de gause schade te vergoeden die
nit hun font en verantwoordelijkheid ontstaan is ll) , eerste onderdeel, weigert
acht te slaan op de door eisers voorgestelde middelen om de enige reden dat
<< geintimeerden in hun laatste conclusies
beweren de groothandel in koloniale waren te hebben moeten stilleggen, dat zij
zulks niet bewijzen, dat gelet op de ouderdom der oudste kinderen en op de hoellanigheicl der klanten het hun wel mogelijk moet zijn deze zaak voort te zetten
(blz. 3 van de uitgifte van het arrest die
aan de voorziening gehecht is), aldus
tevens miskennend : 1° dat de eisers
te dezen opzichte geen enkele verplichting tot bewijs hadden, de verweerders
hebbende integendeel de last te bewijzen
dat de eisers de handel voortgezet hadden in dezelfde voorwaarden en met hetzelfde profijt als het slachtoffer vroeger,
aldus de bewijslast omkerende (schending
van de artikelen 1315 en 1382 tot 1384 van
het Burgerlijk Wetboek); 2° dat de eisers
·niet all!~en aanvoerden dat zij « de groathandel hadden moeten stilleggen ll doch
dat in de loop der jaren 1916-1947 de winsten vervangen waren geweest door verliezen, welke later nog waren anngegroeid
en dienvolgens te kort komend am~
d~. verpl~ch~ing die op de rechter weegt
ZIJU beshssmg te rechtvaardigen met redenen welke op de voorgestelde middelen
een gepast antwoord verstrekken (schending van de artikelen 1319 tot 1322 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet); tweede onderdeel, gans verzuimt
het door de eisers voorgesteld rechtsmiddel te beantwoortlen hieruit afgeleid dat
zij die verantwoonlelijk zijn voor het
0~1geval, tot vermindering van de vergoechng, de op!Jrengst van het persoonlijk
werk der eisers niet vermochten in te roepen, aldus te kort komend aan de verplichting welke op de rechter weegt zijn
lJeslissing, ten aanzien van elk punt van
een eis of van een exceptie, te motiveren
(schending van de artikelen 1319 tot 1322,
1382 tot 1384 van het Burgerlijk Wet!Joek
en 97 van de Grondwet) :
Over het eerste ondercleel :.

Overwegende tlnt de door aanleggers
tegen verweerders ingestelde vordering
strekte tot schadeloosstelling wegens de
schade welke hun was berokkend geweest door het doclelijk ongeval waarvan
hun echtgenoot en vader het ~'llachtoffer
was geweest ten gevolge van de aanrijding van zijn voertuig door een door eerste verweerder !Jestuurde vrachtwagen;
dat in hun v66r het hof van beroep genamen conclusies, aanleggers het j aa£lijksverli.es aan inkomen, hetwelk zij ten gevolge van de staking van de onderschei!len bedrijvigheden van het slachtoffer
ondergaan hadden op 828.708 fr. 98 hadden geschat;
Overwegende dat, naar luid van de aritkelen 1315 en 1382 van het Burgerlijk
vVetboek, het aan hem behoort die in
rechte schadeloosstelling vordert, het bestaan en de omvang der hem berokkende
schade te bewijzen; dat het derhalve
aan aanleggers behoorde, namelijk tegenover de door verweerders tegengestelde
ontkenningen, te bewijzen dat de door
de overledene uitgeoefende groothandel
in koloniale waren sedert dit overlijden
had opgehouden winstgevend te zijn en
had moeten vere_ffend worden;
Overwegende dat clit eerste onderdeel
van het micldel naar l'echt faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende 'dat, door er op te WIJzen
dat de handel van de rechtsvoorganger
van aanleggers door deze laatsten was
kunnen worden voortgezet, de rechter
over de grond stilzwijgend de conclusies
beantwoord heeft;
Dat hij, zodoende, heeft beslist dat de
ingeroepen omstandigheid in aanmerking
kon worden genomen om het bedrag van
de door verweerders verschuldigde vergoeding vast te stellen;
Dat dit onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Over he't tweede middel : schending van
de artikelen 1101, 1108 1134, 1146, 1153,
1319 tot 1322 en 1382 tot' 1384 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het Hof van beroep te Gent bij
hetwelk nochtans conclusies waren ingediend waarin eisers in verbreking vroeg·en dat de interesten op de verschuldigde sommen hun vanaf 5 Juli 1947 << zij
vanaf de betekening van de dagvaarding
om voor de Rechtbank te Brugge te verschijnen ll, zouden toegekeml worden, ov
grond van de overweging dat « een dagvanrding om voor een onbevoegde recllter
te verscllijnen een geldige aanmaning nitmaakt, en de interesten dus vanaf dergelijke dagvaarding verschuldigd zijn, dan
wanneer verweerders noch het bestaan,
noch de datum, noch de draagwijdte
van deze dagvaarding, nocll het door
eisers ingeroepen rechtsbeginsel, krach-
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tens hetwelk gezegde dagvaarding de
interesten te lmnnen bate had tloen
beginnen lopen, betwistten, in het bestreden arrest aan cleze conclusie geweigercl heeft recht te cloen om de
enige reden « clat zij (de geintimeerden
thans eisers in verbreking) echter nalaten deze dagvaarding voor te leggen, zodat de interesten slechts vanaf het inlei-.
dend exploot van het lmiclig geding kunnen worden toegekend ll; dat het Hof van
beroep te Gent aldus de aan de akten versclmldigde trouw, in 't llijzonder aan de
conclusies en aan de bindende kracht van
het gerechtelijk contract dat deze conclusies uitmaken, gesclwnden heeft en zijn
beslissing niet gerechtvaarc1igl1 heeft met
.een reden die een gepast an:twoord op de
gewisselde conclusie.s uitmaakt :
Overwegende dat verweerders in hun
v66r het hof van beroep genomen conclusies bebhen betwist interesten verschullligd te zijn op de ~ommen waartoe zij
zouclen worden veroonleeld; c1at zij mitsdien betwist hebben clat de in het micldel
ingeroepen dagvaarcling tot uitwerksel
zou hellben de interesten te doen lopen;
Overwegende dat het micldel derhalve
in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten en tot lletaling ener vergoecling van
150 frank aan verweerders.
12 Juni 1953. - 1° kamer. - Voo1·zitter,
H. Bail, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Vandermersch.
Geliikl·widencle conclusie, H. Raoul
Hayoit ·de Termicourt, eerste advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Demeur en Delacroix.

2°

15 Juni 1953

KAMER. -

HEJRZIENING. GETUIGE VEROORDEELD WE3ENS VALSE GETUIGENIS. - VERNIE'l'IGING EN YERWIJZING.
:2° HERZIENING. - VERNIE'l'IGING VAN EEN
DOOR DE KRUGSRAAD UI'l'GESPROKEN VEROORDELING. - VERWIJZING NAAR RET MILITAIR GE'lEOH'l'SHOF.
:3° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN.
1°

-

HERZIENlNG.

-

'TERNIETIGING

VAN

DE

VEROORDELING. - KOSTEN TEN LASTE VAN
DE STAA'l', ZELFS INDIEN ER EEN nlJRGERLIJKE
PARTIJ IS.
1 o Er is 1·eaen tot hm·Z'iening wannee·r
n(£ een definitieve veroordeling van een
beklaagde cloo·r een krijgsn£acl, een tijdens het onde1·.zoelc ter te1·echtzitUng
voor _qezegcle lc?"ijgsraad gehoonle getuige dejinitief wegens valse getuigenis
.tegen belclaagcle vemonleelcl werd (1).

(Wetboek van strafvordering; art. 443,
2°, en 445, lid 2.)
2° ll'annem·, als gevolg aan een aanm·aag
tot heTziening, het hof een clo01· een
lwijgsnLacl 1t'itgesprol"en verom·deling
ve1·nietiyt, ve·rw·i:i st het ae zaalc na(tT
het mUitair gerechtshof (2).
3° Wanneer het hot. kennis nemena van
een e-is tot he1·.<:ieni.ng, een 1jB1"001"deUng
vernietigt, zijn cle lcosten van ae aanleg
tot herzieniny ten laste van cle Staat,
zelfs ind'i.en er ·in zalce een b7Wge1"lijlce
tJarUj is (3).

(BURGGRAEI'E, T. DE GRAEVE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift, ondertekend door JYler della Faille
d'Huysse, advocaat bij het Hof van ver]_n·eking, en op 9 J auuari 1953 ter griffie
van dit hof neergelegd, waarbij Adolf
Burggraeve de herziening aanvraagt van
een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, gewezen door de Krijgsraad te Gent
op 28 October 19±7, dat hem veroordeeld heeft tot een gevangenisstraf van
twee j aar alsmede tot betaling a an de
burgerlijke partij Edmoncl·De Graeve van
een schadevm•goeding, groot 150.000 frank,
om « tussen Juli en December 19±0 te
Gent bij inllreuk op artikel 12lbis. van het
Strafwetboek, als medeplichtige, met
kwaad opzet, door het aanklagen van een
werkelijke of ingebeelcl feit, welke persoon ook aan opzoekingen, vervolgingen
of gestrengheden vanwege de vijand te
hebllen blootgesteld, te weten de genaamde Edmond De Graeve, met de omstandigheicl dat de met een kwaad opzet aange- klaagde persoon een beroving van vrijheicl van meer dan een maand ondergaan
heeft JJ;
·
Gelet op het met redenen omkleed gunstig advies van drie advocaten bij het
Hof van beroep te Gent, met tien jaar inschrijving op de lijst;
Gelet ov de tussenkom,;t van de burgerlijke partij Edmond De Graeve;
Overwegende dat bij vonnis, gewezen
door de Correctionele Rechtbank te Gent,
op 28 Februari 1950, bevestigd bij arrest
van het Ho£ van beroep te Gent, dd.
17 Mei 1950, en in kracht van gewijsde gegaan, Edmond De Graeve, die zich bur(1) Verbr., 29 Januari 1923 (Bull. en PASIC.,
1923, I, 171).
(2) Verbr., 5 Mei 1952 (>irr. VerbT., 1952,
biz. 486; Bull. en PASIC., 1952, I, 558, en
nota 1); 26 Mei 1952 ('ibid., 1952, I, 611).
(3) Verbr., 22 November 1948 (Arr. Verb•·.,
1948, biz. 570); 20 Juli 1951 (ibid., 1951,
biz. 699).
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-701gerlijke partij had gesteld tegen verzoe- . nants de herziening aanvraagt van een
ker, en die zowel in de loop van ltet voor- in kracht van gewijscle gegaan arrest van
onderzoek als ter terechtzitting van de het Hof van lJeroep te Brussel dd. 5 JaKrijgsraad te Gent gehoord werd, we- nuari 1950, dat hem veroordeelcl heeft
gens valse getuigenis tegen aanvrager, tot een gevangenisstraf van vijf maanden
tot een gevangzitting van twee jaar en en een gelcU1oete van 100 frank, wegens
een boet(" van 100 frank, veroordeeld openlmre zedenschennis in aanwezigheic1
van Robert De Greef, min clan 16 jaar oucl
werd;
Overwegende . dat, luidens artikel 443, op het ogenblik cler feiten;
2°, van het Wetboek van strafvordering,
Gelet op het met redenen omkleed gunzulke veroordeling het verzoek tot her- stig advies van clrie advocaten bij het
ziening van Burggraeve. rechtvaardigt;
Hof van beroep te Brussel, met tien jaar
Om die redenen, vernietigt het vonnis, inschrijving op de lijst;
gewezen door de Krijgsraad te Gent op
Overwegende dat tot staving van zijn
28 October 19:17, in zover het Adolf Burg- verzoek aanlegger zekere inlichtingen:
graeve op de publieke vordering en op doet gelden, die na zijn veroordeling door
de door verweerder ingestelde burger- het openbaar ministerie werclen ingewonlijke vordering heeft veroordeeld; beveelt nen en waaruit zou blijken dat Robert
dat onderhavig arrest zal overgeschreven De Greef, enige rechtstreekse getuige der
worden in de registers van de Krijgsraad aanlegger ten laste gelegde feiten:, een
te Gent en dat melding er van zal ge- achterlijk kind is clat door geestesstoormaakt worden op de kant van de gedeel- nis is aangeclaan;
Dat hij bovendien een schrijven overtelijk vernietigde beslissing; laat de kosten de Staat ten laste; verwijst de zaak legt van gezegde Robert De Greef, dd.
naar het militair gerechtshof te Brussel. 12 Januari 1952, waarbij deze laatste zijn ·
vorige verklaring grondig wijzigt;
15 Juni 1953.- 2° kamer. - Voorzittet·,
Overwegende dat de door aanlegger in~
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggevet·,
geroepene feiten en omstandigheden waarH. De Bersaques. - Gelijlcl~tidende con- uit zijn onsclmlcl zou kunnen volgen, zich
cl7tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, enkel sedert zijn veroorcleling hebben
eerste advocaat-generaal.
voorgedaan of niet door hem ten tijde
van het geding konden bewezen worden;
Dat, luidens artikel 443, i:l 0 , van het
Wetboek van strafvordering, gewijzigd
door de wet van 18 Juni 1891, het verzoek
2° KAMER. 15 Juni 1953
tot herziening clus toegelaten is;
HERZIENING. - NIEUW FEI'f. - VERWIJOm die redenen, ontvangt de aanvraag
ZING NAAR EEN HOF VAN BEROEP. - VOOR- tot herziening; beveelt dat het Hof van
WAARDEN.
beroep te Gent deze aanvraag zal onderzoeken ten einde na te gaan of de tot stalndien in een t·egelmatig voot·gebl'acht vet·- ving er van aangehaalde feiten en omzoelcsclwitt tot herziening teiten wm·- standigheden afdoende genoeg blijken om
den aan.qevoerd, die zich sedert de tot de herziening aanleicling te geven; beveroordeling hebben voorgedaan, otwel houdt de kosten voor.
·
teiten die aanlegget' niet bij machte was
te bewijzen ten t·ijde van het geding en
waan1.it het bewijs van zijn onschu.ld
zatt lcunnen volgen en volgens vet·zoelcer
volgt, ontvanut het hot het vet·zoelc en
beveelt het dat doot· een hot van bemep
tot een onder.zoelc zal wot·den overgegaan (1). (Wetboek van strafvordering,

15 Juni 1953. - 2° kamer. - Voorz·itter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. De Bersaques. - Gelijlcln-idende concl~tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.

art. 443, 3°, 444 en 445.)
(WEYNANTS.)
ARRES'f.

2°.KAMER. -

15 Juni 1953

1° FRANSE TAAL - NEJDEJRLANDSEJ
TAAL (GEBRUIK VAN). - CoRRECTIONELE RECH'fBANK WAARVAN RET 1\'EDERLANDS DE VOERTAAL IS. - BEKLAAGDE DIE
SLECHTS DE FRANSE 'fAAL MACH'fiG. IS. AANVRAAG OM HECHTSPLEGING IN DE FRANSE
'l'AAL. - AANVRAAG DIE YOOR DE EERS'fE
RECHTER UOE'f INGEDIEND WORDEN.
(1) Verbr., 26 Mei en 16 Juni: 1952 (At•t·.
2° FRANSE TAAL - NEDERLANDSE
T'et·br., 1952, biz. 587; Bull. en PASIC., 1952, I,·
TAAL (GEBRUIK VANJ. - S·rnAFZA611 en 671).
KEN. - J\IIIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT DE

BET HOF; - Gelet op het verzoekschrift, ondertekend door Mer della Faille
d'Huysse, advocaat bij het Hof van verbreking, en op 18 Maart 1953 ter griffie van
het hof neergelegd, waarbij Felix Wey-

-702REOHl'SPLEUlNG YOOR DE EERS'l'E RECH'l'ER IN
EEN ANDERE 'l'AAL HAD MOE'l'EN GESCHIEDEN.
VONNIS BIJ VERS'l'EK. ARRES'l' OP TEGENSPRAAK. MIDDEL NIE'l' VOORGES'l'ELD
VOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP. GEDEKTE NIE'l'IGHElD.

3°

FRANSE 'l'AA.L - NEDERLANDSE
TAAL (GEDRUIK VAN). S'l'RAFZAKEN. -'- BEKLAAGDE DIE SLECH'l'S DE FRANSE
'l'AAL MACH'l'IG IS. - VERZOEK OM VER'l'ALING
VAN DE IN HE'l' FRANS GES'l'ELDE S'l'UKKEN. WI,JZE VAN UI'l'OEFENING VAN DI'l' HECHT.

1° lnd-ien ar·UJcel 23, Ud 2, vnn cle tvet vctn
15 ,Juni 1935 nnn cle belclnagde, die
sleohts de Frwnse tnnl maohtig is en
1;oo·r een oorreoUonele reohtbanl.;, wctnrvan het Nederlands de voertaal is, geboraoht wonlt, het ·reoht toelwnt te vragen flat de r"eohtspleg·ing ·vn het Fnms
gesohiede, ·rnoet cUt reoht voor· deze
reohtbanl.; uUgeoefend wonlen; ae beklaagde is n·iet ontvanlceUjl.; orn het
sleohts voor· hot, hof mm ber"oep rtit te
oetenen (1). (Wet van 15 Juni 1935, ar-

tikel 23 en 24.)
2o De niet-i,qheid, 1Ue hient'it zou voortspr·witen 1lnt cle ·J·echtsplerting voor de
eerste ·rechter, die bij verstek n'itspr·aalc
geclann heejt, in het Nede'l'lnnds ge·voerrl
werd, is, wctnnee·r zij n·iet 01Jgeworpen
werd voor· cle r"echte·r in hager ber"oep,
die op tegenspractk over ae gr"ond n'itspr·nak geclnan heett, geclelct clOO'I' deze
lantste besl-issing, i.ndien deze zelf doo·r
geen niet-igheicl voor"tS1J'I'1titencle ttit de
schencling vnn cle ·wet van 15 J·uni 1935
is nangetnst (2). (Wet van 15 Juni 1935,

art. 40.)
3° Hot reoht vnn de bclclnagde, d·ie sleohts

ter op 127 Novembe11 1951 het beroepen
vonnis tiij verstek tegen eiseres wees, dan
wanneer cleze laatste de verschuiving van
de zaak had aangevraagcl, tweede onclercleel, doonlat het Hof van beroep te Gent
op 21 November 1952 een arrest bij verstek in het N eclerlancls velcle, clan wanneer eiseres de clagvaarding niet ontvangen had en zij het gebruik van de Franse
taal voor de rechtspleging gevraagcl hacl :
Over het eerste onclerdeel :
Overwegencle dat nit geen stuk der procedure blijkt tlat aanlegster bij regelmat.ige conclusie de verdaging der zaak zou
hebben aangevraagd;
·
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het eerste bezwaar
niet v66r het hof van beroep wercl voorgedrngen; dat aanlegster, in haar akte
van verzet, alleen hierop wees clat cc zij
door de dagvaarding niet was bereikt
geworden, daar zij zich op dit tijclstip
in verlof te Brnssel bevond ll, cloch clat
zij nit die bewering g·een juriclisch gevolg
afleiclde; dat het liezwaar clerhalve v66r
het Hof van verbreking niet ontvankelijk
is;
Overwegende dat nit de stnkken der
procedure niet blijkt clat aanlegster voor
de Oorrectionele Rechtbank te Venrne de
toepassing van artikel 23, alinea 2, van cle
wet van 15 Juli 1935 zou hebben aangevraagd; dat het hof van beroep clerhalve
zijn arrest over de grond in het Neclerlands moest wijzen overeenkomstig artikel 24 van de wet van 15 Jnni 1935;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 ,J anuari 1953 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
Over het eerste micldel : schending van
de rechten van tle verdediging en van artikel 22 van tle wet van 15 Jnni 1935 over
het gebruik der talen in gerechtszaken,
:eerste onclerdeel, doordat de eerste rech-

Over het tweede middel, afgeleid nit de
nietigheid der procedure gevoerd in het
Nederlands v66r de Oorrectionele Rechtbank te Veurne, zonder inachtneming van
de omstandigheicl clat eiseres slechts de
Franse taal spreekt en de Nederlandse
taal niet machtig is :
Overwegende dat !let miclclel niet v66r
het hof van beroep werd opgeworpen;
Overwegencle cler·halve dat de beweercle nietigheicl, op groncl van artikel 40 van
de wet van 15 Juni 1935, gedek't wercl
door het op tegenspraak gewezen arrest
van _veroorcleling hetwelk door geen bij
die wet voorziene nietigheid is aangetast;
Over het derde middel : schencling van
de artikelen 97 van de Grondwet, 22 van
cle wet van 15 Jnni 1935 en schending
der rechten van de vercletliging, eerste
onderdeel, cloordat het bestreclen arrest

(1) Raadpl. verbr., 21 September 1936
(B·ull. en PAslC., 1936, I, 361).
(2} Verbr., 8 December 1952 (An·. Ve•·br".,
1953, biz. 197; B-ttll. en PASIC., 1953, I, 223).

(3} Raadpl. verbr., 29 November 1937 (Arr.
Verbr., 1937, blz. 165); 2 Maart 1948 (ibid.,
1948, biz.: 120); 20 Februari 1950 (ibid., 1950,
biz. 405).
·

de Franse taal ver"stnclt, orn hot voegen
Mj hot dossier acm te vragen ·van een
Franse vertaUnq ·van cle in hot Neller·. lnnds gestelcle :~t'!l1c lwn, rnoet overeenlwrnstig nlinea' s 3 en 4 vnn nr·Ukel 22
vnn de wet vnn .15 Jnni 1935 ·witgeoefencl
worrlen (3).
(BRACKMANS.)
ARREST.

::[

------~--

___ I

~r:--:__

-

-703gewezen op 16 .Tanuari 1953 de door eise- H .. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
res in haar akte van verzet uiteengezette H. Bareel. - Gelijl!;ltt·idende conclusie,
motieven niet bespreekt; tweecle onder- H. Raoul Hayoit de Termicourt,' eerste
deel, 'doordat voormeld arrest in het Ne- aclvocaat-generaal.
derlands werd uitgesproken, wanneer eiseres, bij haar op 10 December 1952 tot het
hcif van beroep gericht verzoekschrift,
de Franse rechtspleging had aangevraagd;
2e KAMER. - 15 Juni 1953
derde onderdeel, doordat het hof van beroep eiseres niet onuerhoord heeft; vierde onderdeel, doordat het hof van beroep BRIEVEN. - BRIEVEN AAN DE I'OS'l' 'l'OEYER'l'ROUWD. OPENING DOOR EEN BEDIENDE
de vraag van eiseres om vertaling van het
BIJ DE POSTERIJEN. vVE'l'BOEK VAN S'l'RAFNederlands strafdossier afgewezen heeft;
REOH'l', AR'l'IKEL 149. BRIEVEN WAAROP
vijfde onderdeel, doorclat hoger gemeld
DEZE WE'l'SBEPALING 'l'OEPASSELIJK IS.
rechtscollege uitspraak deed zoncler kennis te nemen van een dossier dat bij het
strafdossier had moeten gevoegd worden : In a7·tikel1J,9 van het Wetboek van st-rat~
·recht, dat onde1· mee1· de. bediende bi.i
Over het eerste en het vijfde onderde posteTi_ien straft die een aan de post
dee!:
towve7't'l'ouwde brief geopend he eft, beteOverwegencle clat die onderclelen van
lcent de tenn « b7"ief )) een « gesloten
het middel, bij gebrek aan · nauwkeurigb7'ief-ll, 't i.s te zermen een geschrift
heid, niet ltunnen beantwoord worden;
waa1'van de ttitwendige vonn de wil
Over het tweecle onclercleel :
van de a[zende1· doet bliiken om het aan
onbescheidenheden te oittt7·e7clcen '(l).
Overwegencle clat, om clezelfcle reclenen
als die welke bij het onderzoek van het
(OOOKX, T. VANDEPUT.)
tweede cleel van het tweecle onclerdeel
van ·het eerste midclel werclen uiteengeARRES'l'.
zet, het bezwaar naar rechte faalt;
HET
HOF;
Gelet op het bestreclen
Over het clercle onclerdeel :
arrest, op 15 Januari 1953 door het Hof
Overwegencle clat uit het proces-verbaal van
beroep te Brussel gewezen;
van de zitting van het hof van beroep
blijkt clat aanlegster « in haar midclelen
I. In zover de voorziening g'ericht is
van verclediging weru gehoorcl ll ;
tegen de beslissing over de publieke vorclering :
Over het viercle onclerdeel :
Over het enig miclclel : schending van
Overwegende clat uit geen stuk der procedure volgt dat aanlegster een verzoek artikel 149 van het Strafwetboek, doorom vertaling van het strafclossier zou clat het bestreclen arrest beslist heeft
hebben ingediend overeenkomstig de der- 1° clat de becliencle bij de posterijen die
de en de ·vierde alinea van artikel 22 van kennis neemt van een stuk onder open
omslag gezegde wetsbepaling overtreeclt,
de wet van 15 Juni 1935;
Dat geen enkel onderdeel van het mid- clan wanneer clit artikel enkel de stukken
onder gesloten omslag beoogt; 2o clat een
del kan aangenomen worden;
loutere vertl·aging in de uitcleling cler
Over het vierde midclel : schending van brieven een wegmaking uitmaakt :
artikel 398 van het Strafwetboek, doordat
Overwegencle clat aanlegger tot een enhet bewezen is dat er ter zake noch ver- kele straf van een maancl gevangenis en
wondingen, noch slagen werden toege- lOO frank boete, met schorsing gedurencle
bracht .:
drie jaar, veroorcleelcl wercl nit hoofde
Overwegencle dat het micldel door de -van, bediencle bij de posterijen en telefeitelijke en derhalve souvereine vast- grafen zijnde, 1 o aan de post toeverstellingen van de rechter wordt tegenge- tl·ouwcle brieven · te hebben geopend;
sproken;
2° cleze brieven te hebben weggemaakt;
Overwegende clat in het overige der
Overwegencle, met betrekking tot het
door eiseres ingeroepen middelen loutere eerste onderdeel van het midclel, dat voorfeitelijke omstandigheden worden aange- meld artikel l49 weliswaar niet toepassevoerd, die aan de beoordeling van het hof lijk is op ieder aan de post toevertrouwde
ontsnappen;
zending, cloch enkel op de brieven; dat
En overwegende dat de substantH~le of men door deze term client te verstaan de
op straf van nietigheid voorgeschreven geschriften, waarvan de uitwenclige vorm
rechtsvormen werden nageleefd en clat de de wil van de afzender openbaart om ze
aan onbescheiclenheden te onttrekken;
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt eiseres tot de kosten.
15 Juni 1953. -

2• kamer. -

Voorzitte1',

(1) Zie de nota ondertekend R. H., onder
dit arrest, in Bull. en PASIC., 1953, I, 808.
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Overwegende dat bet arrest souverein
in feite vaststelt dat de aan de post toevertrouwde zendingen << verzekeringspolissen inbielden, die geplooid waren en met
een haakje gesloten waren om de inhoud
er van geheim te houden JJ;
Overwegende dat met nit die vaststellingen af te leiden dat voormelde zenclingen brieven uitmaakten, in de zin van
artikel 149 van het Strafwetboek, en dat
hun opening door aanlegger onder toepassin:g van deze wetsbepaling viel, bet arrest gezegcle bepaling niet heeft geschonden;
Overwegende dat, vermits de uitgesproken straf wettelijk gerechtvaardigd is
door de eerste ten laste van aanlegger
bewezen verklaarde betichting, het tweede
onderdeel van het middel, dat enkel de
tweede betichting betreft, niet ontvankelijk is, krachtens de artikelen 411 en 414
van het Wetboek van strafvorclering;
En overwegende dat de snbstantHHe of
op straf van nietigheitl voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en clat de
beslissing overeenkomstig cle wet is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de bnrgerlijke
vordering :
Overwegende dat aanlegger geen middel
inroe11t en dat het hof er ambtshalve
geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
15 Juni 1953.- 26 kamer. - Voorzitte1·,
H. Wollters, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
H. De Dersaques. - .Gelijlclu.idende cone
clttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
Pleite1·,
H. vVillemaers (van de balie van Leuven).

2e
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REDENEN VAN DE VONNISSFJN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - OONOLUSIES VAN DE BEKLAAGDE DIE ZICII ER TOE BE-

PERKEN AAN TE VOEREN UA'l' ZI.JN ONSORULD
UI'l' GETUIGENISSEN llLlJK'l'. - VONNIS llESLISSEND DA'l' DE SCHULD VAN llEKLAAGDE llEWEZEN IS. - GE~IO'l'IYEERDE llESLISSING.
TVanneer de belcl((,artcle, in zijn concl·us·ies,
zich er toe beperkt, zoncle·r naclere aanrl·wicling, nan te ·voeren dat z·ijn onschuld
nit rle 1Jerlclarinrten vnn t~vee rtet'!ti,qen
blijlct, is de besUssiny rUe V((,Ststelt dnt
de schttld V(l,n beklfl((,rttle bewezen is
naar rle z·in V((,n wrtikel 97 van de
Gmnawet yemotiveenl (1).
(1) V ergel. volgend arresi;, gewezen in een
zaak waarin de beklaagde de weti;e!ijkheid
van een bewijsmiddel betwistte.

(SEROU,

'1'.

VAN DEN EEDE.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreclert
vonnis, op 5 Maart 1953 in hoger beroe)Y
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Gent;
Over het enig middel : schending van
artikel 97 van de Gronclwet, doordat de
bestreden beslissing het beroepen vonnis
op strafrechtelijk en op lmrgerlijk gebied
beves'tigt om de enkele reden dat de feiten
bewezen zijn gebleven, dan wanneer aan-·
legger bij conclusies staande hield dat
twee getuigen, Druneel en Van Delle,
zijn onschuld konden llewijzen en dat de
door de eerste rechter toegekende schadevergoecling voor de dood van lmnijnen
niet met de echte waarcle overeenstemde :
Overwegende dat aanlegger door het beroepen vonnis veroordeeld werd om de
dood van aan anderen toebehorende dieren door het roncllopen van een kwaadaardige hond te he!Jben veroorzaakt;
Dat hij bij conclusie staande hield dat
zijn onsclmld nit twee getuigeniRRen bleek
en dat tle toegekende schadevergoeding
van 250 frank per konijn de normale
prijs te boven ging;
Overwegende, wat aangaat de beslissing
over de publieke vordering, dat door vast
te stellen « dat het bewezen is gebleven
dat aanlegger zich sclmldig heeft gemaakt
aan het hem ten laste gelegd feit Jl het
vonnis noodzakelijk beslist dat de onsclmld van aanlegger niet nit de aangevoerde getuigenissen blijkt;
Overwegende, met betrekking tot de b<eslissing over de burgerlijke vorderingen,
dat het vonnis aanstipt dat de eerste
rechter oordeellnmdig over de. eis tler burgerlijke partijen uitspraak gedaan heeft
en dat, derhalve, de schatting door de
eerste rechter de normale prijs niet te
hoven gaat;
En overwegende, in verband met de publieke vordering, dat de substantH\le of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
15 Juni 1933. - 2° kamer. - Yorwzitter,
H. vVouters, voorzitter. - TTcrsla.rmeve·r,
H. de Olippele. - Gelijlclu·irlenrle conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste atlvocaat-generaal.

2°

K.AtVIER. -

15 Juni 1953

I

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STHAFZAKEN.- OoNoLu-

-
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-705SIES VAN DE BEKLAAGDE AANVOERENDE DAT SUBJEO'l'IEVE VASTSTELLINGEN VAN DE AGEN'J'EN DIE}
HE'l' PROOES-VERBAAL OPMAKEN GEEN WE'l"l'ELIJK BEWIJS UI'l'MAKEN. - VoNNIS ZIOH ER
TOE BEPERKEND 'l'E \'ERICLAREN DAT DE BE'l'IOH'l'ING BEWEZI!~N IS. - NIE'l' GEMO'l'IVEERD
VONNIS.
Wannee·r de belcl£~agde, in regel-tnatifle conclu.sies; bewee·rt dnt snbjecUeve ·vaststelUnflen V£tn £le agenten d·ie het pm~
ces-ve1·bnnl hebben opgesteld rteen ·wettelij lc bewijs 1titmalcen en dnt er geen
enlcel o bjectief element tot bewij s vnn
zijn schulrl voorhwnden is, is niet r;emotiveenl het vonnis van veroordelin!J,
rlnt z·ich e·r toe beperlct te ve·rlclnren
llnt de betichting bewe.<~en is (1).

(VANDENBERGH.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het lJestreden
vonnis, op 13 Maart 1953 in hoger beroep
gewezen ·door de Correctionele Recht bank
te Veurne;
Over het enig middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden vonilis geen antwoorcl heeft
verstrekt op het verweermiclclel lJij conclusie hieruit afgeleid dat de rechter de
veroorcleling wegens het lJesturen van een
auto in staat van dronkenschap niet steunen mag op de louter•e subjectieve inclrukken van verbalisanten, clan wanneer geen
enkel objectief element voorgelegcl wordt;
Overwegende clat aanlegger lJij het beroepen vonnis veroordeelcl werd nit hoofde van een inbreuk op ar'tikel 3 van de
besluitwet van 14 November 1939, betreffende de ueteugeling tier dronkenschap
(betichting A) en wegens een inbreuk op
artikel 42 van de Wegco<le (betichting B);
Dat zoncler de betichting B te betwisten, aanlegger bij regelmatige conclusies
voor de correctionele rechtbank, als verweermicldel tegen de telastlegging .tl, opwierp clat tot staving cler beweerde dronkenschap geen ander element overgelegcl
was clan subjectieve vnststellingen der
rijkswacht, welke onvolcloencle zijn om tot
dronkenschap te besluUen, dat geen enkel
objectief element voorgelJracht werd zonls gang· en spraak van annlegger, uitnocliging om een bloecl- of urinestaal te lnten
nemen, vaststelling door een geneesheer,
ondervraging van aanlegger nopens zijn
nuchtere of dronken toestancl;
Overwegencle dat het bestreden vonnis,
bij bevestiging van het beroepen vonnis,
(1) Verbr., 25 l<'ebruari 1952 (A>'1'. f!e?'b?·.,
1952, biz. 330; Hull. en PAsiC., 1952, I, 378).

Vergel. vorig arrest.
VERBR,, 1953. -

'!5

annlegger veroorcleeld _ heeft wegens het
misdrijf A, om de enige reden dat aanlegger « zich schuldig heeft gemaakt aan de
te zijnen laste gelegde verdenking ll; ·
Dat dergelijke motivering geen antwoorcl op aanleggers verweermidclet verstrekt;
Waaruit volgt clat het bestreden vonnis,
in zover het aanlegger wegens die betichting veroordeelt, artikel 97 van de Grandwet geschonden heeft;
En overwegende, wat betreft de veroordeling vvegens het misclrijf B, dat
de substantHHe of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dnt de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die reclenen, verbreekt het bestreclen vonnis in :~'Over het aanlegger wegens
het misdrijf A en tot de kosten van de pulJlieke vordering veroordeelt; verwerpt
de voorziening voor het overige; beveelt
dat onderhavig aiTest zal overgeschreven
worden in cle registers van de Rechtbank
van eerste aanleg te Veurne en cla t melding er van zal gemaakt worden op de
kant van de gecleeltelijk vernietigde beslissing; veroorcleelt aanlegger tot een
dercle der kosten, laat de overige kosten
de Staat ten laste; verwijst de nlzo beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Brugge, zetelende in aanleg van
beroep.
15 Juni 1953. - 2• kamer. - Voorz-itte1·,
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggever,

H:

de Clippele. - GeUjlclwidende conclus'ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

2•

KAMER. -

15 Juni 1953

HOGER BEROEP. - TEBMIJN. - S'l'RAb'ZAKEN. - VONNlS OP 'l'EGENSPRAAK GEWEZEN DOOR DE POLI'l'IERECH'l'BANK. - VONNIS
VAN VEROORDELING. - HOGER BEROEP VAN DE
VEROORDEELDE BINNEN DE 'l'IEN DAGEN VOLGENDE OP DEZE VAN DE UI'l'SPRAAK. - HoGER BEROEP BINNEN DE WE'l"l'ELIJKE 'l'ERMI,JN
INGES'l'ELD.
Gesch·iedt n'iet te lnat het ho!Jer be1·oep
'ingesteld ,zoo·r de belclnctgde, tegen
een vonnis vnn vm·oordel-ing, op tegensprnalc flewezen door de poUtierechtbnnlc, b'innen de t'ien dn!Jen volgende op
de~ze V£tn de nitspranlc vctn dit vonnis (2). (Wet van 1 Mei 1849, art. 5;

vVetboek van strafvorclering, art. 172,
·

174 en 203.)

(2)

Verbr., 16 October 1950 (A,.,.. Ve1·br.,

1951, biz. 55).

~
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sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-g-eneraal.

ARRES'f.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 Februari 1953 in hog-er beroep g-ewezen door de Oorreetionele
Recht bank te Kortrijk;
Overwegende dat de voorzieningen samenhangend zijn;
Over het enig- middel : schending van
de ai'tikelen 1'72 en 174 van het Wetboek
van strafvor<Jering en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis het
<loor aanlegger ingesteld hoger beroep
teg-en een vonnis der politierechtbank te
laat ingesteld en derhalve onontvankelijk
verklaart dan wanneeL' dit beroep binnen
de termijn van tien dagen na de uitspraak van het op tegenspraak gewezen
vonnis ingesteld werd :
Overwegende dat het uit de stukken der
reehtspleging blijkt dat aanlegger Bekaert door de politierechtbank te Kor·trijk bij een vonnis op tegenspraak gewezen op 7 November 1.952 wegens inbreuken op de Wegcode veroordeeld werd, en
dat aanlegger hoger beroep ingesteld
·heeft op 13 November 1.952;
Dat het bestreclen vonnis dit hoger beroep ·als te laat ingesteld onontvankelijk verklaart;
Overwegende da:t, luidens de artike·ren 1.72 en 174 van het Wetboek van strafvorclering, het hoger beroep tegen de .door
de politierechtbanken gewezen vo.~mssen
ingesteld wonlt binnen een termiJn van
tien dagen inga an de met de dag van de
uitspraak voor de op tegenspraak gewezen vonnissen;
Waaruit volgt clat het bestreden vonnis
de in het middel aangehaalde wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, voegt de voorzieningen
samen; verbreekt de bestreden beslissing;
beveelt dat onderhavig arrest zal overgesehreven worden in de registers van de
Reehtbank van eerste aanleg te Kortrijk
en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing-; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar de Oorrectionele Rechtbank te leper, zetelende in
aanleg van beroep.
15 Juni 1.953. - 2• kamer. - Voo?·zitte?·,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. de Olippele. - Gelijlclnidende concht(1} (2) Verbr., 22 .Januari 1951 (A•~·. Ye•·b•·.,
1951, blz. 267, en nota 2, blz. 268) ; 28 Mei
1951 (ibid., 1951, blz. 563) en nota 1, ondertekend R . .J. B., onder dit arrest in Bull. en
PASIC., 1951, I, 655.

2"

KAMER. -
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1. 0 VERKNOCHTHEID. - STRAFZAKEN. UI'l'BREIDING VAN llE\'OEGDHEID VAN HE'l'
REOH'l'SPREKEND REOHTSCOLLEGE. - VoORWAARDEN.
2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. STRAFZAKEN. - I\fiSDRI.TF AAN HET BEVOEGD
REOH'fSPREKEND REOHTSCOLLEGE ONDERWORPEN.- BESLISSING OVER DE GROND DOCH VA'l'BAAR VOOR HOGER BEROEP. - SAMENHANGEND MISDRIJF AAN EEN ANDER REOH'l'ER ONDERWORPEN GEDURENDE DE AANLEG IN HOGEH
BEROEP. - VERKNOCH'l'HEID DIE GEEN UITBREIDING VAN BEI'OEGDHEID KAN MEDEBRENGEN.
3° VERBREKING. - UI'l'GES'J'REK'l'HEID. S'l'RAFZAKEN. - BESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID OVER DE PUBLIEKE \'ORDERING EN DE
BURGERLIJKE VORDERING. VOORZIENING
VAN HE'!' OPENBAAR MINIS'l'ERIE. - VERBREKING. --; UITGES'l'REK'l'HEID.

1° De u.itbreiding van de bevoegdheid van
een st?·af'rechtelijlc ?'echtscollege, ~1.it
hoofde van verlcnochtheirl, onderstelt
de gelijlctijdigheid vnn de ve?·volgingen (1).
2o De ve?·Tcnochtheirl t·u.ssen twee misd?'ijven lean geen uitb?'eicling van bevoegdheid 1·echtvaardigen, wannee?' de tweerle
ve?·volging slechts aan het rechtsp?'elcend rechtscollege ondenvo?·pen wonlt
nadat de ?'echte?', clie bevoegrl is om van
de ee?·ste Tcennis te nemen, ?'eeds ove·r
de gmnd van deze lnatste ui.tszwaalc gedaan heett, al was zijn beslissing in eerste aanleg gewezen (2).
3o 1-Vanneer de bestrerlen beslissing ten
onr-echte cle onbevoerJrlheid uitspreelct
van cle rechte,r bij w·ie de zntblielce VO?'dering en de bm·ge?·lijlce vo?·de?·ing aanhnngig zijn gemaalct, doch slech~s ~wt
vom·werp 'U.itmaalct van een vom·zwntng
van het openbaar rniniste?·ie, verbreelct
het hot cle besliss-ing slechts voo?' zoveel
zij ove·r de pttblieke vorde?·ing gewezen
We?'cl (3).

(DE PROCUREUR DES KONINGS TE OUDENAARDE,
T. PROVOST.)
ARREST.
HET HOF; -

Gelet op het bestreden

(3} Verbr., 16 October 1950,
23 April 1951 (An·. Ve•·b,·.,
270 en 494); 1 December 1952,
Jle1'b1·., 1953, blz. 181; Bull. en
201).

22 .Januari en
1951, "biz. 55,
redenen (A1-r.
PASIC., 1953, l,

-707vonnis, op 13 M:aart in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Ondenaarde;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 138, 226 en 227 van het Wethoek van strafvorclering, doordat het bestreden vonnis, impliciet vaststellende dat
de vervolgingen welke bij de politierechtbank aanhangig wenlen gemaakt binnen
de bevoegdheicl rat·ione mnterine van cleze
rechtbank vielen, en clat de politierechtbank, ten tijcle dat zij haar vonnis del.
24 November 1952 verleende, regelmatig
over- de grond van de bij haar aanhangig
"'emaakte vervolgingen kennis nam, tles;';.iettemin beslist heeft dat de conectionele rechtbank, zetelende in aanleg van
beroep in zaken van enkele politie, onbevoegd was om van dezelfcle vervolgingen
kennis te nemen om de redenen : 1 o dat de
feiten die aanleiding gaven tot vervolging
v66r de politierechtbank evenals deze betreffende dewelke vervolgingen bij de correctionele rechtbank, zetelende in eerste
aanleg in correctionele zaken, werclen
aanhangig gemaakt door de rechtstreekse
clagvaarding del. 7 Februari 1953 wege~s
misdrijven behorende tot de bevoegclhe1d
van de correctionele rechtbank zetelende
in eerste aanleg in correctionele zaken, een zelfcle aanl'ijding· betreffen en
dat dien:tengevolge de misdrijven, namelijk deze aanhangig· gemaakt bij cle politierechtbank, enerzijcls, en deze, na uitspraak van de politierechtbank over de
eerste misdrijven, aanhangig gemaakt bij
de correctionele rechtbank, zetelende in
eerste aanleg in - correctionele zaken,
anderzijds, samenhangend zijn; 2° dat,
indien de rechtstreekse dagvaarding bij
de· correctionele rech:tbank, zetelende in
eerste aimleg in correctionele zaken
reeds zou bestaan hebben ten tijde dat de
politierechtbank nog geen uitspraak had
verleend over de bij haar aanhangig gemaakte vervolgingen, de politierechtbank zich zou moeten onbevoegcl verklaarcl hebben, en dat de correctionele
rechtbank, zetelende als beroepslnstantie
in zaken van enkele politie, slechts dezelfde bevoegclheicl heeft als de politierechtbank van wier vonnis zij in graad
van beroep kennis neemt; dan wanneer de
uitbreiding van een strafrechtsmacht
wegens samenhang de gelijktijdigheid
van de vervolgingen van de misdrijven
veronderstelt, waaruit volgt clat er
geen uitbreiding van bevoegclheid 'Y.egens samenhang bestaat, wanneer een
der vervolgingen bij de rechtsmacht
slechts aanhangig gemaakt worclt nndat
de rechter' bevoegd om kennis te nemen
van de andere vervolging·, reeds over de
grond van deze laatste uitspraak heeft
gedaan, ook al weze deze uitspraak
slechts in eerste aanleg· verleend, waaruit volgt dat er ter zake geen samenhang

voorhanden was en de correctionele rechtbank, zetelende als beroepsinstantie in
enkele 11olitie, zich ten onrechte onbevoegcl heeft verklaard :
Overwegende, enerzijds, dat op 24 November 1952 cle Politierechtbank te Ninove
uitspraak heeft gedaan over de op grond
van inbreuken op de vVegcode, tegen verweerder Theophiel Provost uitgeoefende
vordering, ingeleid bij rechtstreekse dagvaanling ten verzoeke van J ozef Renne-·
boogh; dat, krachtens artikel 138, 6°, van
het Wetboek van strafvordering en artikel 2 van de wet van 1 Augustus 1899, <lie
rechtbank bevoegd was om van die vm·dering kennis te nemen;
Overwegencle, anclerzijds, dat eerst bij
exploot van 7 Februari 1953, voornoemde
Renneboogh ten verzoeke van Provost
werd gedagvaard om v66r de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde te verschijnen op grond van het wanbedrijf
voorzien bij de artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek, alsmede van samengaande inbreuken op de Wegcode;
Overwegende dat, opdat de bevoegdheid
van de rechtsmacht van wijzen wegens
verknochtheicl van misdrijven zou worden
verlengcl, de gelijktijcligheid van de desweg·e uitgeoefencle vervolgingen vereist
wordt; dat, clienvolgens, uitbreiding van
bevoegdheill wegens verknochtheid is uitg·esloten wanneer de laatst uitgeoe~~ncle
vervolging bij cle rechtsmacht van WlJZen
werd aangebracht nadat reeds over de
gTond van de eerst uitgeoefende vervolg·ing door de daartoe bevoegde rechter
nitspraak wercl gedaan, al zij het ook
slechts in eerste aanleg;
Overwegende, derhalve dat de Correctionele Rechtbank te Ouclenaarde, uitspraak doencle op de hogere beroepen tegen voormeld vonnis van de politierechtbank, zich ten onrechte onbevoeg·d heeft
verklaard om kennis te nemen van de tegen Provost uitgeoefende vervolg·ing;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis doch aileen in zover het verklaard heeft dat de correctionele rechtbank, uitspraak doende in hoger beroep,
niet bevoegd was om kennis te nemen
van de tegen Theophiel Provost v66r de
politierechtbank ingestelde publieke vordering en de beslissing· over cle kosten er
van heeft voorbehouclen; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van de Rechtbank van
eerste aanleg· te Ouclenaarde en clat melcling er van zal gemaakt worden op de
kant van cle gecleeltelijk vernietigde beslissing; laat de kosten cle Staat ten
laste; verwijst cle aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te Gent,
uitspraak cloende in hoger beroep.
15 Juni 1953. - 2" kamer. - Voon:itter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslc~ggever,
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I. Wat betreft de voorziening van de
verdachte Van den Daele :
A. Tegen de beslissing gewezen over de
publieke vordering :
1° Ten laste van Gabriel Wauters :
Overwegende dat eiser geen hoedanigheid heeft om zich te voorzien tegen de
beslissing van vrijspraak van zijn medeverdachte Wauters;
2° Ten laste van hem zelf :
Over het enig middel : schending van
de artikelen 32 van het koninklijk be-

sluit van 1 Februari 1934 houdende .Alge"
meen Reglement betreffende de verkeerspolitie en 97 van de Grondwet, doordat,
hoewel het aanneemt dat eiser, die uit
hoofde van inbreuk op artikel 31, 1 o, van
de Wegcode vervolgd werd, bezwaarl~j.k, gelet op de lengte van zijn voertuig,
ZlJn bocht nemen kon zonder op de linkerhelft van de rijweg te rijden, het bestred:n vonnis, na het feit van de telastleggmg te hebben omschreven als zijnde
een inbreuk op artikel 32 van zelfde
Code, eiser deswege lweft ve1:oordeeld,
dan wanneer de samenstellende elementen van die laatste inbreuk niet voldoende werdeu vastgesteld en trouwens ter
zake niet voorhauden zijn om gelijkluideude redenen als deze hierboven aangehaald tot uitsluitiug van de toepassing
van artikel 31, 1 o, zoals blijkt uit de feiteIijke omstandigheden die door eiser voor
de rechter over de grond werden ingeroepen, zodat het bestreden vonnis artikel 32
van de vVegcode uiet aileen verkeerd heeft
ingeroepen, maar bovendien verkeerd
heeft geinterpreteerd en toegepast, aldus
artikel 97 van de Grondwet schendend :
Overwegende dat zo, gelet op de omstaudigheden eigen aan de zaak, eiser,
zoals door de rechter over de grond wordt
vastgesteld, bezwaarlijk zijn bocllt kon
nemen zonder op de linkerllelft van de
rijweg te rijden, uie rechter niettemin
wettelijk heeft kunnen beslissen dat geen
enkel geval van overmacht eiser in de onmogelijkheia stelde de verplichting na te
Ieven die door artikel 32 van zelfde Code
aau de elkaar kruisende weggebruikers,
wordt opgelegd, namelijk elkaar de helft
van de rijweg vrij te lateu, en dat eiser,
die een uitstekende zichtbaarheid had op
de weg waar hij verweerder moest kruisen, krachtens he't voorschrift van artikel 32 wachten moest totdat de kruisende
weggebruiker voorbij was om de linker~
helft van de rijweg op te rijden; dat, inderdaad, de verplichtingeu opgelegd respectieveli.ik door de artikelen 31, 1 o, en 32
van de Wegcode, onderscheiden zijn; dat
de eerstbedoelde bepaling de wijze voorschrijft waarop, ongeacht de aanwezigheid van andere weggebruikers, een bocht
moet worden genomen, terwijl de tweede
bepaling aan de weggebndlcers, die elkaar
inhalen of ontmoeten, een verplichting
oplegt tot naleving derwelke een van de
weggebruikers er toe kan gehouden zijn
zo nodig, zijn voertuig tijdelijk tot stil:
stand te brengen; dat daaruit volgt, aan
de ene zijde, da:t, in strij d met hetgeen

(1) (2) Over de draagwijdte van artikel 31,
1', zie onder meer, verbr., 9 Maart en 8 Me1
1953 (A,.,.. F erb1·., 1953, biz. 47(} en 614; Bull.
en PASIC., 1953, I, 531 en 693.
Over de draagwijdte van artikel 32, zie on-

der meer, verbr., 28 Januari 1952 (A1~·. Verb?'.,
1952, biz. 267; Bull. en PASIC., 1952, I, 300) ;
8 December 1952 en 9 Maart 1953 (Lwee arresten) (Arr. Ye1·b,·., 1953, biz. 212, 467 en 468;
Bull. en PAsiC., 1953, I, 239, 527 en 528).

H: Belpaire. -

Gelijlcln·idende concl1tsie,

H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.

2°
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1°

VEJRKEJER. WE GOODE, ATITIKELEN 31,
1° EN 32. - VERSCHILLENDE VOORSCHHH'TEN.

2°

VERKEER. vVEGGEnnmKEn mE zrcH
WE3ENS DE OMS'l'ANDIGHEDENJ NAAR AR'l'IKEL 31, 1°, VAN DE WE3CODE NIE'l' KAN
SOHIKKEN. EJRVAN NIE'l' VHIJGESTELD ZICH
NAAH ARTIKEL 32 VAN GEZEGDE WEGCODE 'l'E
GEDHAGEN.

1D De voorschTiften van de a1·tilcelen 31,
1° en 32 van de Wegcode zijn verschillend; het eeTste bepaalt de wijze waa1·op een bocht regelrnatig genomen wordt,
afgezien van ae aanweziglwia van anacre wermebntilcers, het tweeae vermeldt- een verplicht-bng rlie zich opd1·ingt
rtan ae weggebntikers, aie ellcaar inhalen of ontmoeten en waarvan ae naleving lean ve1·gen dat een van rle weggebmilcers zijn voe1·tu-iu tijdelijlc tot
stilstana lwenge (1).
2° De weggebntilcer, aie, wegens bijzonaere ornstanaigherleri, zich niet naar arUlcel 31, 1°, van ae TVe,qcoae lean uea1·agen w01·at anwraooT ervan niet m·ijge. stela, zich nanr n1·tUcel 32 van gezegae
Wegcode te uearagen (2).
(VAN DEN DAELE, 'l', WAUTERS.)
ARHES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 17 December 1952 in hoger beroep gewezen door de Correctionele
Reclrtbank te Dendermonde;
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in het middel wordt aangevoerd, de weggebruiker die, wegens bijzondere omstandigheden, zich in de onmogelijkheid bevindt om het voorschrift van artikel 31,
1 o, na Le komen, daardoor geenszins is
ontslagen van de naleving van artikel 32
en, aan de andere zijde, dat de motieven
van het vonnis wetteli.ik het dispositief
er van rechtvaardigen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat, voor het overige,
de substantH~le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat. de veroordeling overeenlwmstig de wet is;
B. Tegen de beslissing gewezen over de
burgerlijke vordering :
Overwegende clat eiser geen bijzonder
middel aanvoert en het hof er van ambtswege geen inroept;
II. Wat l1etreft de voorziening van de
burgerlijke
verantwoordelijke
partij,
naamloze vennootschap (( Utexbel >>
Overwegende clat eiseres niet doet blijken van de betekening van haar voorziening aan de partijen tegen welke zij is
gericht;
Dat, bij toepassing van artikel 418 van
het Wetboek van strafvordering, de voor~
ziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt eisers tot de kosten.
15 Juni 1953. - 2" kamer. - Voorzitte1·,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. Belpaire. - Gelij7cl1tidencle conclusie,
H. Haoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Maillet
(van de balie van Dendermonde).

2" KAMER. -
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FRANSE TAAL-NEDERLANDSE TAAL
(GEBRUIK VAN). - STRAFZAKEN. ARBEST IN DE NEDERLANDSE TAAL GEWEZEN.
- VooRZIENING. - ME~WRIE IN DE FnANSE TAAL. - NIETIGHEID.
.Is nieti,q de memo·rie in de Franse taal
opgesteld tot stavi.ng van een voo1·ziening ingesteld tegen een in de Nederlandse taal ge~IJezen arrest (1). (Wet

van 15 Juni 1935, art. 27 en 40.)

arrest, op 9 J\faart 1953 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Overwegencle dat, luidens artikel 27
van de wet van 15 Juni 1935 over het gebruik ller talen in gerechtszaken, de
rechtspleging v66r het Hof van verbreking gevoerd wordt in de taal waarin de
bestreden beslissing· werd gesteld; dat de
memorie tot staving van de voorziening
in de I<'ranse taal is opgesteld, wijl de
bestreden beslissing in het Netlerlands is
gesteld;
Overwegende da:t de bij voornoemde
wetten voorgeschreven regelen luidens
artikel ,10 op straf van nietigheid dienen
nageleefd en dat de nietigheid ambtshalve
moet worden uitgesproken; waaruit volgt
dat het hof op de memorie geen acht
vermag te slaan;
Overwegende dat de substantH\le of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
15 Juni 1953. - 26 kamer. - Voorzitte1·,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. Bareel. - Gelijlcl1t.i.!lencle concl7tsie,
H. Raoul Hayoit de 'rermicourt, eerste
advocaat-generaal.
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MILITIE.
VRIJSTELLING OP MORELE
GROND. - WET VAN 15 JUNI 1951, ARTIKEL 12, 4°. - !NGESCHHE,ENE DIE, WEGENS
ZIJN OUDERDO.M, GEEN RECH'f MEER HEEFT
OP UITSTEL. - VEREISTE VOORWAARDE VOOR
AL DE GEIALLEN VAN 'rOEPASSING VAN GEZEGD
ARTIKEL.
Opdat een 1nilitietJUcht'i,qe van dienst .in
vredestijd zmt lw.nnen vrijgesteld worden, bij toepassing van artilcel 1'2, .qo,
van de wet van 15 ,J7mi 1951, wordt ve1·eist, hetzif dat hij de voorwuarden ve·rmtlle bepaald b·ij artilcel 10, pa1·agmat .'B, Jo of '2°, ofwel bij artilcel 11,
hetz·ij dat hij de ·voorziene voonvaa1·den
van verblijf in het bttitenlanrl veTmtlle,
en, bovendien, wegens zijn ottde1·dom
geen recht meer heett op 11-itstel (2).

(DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
'f. YAN DEN JlERGH.)

(DE CROCQ.)

ARREST.

ARRES'f.
Gelet op het bestreden

RET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 30 Januari 1953 door de
hoge militieraad gewezen;

(1) Verbr., 12 November 1951 (An·. T'e?"br.,
1952, biz. 124; Bull. en PASIC., 1952, I, 136).

(2) Zie Bescheiden de1· KameTs, Kamer, zitt.ing 1950-1951, n' 98, blz. 74.

RET HOJJ'; -
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Over het enig middel, afgeleid uit de
15 Juni 1953.- 26 kamer. - Voot•zitter.
schending van artikel 12, 4", van de wet H. ·wouters, voorzitter. - Verslauriever~
van 15 Juni 1951 betreffende de dienst- H. Belpaire. - Gelijklu·idende oonolusie,
plicht, doordat de bestreden beslissing H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
aan verweerder welke, geboren op 4 Fe- advocaat-generaal.
·
bruari 1934, sedert 1947 in het buitenland
zijn werkelijke en gewone verblijfplaats
heeft, de vrijlating van clienst op morele
grond voorzien bij lloger .gemelde bepa2" KAMER. - 16 Juni 1953
ling heeft verleend, dan wanneer clie vrijlating slechts mag worden verleend aan
1°
INKOMSTENBELASTINGEN.
de iJigesellrevene die, uit hoofde van zijn
REOLAMATIE. TERMIJN BINNEN DEWELRE
leeftijd, geen recht op uitstel meer heeft
HE'l' MOET INGEDIEND WORDEN.
en dat, daar verweercler deel uitmaakt
van de lichting 1953 (wet van 15 J uni 2° WET EN BESLUIT. - IN1'ERPRE1'A'!'IE.
1951, artikelen 4, paragraaf 1, en 101; miDUIDELIJRE EN NAUWKEURIGE 'l'EKS'!'. nisterieel besluit van 30 October 1951 tot
TEKST DIE GEEN AANLEIDING GEEFT 1'01' 1 Noverbrenging van zekere ingescllrevenen
TERPRETATIE.
voor de lichting 1954 naar de lichting 3° INKOMSTENBELASTINGEN.
1953), hij dus, bij toe passing van artiREOLAMATIE. 'l'ERMIJN. NIE'l' VRI,JE
kel 10, paragraaf 1, van voormelde wet,
'l'ERl\H,JN. REGELEN VAN AR1'IKEL 1033 VAN
uitstel kan bekomen :
HET vVETBOEK VAN BURGERLIJKE REOH'l'SOverwegende dat, volgens de v.aststelPLEGING '!'OEPASSELIJK VOOR DE BEREKE"
lingen van de bestreden beslissing, verNING YAN DEZE 'l'ER~IIJN.
weerder op 4 Februari 1934 geboren is;
4° INKOlVISTJDNBELASTINGEN. Dat hij derllalve. naar luid van artiREOLA~IA1'IE. TERMIJN. NIET VRIJE
kel 10, paragraaf 1, van de wet van
1'ERMI.JN. TERMIJN DIE BEREKEND WORD1'
15 .Tuni 1951, in aanmerking komt voor
YAN DE Z01'EELS1'E TOT DAAGS VOOR DE ZOhet contingent ener lichting, genoemd
VEELSTE.
naar de j aren waarin hi.i de leeftij d van
19 tot 23 jaar bereikt, derwijze dat llij, 1 o De ter-mijn voo1· 1·eclamaf'ie te,qen het
naar de vereisten gesteld onder parabeloop van een aansla,q neemt aanvang
graaf 2 van voormeld artikel, een uitstel
vanctf de dat1t1n ve1·melcl op het aanslagkan bekomen waardoor hij telkens naar
bil.iet of vanctf cle lcennisgeving van de
de volgende lichting overgaat;
aanslag, dooh niet vanaf cle dag van cle
Overwegende dat artikel 12, 4", van geontvangst ervetn lloor ·de belastingplichzegde wet aileen toepasselijk is op de int-ige (1) . (Samengeschakelcle wetten begeschrevene die, uit hoofde van zijn leeftreffende de inkomstenbelastingen, artitijd, geen recht op uitstel meer heeft en
kel 61, par. 3.)
die, bovendien, hetzij de voorwaarden 2° Wannee1· cle telcst 'Va,n de wet duidegesteld in artikel 10, paragraaf 2, 1° of
lijlc en natttvlcewrig is, ,qeeft hi.i ,qeen
2°, · of in artikel 11, vervult, lletzij sedert
aanleiclin,q tot 'interpretatie (2).
de leeftijd van 18 jaar zi.in werkelijke
of gewone verblijfplaats heeft in het bui- 3° De tennijn om Teclamat-ie in te clienen
tegen het beloop vctn cle aanslctg wordt
tenland, met uitzonclering van de kolonie,
berelcend volgens de 1·egelen van arUde Britse eilanden en de aan Belgie gekel 1033 van het Wetboelc vrm bnrge1·grensde land en;
li.ilce 1·echtsple_qing (3). (SamengeschaDat, dnar verweerder nog uitstel kan
kelde wetten betreffende de belastingen
bekomen, de bestreden besiissing voorop de inkomsten, art. 61, var. 3.)
meld artikel 12, 4°, heeft geschonden;
Om die redenen, ver breekt de bestreden 4° De te1·mijn om, 1·eclct'mcttie in te d·ienen
beslissing; beveelt dat onderhavig arrest
tegen het beloo11 van de aanslag, niet
zal overgeschreven worden in de registers
m·ij benoemd zijnde, wonlt berelcend
van de hoge militieraad en dat melding
van cle zoveelste tot clctags 1!001' cle zoer van zal gemaakt worden op de kant
veelste (4). (Wetboelr van bmgerlijke
van de vernietigde beslissing; verwij st
rechtspleging, art. 1033; samengeschade zaak naar de hoge militieraad, samenkelde wetten betreffende de inkomstengesteld uit andere leden.
belastingen, art. 61, par. 3.)
(1) Verbr., 31 Januari 1950 (A1'1'. Ve1·br.,
1951, biz. 349) ; 29 Mei 1951 (A1·r. Ve1·b1·., 1951,
biz. 570; Bull. en PAsiC., 1951, I, 661) ; 22 April
en 10 Juni 1952 (A1T. Ye1·br., 1952, biz. 455 en
575; Bull. en PAsrc., 1952, I, 526 en 656).
(2) en (3) Zie verbr., 22 November 1949

(An·.
(Arr.
1952,
1953,
(4)
1953,

Fe1·br., 1950, biz. 162); 10 Juni 1952
T'erb1·., 1952, biz. 575; B1dl. en PASIC.,
I, 656); 20 October 1952 (An·. Ve1·b1·.,
biz. 65; B1tll. en PAsrc., 1953, I, 70).
Verbr., 27 Jahuari 1953 (An·. Ve,·b1·.,
biz. 360; Bull. en PASIC., 1953, I, 402).
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711(DERIJCKE, T. DE BELGISCHE STAAT,
MINIS'l'ER VAN FINANCIEN.)
ARRES'£.
RET HOF; - Gelet op het l1estreden
arrest, op 14 November 1951 door het Hof
\'an beroep te Gent gewezen;
Over het eerste midclel : schending van
artikel 61, paragraaf 3, alinea 2, der samengeschakelcle wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden anest heeft aangenomen dat de door
die wetsbepaling voorziene tennijn van
zes maanden voor het indienen der reclamaties ingaat op de dag· van het toezenden van het aanslagbiljet, dan wanneer
die termijn slechts aanvang kan nemen
op de dag volgencle op dit toezenclen :
Overwegende clat het artikel 61, lid 3,
der samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, als aanvangspunt van de termijn, waarin, op straf van
verval, de reel am a ties bij de directeur der
belastingen moeten worden ingecliencl, uitclrukkelijk de datum zelf van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aan·slag aanwijst;
Overwegende dat die tekst duidelijk en
nauwkeurig is en geen interpretatie vergt;
Overwegende dat de alclus bedoelde termijn aanvang neemt vanaf de datum
vermeld op het aanslagbiljet of de kennisgeving van de aanslag, en niet vanaf de
dag waarop zij door de belastiniwliehtige
in ontvangst genomen worden;
Dat het miclclel clus niet gegTond is;
Over het tweecle micldel : schending
van de artikelen 1033 en 1037 van het
Wetboek van burgerlijke rechtspleging,
cloorclat het bestreclen arrest de reclamatie als ingestelcl heeft beschouwcl ten
clage waarop het stuk aan de clirecteur
cler clirecte belastingen is overgelegcl geworden (22 December 19!5), clan wanneer
de daarbij in aanmerking te nemen datum
die is waarop de reclamatie ten kantore
van het beheer is toegekomen, weze het
ook buiten de diensturen :
Overwegende dat nit geen enkel stuk
waarop het hof acht vermag te slaan
blijkt dat de dag waarop de reclamatie
ten kantore van het beheer is toegekomen
een vroegere datum zou zijn dan deze
waarop clit bescheid . aan de directeur
werd overgelegd;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het derde middel : schending van
de artikelen 61, paragraaf 3, alinea 2,
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen en 1033 van
het Wetboek van burgerlijke recb:tspleging, doordat het bestreden arrest de termijn tot indienen van de reclamatie op
22 December 19J5 als verstreken beeft
aangezien, dan wanneer die termijn een

>'l'lJe termijn is en clerhal ve moest berekend worden van de zoveelste dag van de
toezencling van het aanslagbiljet tot de
avoncl van de zoveelste zes maanclen Jater :
I
Overwegende clat, luiclens artikel 1033
van het W etboek van burgerlijke rechtsDleging, cle termijn voorzien bij artikel 61,
paragTaaf 3, cler samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
clie in maanden gesteld is, client berekend
van de zoveelste tot daag·s v66r de ·zoveelste, tenzij deze termijn vrij zou genoemd worden; dat voormelcl artikel 61,
11aragraaf 3, zulke benaming niet bevat;
Dat het middel clus naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt cle voorziening; veroordeelt aanlegger tot cle kosten.
16 Juni 1953. - 2" kamer. - Voon:Uter
en vMsla.ggeve1·, H. cle Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. GeUjlclnidende conclnsie, H. Ganshof van cler
Meersch, advocaat-generaal. Pleiter,
H. Van Leynseele.
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1° GEMEENTETAXES. - TAXE GELIJKAARDIG MET HET PATEN'l'RECHT. - BEGRIP.
2° GEMEENTETAXES. - TAXE OP DE
TOESTELLEN DIE'XENDE TOT RET BEI'OORRADEN
VAN DE AUTOVOEBTUIGEN MET BRANDS'l'OF, INGEVOERD DOOR HE'l' 'l'AXEREGLEMENT VAN DE
STAD ANTWERPEN VAN 29 APR.IL 1949. TAXE GELI.J!CAARDIG ME'l' HE'l' PATENTRECHT.
3° GEJ\IIEENTETAXES. - GE~lEEN'l'ETAXE
GELIJKAARDIG l\ffiT RET PATENTRECH'l'. RECLAMATIE 'l'IWEN RET JlELOOP VAN DE AANSLAG VAN EEN NAA~lLOZE VENNOO'l'SCHAP. RECLAMA'l'IE VOOR DE IlESTENDIGE DEP1l'l'ATIE
GEBRACHT DIE IN EERSTE AANLEG UI'fSPRAAIC
DOET.
4° VOORZIENING IN VERBREKING.
- ZAKEN VAN GE}lEEN'l'ETAXES. - VoORZIENING GERICH'l' TEGEN RET BESLUI'f WAARDOOR
DE JlESTENDIGE DEPUTATIE UITSPRAAIC DOET
OVER DE RECLAMATIE VAN EEN NAAMLOZE VENNOO'l'SCHAP 'rEGEN HAAR AANSLAG IN EEN GEMEE'iTETAXE GELIJKAARDIG ME'f RET PATEN'l'RECHT. - VOOBZIENING NlE'l' ON'l'VANKELIJK.
1° Maalct een met het paten1·echt geU:ilcaanUge taxe uit de tawe, die een belast-ingsclmldige trett wegens de u,itoefening 1Jan een beroep, ongeacht de werkeli}lce winst die hij entit haalt, en die
be1·e1cend wordt volgens de indicien die
'!lit de handelsbed1"•ijviqheid blijlcen (1).

(Wet van 22 Januari 1819.)
(1) Zie onder meer verbr., 4 Februari 1946
(Arr. T'e,·b,·., 1946, blz. 49; Bull. en PAsrc.,
1946, I, 57); 3 Juni 1947 (A1T. Tle•·b•·., 1947,
blz. 186); 8 Mei 1951 (ibid., 1951, blz. 523).

-7122° Maakt een tame geUjlcnwrdlg met het
patent1·echt ·wit de tame op de toestellen
dienende tot het bevoo;-raden van de
cmtovoert·nigen, ·ingevoerd doo1· het
ta.mereglernent van de stcul Antwerpen
'Van 29 AprU 1949, het·wellc een verschUlende tame ·voo1·zi.et nacw gelang het orn
toestellen gaat, d·ie witsltt.itend dienen
tot het 7Jevoorra.cle1t va.n atttovom·tuigen
die aftn de e·igencuw V(tn het toestel toebehoren, ofwel om toestellen die aan
leapers brandstot leveren.
3° De bestendige deputatie van de prot:incieraad doet tt'itspraak in ee1·ste aanler1
ove·r cle •reclctmatie v<~n een IJelastingpUchtige tegen het beloop 'Vnn zijn aanslag in een met het tJCLtentrecht gelijkaftrdige gemeentetame, ·ind·ien cle IJelastingplichU.ge een naamloze vennootschap is (1). (Wet van 22 Juni 1865, ar-

tikelen 1 en 2; wet van 22 Juni 1877, artikelen 1 en 14.)
4° Is niet ontvnnlcelij 7c de 1joorzieni.ng ingesteld tegen het besluit waardoo1· de
bestenclige dep·u.tat-ie van de provincieraad u.itspraalc doet over de recl(tmaU.e
'Van een nnamloze vennootschap tegen
han1· awnslap in een met het pntentrecht
gelij lcnwrd·ige gemeentetame, d'it beslttit
niet in laatste (tnnleg genomen zijnde.

(Wetboek van strafvordering, art. 416.)
(DE NAAMLOZE VENN001'SCHAP AIDE ROU1'IERE
AUTOMOBILE, 1'. DE STAD ANl'WERPEN.)
ARREST.
RET HOF; -- Gelet op het bestreden
besluit, op 16 November 1951 door de bestendige deputatie van de provincie .Antwerpen genom en;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerster afgeleid hieruit
dat het bestreden besluit niet in laatste
aanleg werd genomen, zodat geen voorziening in verbreking ertegen kan worden ingesteld, daar eiseres een naamloze
vennootschap is en de betwiste belasting
een directe met het patent overeenkomende taxe is :
Overwegencle dat het reglement van
29 .April 1949, waarvan de toepassing aanleiding heeft gegeven tot de reclamatie
van eiseres, een belasting invoert op toestellen clienende tot het bevoorraden van
autovoertuigen met brandstof over de
openbare weg;
Dat, volgens de artikelen 2 en 3 van cUt
reglement, wanneer het gaat om toestellen
die uitsluitend autovoertuigen bevoorra-

den die aan de eigenaar van het toestei
bellm·en, de belasting 1.000 frank per jaar
en per toestel bedraagt, dan wanneer,
wanneer llet gaat om toestellen di.e brandstof leveren aan kopers, de belasting
2.500 frank, 2.000 frank of 1.300 frank bedraagt naargelang het toestel is gelegen
in een straat gerangscl1ikt in een van de
door het gemeentel.Jestuur vastgestelde
klassen;
Overwegende clat, voor zover zij de toestellen betreft cUe brandstof leveren aan
kopers, cUe taxe met het patent overeenkomt, vermits zij de belastingpliclltige
treft wegens het uitoefenen van een bedrijf, ongeaclit de werkelijke winst die
hij eruit haalt, en zij l.Jerekend is volgens
indicien cUe doen blijken van een handelsbedrijvigheid welke ter zake naar de
ligging der toestellen vermoed wordt;
Overwegende dat uit de stukken der
procedure blijkt, enerzijds, clat het gaat
om toestellen die brandstof leveren aan
kopers en, anderzijc1s, dat de betwiste
aa:nslag ten laste van een naamloze vennootschap gevestigcl is;
Dat, dienvolgens, krachtens de artikelen 1 en 14 van de wet van 22 Juni 1877,
het bestreden besluit voor hoger beroep
vatbaar was;
Waa1;uit volgt clat de grond van nietontvankelijkheid client te worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres tot de kosten.
16 .Juni 1953. - 26 kamer. - VooTZitter,
H. de Clippele, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Vm·sluggever, H. Belpaire.
Gelijlcl·widende concl!ts·ie, H. Ganshof
van der Meersch, advocaat-generaal.
PleiteTs, HH. della Faille cl'Huysse en
VanRyn.
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1° INKOMSTENBELAS'l.'INGEN.'
AANSLAG VAN AliiBTSWEUE. - AANSLAG DIE
DOOR :a,nDDEL VAN VERliiOEDENS MOET GEYES'l'IGD WORDEN.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE
BELAS'l'INGEN.

-

.ARHEST

DAT

HET

ZAREN-

CIJFER VAN DE BELASTINGPLICHTIGE BEOOG'l',
ZOALS HE'l' UI'l' ZIJN BOEKHOUDING VOORTVLOEIT, EN ER ELDERS OP WI.JST DAT GEZEGDE BOEKHOUDING ALLE BEWIJSKRACH'l'
MIST. - STRIJDIGE REDENEN. - .ARREST
NIET WE1'TELIJK GEMO'l'IVEERD.
1 o Om vnn ambtswege het bedm.[J van cle

(1) Zie verbr., 19 Mei 1924 (Bull. en PAsrc.,
1924, I, 353, en de nota); nota 1 onder verbr.,
26 September 1950 (ibid., 1951, I, 29).

IJel!tstlHM'e inlcO'Insten te bepalen, is de
ndm-inist1·ntie er toe gehotulen door rnicldel 'Van vermoeclens te we·rk te {!ann f'n
mug zi,i de krachtens licl 1°, pnm.-

..

[
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-713:q-raaj 1, vwn ftTUlcel 25 van lle Sftmengeschalcellle wetten belastbft!'e winsten
o·ve1·eenlcornsUg artilcel 28 van gezegfle
wet ten bepalen (1). (Samengeschakelde

wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 28, 32, par. 1, en 56.) (Stilzwijgende oplossing.)
2° Is niet wettelijlc ge·mot-iveerfl, ornflat
het op st·ri:ill·iye rellenen ste·unt, hetgeen
met een geb1'ek aftn mot-ivePing gelijkstaat, het fwrest flat het zah:encijje1· van
ae belasUngpUchUge beoogt zoals het
nit zijn boelvhonfling voo!·tvloeU, en
er ellle·rs op w·i:ist flat gezeglle boelchonrUng ctlle bewijslcntcht mist.
(BELGISCRE

S'l'AA'f, MINISTER YAN
'f. VANDENBERGHE.)

FINANCIEN,

AHRES'f.

RET HOJJ'; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 Maart 1952 door het Hof van
heroep te Gent gewezen;
Over het eerste micldel : schending van
de artikelen 97 en 112 van de Belgische
Grondwet, 25, paragraaf 1, 1°, 28, alinea 1, 55, paragraaf 1 en 56 van de bij
koninklijk besluit del. 12 September 1936
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen zoals cleze werden
gewijzigd bij het koninldijk besluit van
3 Juli 1939, getroffen in uitvoering van
artikel 1 van de wet van 1 Mei 1939, en
van de artikelen 1 en 2 van de wet dd.
l7 J uni 1938 tot weclerinvoering van de
nationale crisisbelasting; doordat het bestreclen arrest beveelt dat de aanslag in
cle inkomstenbelastingen over het clienstjaar 1941 (navonlering van rechten over
het clienstjaar 1940, artikel 71) en diegene
in de hijzonllere en tijdelijke belasting op
cle uitzonderlijke winsten (wet van 10 Januari 1940) over het clienstjaar 1942 (navorclering van rechten over 1940) clienen
herzien te worden op groncl van een bedrijfsinkomen van 36.732 fr. 85; omdat
het hof uit de vaststelling, uat al de bestanddelen van de uoor de appellant voorgelegcle balans op 31 December :\.939 op enkele honclerclen franken na met deze van
het door het bestuur voorg·elegde vergelijkingstype overeenstemmen, met uitzonclering van het bedrag der aankopen, afleidt
clat de appellant in 1939 in het vooruitzicht uer komende oorlogsjaren aankopen
heeft gedaan buiten verhouding tot de belangrijkheicl cler exploitatie, het dan ook
noodzakelijk voorkomt een bij toepassing
(1) Zie verbr., 5 Juni 1951 (A?'I'. Verbr.,
1951, biz. 581 en Bull. en PAsrc., drie arresten,
1951, I, 673, 674 en 675); 19 Juni 1951 (Ar1·.
Ve?'b?·., 1951, blz. 624; 27 Januari 1953 (ATr.
Verb1·., 1953, biz. 358; Bull. en PASIC., 1953, I,
401).

van artikel 28 cler samengeschakelde belastingwetten vastgesteld netto-winstpercentage toe te passen, niet op clit beclrag cler
aankopen zoals de controleur-taxateur
l1eeft g·edaan, maar op het verwezenlijkt
zakencijfer, clan wanneer de aanslagen
werclen gevestigcl bij toepassing van
artikel 56 der samengeschakelcle belastingwetten, gewijzigd door artikel 19 van
het koninklijk besluit van 3 Juli 1939, dat
het hof deze taxatieprocedure als gelclig
aanziet en de last van het bewijs van het
jniste bellrag cler belastbare inkomsten
dus op de schatplichtige rust; dan wanneer clesniettemin het hof de belanghebllencle van deze bewijslast heeft outlast
door aan te nemen dat het juiste cijfer
der belastbare inkomsten kon worden
vastgesteld door toepassing van een nettol)ercentage 011 het zakencijfer, beter clan
op de aankopen waarvan ten onrechte
zonder enig aanneembaar bewijs en op
grond van loutere veronderstellingen beweerd wordt clat zij in 1939 lluiten verhoucling met de nitbating waren; dat het
zakencijfer immers veel minder clan de
aankopen als element tot bepaling van de
belastbare grondslagen kan dienen vermits bewezen en door het hof aangenomen
werd dat clit zakencijfer onjuist is; dat
er aldus tegenspraak is in de motivering
van het arrest waar het eensdeels aan de
kasrelrening· elke hewijskracht ontzegt en
anderdeels van het ontvangstenbeclrag
nitgaat om de netto-winst te bepalen; dat
clergelijke tegenspraak in de m.otivering
met gebrek aan motivering gelijkstaat :
Overwegencle da t het bestreclen arrest
vaststelt clat verweenler, zowel in de
bijzonclere en tijclelijke belasting op de
uitzunclerlijke winsten als in de gewone
inkomstenbelastingen, van ambtswege belast wercl, omdat hij de gevraagcle inlichtingen niet voorgelegd had of niet geantwoorcl had op de door het beheer gevraagcle uitleggingen, en dat de administratie
de belastbare winsten van verweerder als
drukker naar de Ii01·male winsten van een
so01'tgelijke belastingplichtige vastgestelcl
had;
Overwegencle dat het arrest het aldus
vastgestelcle bedrag op 3G.732 fr. herleiclt,
en cleze beslissing steunt op de beweeg;redenen clat << bijna al cle bestanddelen
van de uitbatingsposten, op enkele honderclen franken na, overeenstemmen, behalve het beclrag van de aankopen ll, clat
het arrest hieruit afleidt dat verweenler
in 1939 in vooruitzicht van de oorlog aankopen buiten verhouding met de nithating· geclaan heeft en dat derhalve het
percent van de netto-winst niet op het
bedrag cler aankoDen, zoals de controlenrtaxateur het deed, maar op het zakencijfer client berekencl te worden;
Overwegemle clat het arrest aldns, om
aan te nemen dat verweercler het bewijs
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inkomsten geleverd heeft, steunt op zijn
zakencijfer zoals l1et nit zijn boekhoufling is gebleken;
Overwegende echter dat het arrest elders er op wijst « dat gezegde boekhoutling alle bewi.isln·acht mist >>;
Dat dergelijke motivering tegenstrijtlig is en met een gebrek aan motivering
gelijkstaat;
Waaruit volgt dat het arrest artikel 97
van de Grondwet geschonden l1eeft;
Dat het micldel gegrond is;
Over het tweede middel : schending
van de artikelen 1355 van het Burgerlijk
Wetboek en 56, alinea 2, cler samengeschakelde wetten betreffencle de belastingcn, gewijzigtl door artikel 19 van het koninklijk besluit van 3 Juli 1939 getroffen
in uitvoering van artikel1 van de wet van
1 Mei 1939, cloordat het hof · beveelt de
·1msis van de aanslag van ambtswege met
een winstbedrag van 6.000 frank te verminderen, wegens tussenkomsten in visseri.iaangelegenheclen, omclat deze winst
geen controleerbare gronclen heeft, daar
zi,i slechts rust op de schijngrond dat de
mensen nit visserskringen doorgaans zecr
nijgevig zijn; dan wanneer deze aanslag
steunt op het in artikel 56 der belastingwetten voorziene vermoeden, dat terzake ·
op de algemene bekendheid gesteund is,
alsook op de bestemligheid van voormelde
tussenkomsten, waarvan de oorzaak klaar\Jlijkelijk het winstbejag is, alsook op de
persoonlijke verklaringen cloor appellant,
ufgelegd voor een beedigcle ambtenaar
der clirecte belastingen ter gelegenheid
van een onderzoek ter plaatse op 1 October 19±1 en ten slotte op sommige tekenen
en indicien becloelcl in artikel 55, paragraaf 1, 4• nlinea, der samengeschakelde
lJelastingwetten, waaruit een hogere grand
van gegoedheicl clan nit de aangegeven
inkomsten blijkt; dat l1et hof alc1us de
monclelinge buitengerechterlijke lJekentenis van de appellant, 'V\•elke schriftelijk
door een beedigde ambtenaar opgenomen
werd, miskent en de l1ewijslast, die
krachtens artikel 56 der belastingwetten
op de appellant rust, aan de administratie cler clirecte belastingen oplegt; da t
het inclerdaacl ann de appellant lJehoort
te bewijzen, clat, in strijd met elke logica, gezegcle tussenkomsten wrrarvan hij
llet bestaan zelf heeft erkencl, hem geen
wil1st hebben opgebracht :
Overwegende dat, na te hebben vastgestelcl da t de ten ·Jaste van verweerder
van ambtswege gevestigcle aanslag, benevens de winsten uU een ch·ukker- en nitgeversbedrijf, ook een netto-winst van
6.000 frank treft wegens tussenkomsten
in visserijaangelegenheden, aanslag die
gesteund is << op het voorwendsel dat...
de mensen nit visserijkringen, in door-

snee, zeer Vl'lJgevig ZIJn ... », het arrest
!Jeslist dat gezegde aanslag op geen controleer bare gronuen rust;
Overwegende clat !let arrest bij een
souvereine beoorcleling van de bewijswaarde van de door de administratie tot
vestiging van de aanslag ingeroepen vermoedens aan bedoelde tussenkomsten het
karakter van winstgevende bezigheden
ontkent;
Waaruit volgt dat het middel feitelijke
grondslag mist;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden arrest behalve in zover het nit de
belastbare grondslag een bedrag van
6.000 frank wegens baten voortkomende
van 'tussenkomsten in visserijaangelegenbeden heeft verwijdercl; lJeveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven word(m in de registers van het Hof van
beroep te Gent en dat melcling er van
zal gemaakt worden ov de kant vim de
gedeeltelijk vernietigcle beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de aldus l1eperkte zaak naar het
Hof van lJeroep 'te Brussel.
16 Juni 1953. - 26 kamer. - Yoo1·zUter
en ve-rslnggever, H. ·de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelij kl·widenrle concl11-sie, H. Ganshof van cler
Meersch, advocaat-generaal. Pleiter,
H. Van Leynseele.
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18 Juni 1953

1° VERZEKERINGEN. - VERZEKERING 'l'E
LAND. - VVET VAN 11 JUNI 1874, ARTIKEL 12. - VooRWERP.
2° VERZEKERINGEN. - VERZEKERINGEN
DIE DE BURGEHLIJKE VERAN'l'IVOOHDELIJKHEID VOOH DE AAN DERDEN VEROOHZAAK'l'E
SCHADE DJcKKEN, - TOEPASSELIJKHEID VAN
AR-1'IKEL 12 VAN DE WE'l' VAN 11 JUNI 1874.
1° De 'V001'Sch·riften 'lj(tn a:rt-ilcel 1'/J vnn de
wet vctn 11 Jnni 1874 hebben tot voo1·we1·p te ve1·hinde1·en dut clegene, cUe
1Jerscheirlene verzeke1·ingscontrncten gesloten heeft ten einrle hetzelfrle ris·ico
te cleklcen, een ongeoo,·lootde winst zo1t
venvezenlij ken rloo1· mee1·de1·e 1nnlen de
bedonr1en veT(JOe(lf.ng te ontvnngen (1).
2° De 1·egel vnn n-rtilcel 12 1Jnn cle wet vnn
11 Jnni 1874, cUe hi-eTin besta.u-t na.n het
(1) NYSS<;Ns en DE BAETS, 001nm.entaire legislatif du Code de comme1·ce, bd. II, n" 519,
612 en 614; VAN EECKHOUT, Droit des assu,·ances ter1·estres, 2" uitg., n' 184; LALOUx, Traite
des asstwances tm·rest1·es, n" 42 en 333; MoNETTE, DE VILLE en ANDRE, '1'1·aite des -assu,·ances ten·estres, bd. I, n' 61.
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-715ccontract slechts ·UoitWC1'1Cing te geven indien het voorgaande contract n·iet volstaat otn het ve1·wezenlij.lcte 1·isico te
delclcen, ·is vnn toepassing op de verzelcer·in,qen, die cle verantwom·delijlcheia
•uoor de aan clenlen veroorzna.Tcte schncle
cleklcen · (1).
{DE NAAMLOZE \'ENNOO'l'SCHAP << DE NOORDS'rAR.
EN BOERHAEVE >>, T. DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP <<ZURICH>>.)
ARREST.
HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, on 2 Mei 1950 in eerste en laatste
aanleg gewezen door de Rechtbank van
Koophandel te Gent;
Over het eerste middel : schending .van
lle. artikelen 1, 12, 13, 14 van de wet van
11 Juni 1874 op cle verzekeringen, doordat
het bestreclen vonnis ten onrechte beslist
heeft clat verweerster, eerste verzekeraatster <ler burgerlijke aansvrakelijkheid van de genaamde Casteels, die de
vergoedingen betaald had aan de slachtoffers van een door haar verzekercle veroorzaakt ongeval, gerechtigd was de
helft cler door haar betaalde bedragen
terug te vorcleren van eiseres die, hij een
later contract, hetzelfde risico gedekt
had, alhoewel het beclrag der eerste verzekering hoger was clan da t der tweecle
door eiseres toegestaan, en, in ieder geval volstoml om het nadeel te dekken,
zoclat alinea 2 van bovenvermeld artikel 12 niet toepasselijk was, terwijl
ten andere verweerster zich niet kon beroepen op de bepalingen van artikel 14,
vermits eiseres het contract met de verweerster noch gekend noch goedgekeurd
had, en deze beslissing gesteund heeft op
cle overweg·ing dat de bepalingen van de
wet van 11 Juni 1874 niet toermsselijk
zijn op de verzekeringen die \'[e burgerlijke aansprakelijkheid dekken, dan wanneer deze bepalingen integencleel een algemene draagkracht hebben : .
Overwegencle clat de voorschriften van
artikel12 van de wet van 11 Juni 1874 tot
voorwerp hebben te verhinderen dat degene, llie tot dekking van eenzelfde
risico menigvuldige verzekeringscontracten heeft aangegaan, een ongeoorloofde
winst zou verwezenlijken met meermalen
de bedongen vergoecling te ontvangen;
Dat dit gevaar insgelijks ter zake van
verzekeringen van cle burgerlijke verantwoordelijkheid hestaat, namelijk in geval van be!lrieg·lijke verstandhouding tussen de verzekerde en het slachtoffer;
Overweg1emle, anderzijds, dat de reg·el
bepaald door artikel 12 tot vermijclen
(1) Zie de nota ondertekend P. M. onder
dit arrest in Bull. en PAsrc., 1953, I, 823.

van dat gevaar en clie hierin bestaat dat
enkel aan het volgend contract uitwerking wordt gegeven wanneer het voorgaande contract niet volstaat om het verwezenlijkte risico te dekken, geen moeilijkheid van toepassing oplevert ter zake
van verzekeringen van de burgerlijke
verantwoorclelijkheicl;
Dat hieruit volgt dat verweerster geen
verhaal vermocht uit te oefenen tegen
aanlegster, die niet tot enige betaling
gehouclen was, daar de aan het slachtoffer verschuldigcle vergoeding het door
cle eerste polis gedekt bedrag niet overtrof;
Dat het middel gegrond is;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van de Rechtbank van Koophandel te
Gent en dat melding er van zal gemaakt
worden on de kant van cle vernietigcle beslissing; veroordeelt verweerster tot de
kosten en verwijst cle zaak naar de
Rechtbank van Koophandel te Aalst.
18 Juni 1953. -1" kamer. - Voorzittm·,
H. Bail, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslnggeve'l', H. de Clippele. G1·otencleels eenslu·iclende conclns·ie, H. Mahaux, advocaat-generaal.
PleUers,
HH. Van Leynseele en Delacroix.
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19 Juni 1953

10 OORLOG. - VERZE'l'SGHOEPERING.
WEGNEMING VAN EEN YERVOEHTOESTEL.
REGELMA1'IG GEDANE WEGNEMING. - GELIJKGES'l'ELD ME'r EEN MILITAIHE OPEISING, WAT
DE DOOR DE STAA'l' VERSCHULDIGDE VERGOEDING BETR.EF'l'.

2° OORLOG. -

MAA'J'REGELEN HOUDENDE

ON'l'HEFFING UI'l' HE'!' BEZI'l' DOOR DE VIJAND.

- VIJAND DIE OP EEN VERVOERTOESTEL DE
HAND LEGT EN HET AAN EEN DERDE VERKOOPT.
- VORDERING 'J'OT OPEISING 'rEGEN DE DERDE.
- BESLUITWET VAN 10 JANUARI 1941, ARTI-/
KEL 3. - PERSOON DIE OP HE'l' OGENBLIK
VAN DE MAA'rREGEL HOUDENDE ONTHEFFING
UIT HE'J' BEZI'l' GEEN .RECHT MEER HEEFT OP
RET 'l'OES'J'EL. - VORDERING TO'l' OPEISING
DIE HEM NIE'l' :MEER KAN 'l'OEBEHOREN.

1° De wegneming vnn een ve1·voertoestel,
regeltnntig geannn door een verzetsg·roepe1'iny wo1·ut, wnt cle door de Stnat
cum cle eigenan1· vnn het toestel versoh~~lcligcle veryoeding betreft, met ee1•
militMre o1Jeising· gelijlcgestela (2).
(2) Verbr., 17 Januari 1952 (A1T. Ve,·b,·.,
1952, blz. 241; B11ll. en PAsrc., 1952, I, 268) en
6 Februari 1953 (A,~·. Ve.·br., 1953, blz. 387;
Bull. en PASIC., 1953, I, 432).
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statuut bepalen<le van het gewapelid
verzet, artikel 12; besluitwet van
19 September 1945, betreffende de verplichtingen door de verzetsgroeperingen aangegaan, artikel 3.)
2° De ·vonler·ing tot opeising, die doot·
art·ilcel 3 ·van rle beslnU-wet van 10 JamtaT·i 19.11 -wonlt toegelnten tegen cle
bezittw1· vnn rle znak, ~vruwvan de e·igenaar ttit het bezit ontzet -werrl doot· een
lloor· de -v-ijnncl 1/etrojjen maatregel
hondende onthef]inu ·tdt het bezit, behoo-rt nnn rUe eiuennnr; zij lcnn n·iet
toebehor·en cwn een pe·rsoon clie, op het
ogenbUlc van de door rle ·vijand getrotten maatregel howlerHle- onthej]ing nft
het bezit, 11een recht meet· op de zaal.;
bezctt (1).
(DIEUDONNE, T. PEE'l'ElUIIANS.)
ARHES'J'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 Juli 1951 door het Hof van
beroep te Lnik gewezen;
Overwegende dat uit de rechtsplegingsl:ltukken blijkt dat een nan Peetermans
toebehorende personenautomobiel op n Juli
1943 ten belweve van de veldwacht opgeeist werd door Petit die het ambt van
gouverneur van de provincie Luik uitoefende, en in October 1943 door leden
van het verzet werd weggenomen nit de
garage waar hij geborgen was; dat hij
naderhand in het bezit kwam van een
zekere Dahlen, in dienst van de bezetter staande Belgische onclerdaan; dat
Dahlen de wagen verkocht aan Dieudonne, clie hem aan Streel voortverkocllt;
Dat Peetermans, die de wagen in het
bezit van Streel had ontdekt, hem van
deze terugvorderde op grand van artikel 2279, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek; dat Streel zijn verkoper Dieuclonne, tot vrijwaring opriep; dat Streel
erin toestemde de wagen terng te geven
mits storting, cloor Peetermans, ener som
van 43.000 frank, prijs welke Streel aan
Dieudonne betaald had; dat beide partijen van het alstoen hangende geding afstancl cleclen;
Overwegende dat insgelijks nit de
rechtsplegingsstnkken blijkt dat Peetermans tegen Streel een nienwe vordering
instelde tot terngvordering van de som
van 43.000 frank welke hij betaald had
hoewel hij ze, naar hij aanvoerde, niet
schuldig was; dat Peetermans, tot sta(1) Raadpl. verbr., 25 September 1952 !A1·r.
blz. 14; B-ull. en PASIC., 1953, T,
15); vergel. verbr., 20 Mei 1946 (An·. Ye1·b1-.,
1946, biz. 190).
1Jerb1·., 1953,

ving ZIJner vorclering aanvoerde dat hij
recht had op ternggave van de wagen
zonder cle door de bezitter Streel betaalde
prijs te moeten terng !Jetalen, naanlien
hij zich in de cloor artikelen 2 en 4 van
de besluitwet van 10 Jannari 19!1 omschreven omstandigheden bevond, vermits
de ternggeyorderde wagen gedurende de
om· log het voorwerp was· geweest, van
een door 's vijancls toecloen geschiede inbeslagneming of ontheffing nit het bezit;
dat Dieudonne cloor Streel tot vrijwaring
werd ovgeroepen; clat het bestreclen arrest de eis van Peetermans tegen Streel
en de eis tot vrijwaring van Streel tegen
Dieuclonne inwilligde;
Overwegende dat tegen deze beslissing
een voorziening wercl ingesteltl door Dieu<lonne tegenover Streel en Peetermans;
dat een tweelle voorziening door Streel
betekend wercl aan Peetennans en aan
Diendonne; dat in de voorziening van
Streel cle in de voorziening van Dieudoime aangevoerde middelen werden herhaald en verwezen worclt naar de ontwikkelingen, welke in de voorziening van
Dieudonne van cleze midclelen worden verstrekt, welke voorziening Streel voornoemcl in betekeml afschrift heeft neergelegcl;
Overwegencle dat !Jeide zaken samenhangend zijn;
Over het eerste micldel, - hetwelk aan
beiae voorzieningen gemeen is, - scherrding van cle artikelen 97 van de Grondwet,
1, 2 en 3 van de besluitwet van10 Januari
1941 inzake de door cle vijancl genomen
maatregelen houdende ontheffing nit het
bezit, 1101, 1134, 1376, 1377, 2280 van het
Burg·erlijk Wetboek, doordat het bestreclen arrest verklaart, om claaruit af te
leiden dat verweerder Peetermans, ten
gevolge van een feitelijke dwaling, de
som van 43.000 frank heeft betaald waarvan het terngbetaling gelast, clat deze
terngbetaling niet verschnldigcl was, daar
de !Jesluitwet van 10 Januari 1941 toepasselijk was omclat « desondanks vaststaancle blijft dat hetzij een Dnitse dienst,
hetzi,i een lid van cleze dienst het eigendomsrecht van Peetermans heeft gekrenkt
cloor de hand te leggen op zijn wagen ))
dan wanneer het bestreclen arregt anclerzijcls feitelijk vaststelt : n) dat nit cle bekentenis van Peetermans voorkomend in
zijn dagvaarding van 4 October 1949, blijkt
dat de ontheffing nit het bezit van Peetermans voornoemd Yoortvloeicle nit << de
opeising waarvan zijn wagen het voorwerp was geweest ten behoeve van de
veldmacht op het verzoek van gouverneur
Petit )} ; b) clat het Verzet in 1943
de hancl legde op bewuste wagen in de
garage Bellefroid, waaruit noodzakelijk
voorvloeit dat zijn wagen aan Peetermans niet is ontnomen geweest door een
« door de vijand uitgevoerde maatregel
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-717houdende ontheffing uit het bezit JJ, maar
dat hij uit het bezit ervan reeds was ontheven geweest door opeising, gevolgd van
inbeslagneming door het Verzet, toen de
wagen in de handen was geraakt van een
ten dienst van de vijand staande Belg,
zodat het 'm'rest tegenstrijdige reclenen inhouclt en dientengevolge client te wonlen
beschouwd als niet met redenen omkleed:
Overwegemle dat het arrest zijn dispositief steunt op de overweging da:t Peetermans, krachtens artikel 3 van de besluitwet van 10 Januari 1941, het recht
had om van Streel, zonder de prijs te
behoeven te betalen, het motorvoertuig
terug te vorderen waarvan ·hij de eigenaar was en uit welks bezit hij door de
vijand was ontheven geweest;
Overwegencle clat, in strijcl met hetgeen
in het miclclel wordt staande gehouclen,
deze overweging niet tegengesproken
worclt door cle vaststelling clat in Juli
19'13, clit is v66r de door de vij and genamen maatregel tot ontheffing uit het bezit, aanleggers voertuig <loor cle waarne-.
mende gouverneur van de provincie Luik
zou ougeeist zijn geweest;
Dat het arrest, bij verwi:izing naar de
gronden van de eerste rechter, aanstiut
clat deze opeising_ sloeg op het gebruik
en niet op de eigendom van het voertuig;
dat gevolglijk Peetermans niettegenstaande bedoelcle opeising eigenaar van de opgeeiste zaak was gebleven;
Overwegencle echter clat, zoals het middel erop wijst, het arre~:;t insgelijks vaststelt dat in October 1943, dit is na cleze
opeising· en v66r de door de vijancl genamen maatregel homlende ontheffing uit
het bezit, het voertuig van Peetermans
door een Ve1·zetsgToepering << weggenomen JJ wenl, cla t het Verzet « de haml
legcle op het voertuig JJ en Llat het in de
garage was, waar het Verzet het gestald
had, clat de vijand of een zijner handlangers het voertuig in bezit nam;
Dat de rechter over cle grond, ofschoon
hij vaststelt clat cleze cc wegneming JJ noch
bedrieglijk, noch ongeoorloofcl was, nalaat na te vorsen of becloelcle weg·neming,
welke de besluitwet van 19 September
19!5 met een militaire opeising· gelijkstelt,
de inbezitneming van het voertuig ten
cloel had, clan wel of de Verzetsgroepering slechts de hand had gelegcl op het
voertuig om gebruik ervan te maken en
op voorwaarde het terug te geven;
Overwegende clat, indien Peetermans,
door een daacl welke cle wet geoorloofcl
acht, in October 19!3 de eigenclom van
zijn voertuig heeft verloren, hij niet ontvankelijk is, om, uit aanmerking van een
latere claacl van de vijand, de in artikel 3 van de besluitwet van 10 Januari
19!1 omschreven vorclering in te stellen;
Dat zoclanige vorclering immers niet zou
kunnen openstaan voor een persoon die,

ten clage van de door de vijand getroffen
maatregel houdencle ontheffing nit het
bezit, geen recht meer op de zaak heeft;.
Overwegencle clienvolgens dat de granden van het arrest het hof niet in de mogelijkheid stellen cle wettelijkheicl van
het door de voorziening· bestreclen dispositief na te gaan en cla t het arrest het in
het miclclel aangeduicle artikel 97 van de
Gronclwet schenclt;
Om die redenen, voegt cle voorzieningen
samen, verbreekt het bestreden arrest,
behalve voor zoveel het Peetermans de
door hem op 1G Deceml1er 1948 ingestelcle
vordering ontzegt, hem tot de kosten van deze vorclering veroorcleelt en
over de tegeneis van Streel uitspraak
doet; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden in de registers
van het Hof van beroep te Luik en dat
melding er van zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigcle beslissing; veroordeelt verweerder Peetermans tot de kosten,. daarin begrepen die
van de nitgifte van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst de aldus beper'kte zaak naar het Hof van beroep te
BrusseL
19 Juni 1953. - 1 6 kamer. - Voo1·zitte1·,
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Verslaaaveer, H. Pil·et. GeUjlclnidencle
oonolu.sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste aclvo.caat-generaaL - Ple·iters, I-;IH. della Faille d'Huysse, Delacroix en Van Ryn.
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to JliiiDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. - i'iliDDEL HE'r ARREST EEN DUBBELZINNIGHEID IN ZIJN BEWEEGHEDENEN YEBWIJ'l'ENDE. DUBBELZINNIGHEID llE1'HEFFENDE EEN VAS'fS'fELLING DIE ZON-

DER UITWERKING IS OP DE WET'l'ELI.TKHEID
VAN. HET BESCHIKKEND GEDEELTE. - MIDDEL
NIE'l' ONTVANKELIJK.
2° REDENEN VAN Dl<J VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. CoNCLUSIEs. S'l'ILZWIJGEND ANTWOORD
DOCH NlET DUBBELZINNIG, - GEMO'l'IVEERDE
BESLISSING,
1° Is n·iet ontvanlcelijle, bij geb·relv a.a.n belang, het rnidclel dat het a-rrest een teaenst·rijd·ighe·id in zijn beweegreclenen
ve·nvijt, dan wanneer deze beweerde
clttbbel.z·inn~aheid een vaststelling, die
zonae,· ttitwerking is op cle wettelijlcheia
van het besohilckend gecleelte, tot vom·we·rp heeft (1).

(1) Raadpl. verbr., 24 Maart 1949 (A,·r.
Jle7'b7·., 1949, biz. 196; B-ull. en PAsrc., 1949, I,
222) en 16 Juni 1952 (Lin·. J!e,·b,·., 1952,
biz. 584; Bull. en PAsrc., 1952, I, 668).

-7182° Een beslissing, die op stilzwijgende

« de som van .. . mag ten bate van de

cloch niet du.bbelzinnige wijze de conclttsies beantwoordt, is een nfta-1' de zin
van artilcel 97 van de G1'onclwet .Qemotiveerde beslissing.

aannemer betaalbaar worden gesteld, de
architect-inspecteur Jl;
Dat, om de draagwijdte van bedoeld
bescheid te beoordelen, de rechter over
de grond zowel de aanwezigheid van de
hancltekeningen der partijen in aanrnerking heeft genomen als het ontbreken
van elke handtekening onder deze vermeldingen;
Dat de rechter over de grond nit de
ontleding van het bescheid in zijn geheel, alsook nit de omstandigheden waarin aanlegger naderhand de factuur
heeft opgemaakt, afieidt dat het niet een
persoonlijke verbintenis geldt van verweerder jegens aanlegger, doch werken
welke door de g·emeente voor rekening
van de Staat werden verricht, ten einde
nit kracht van de besluiten van 1 Augustus, 17 en 29 November 1944 de huisvesting van geteisterden te ver~ekeren; dat
llet vonnis aldus passend de conclusies
beantwoordt en de reden opgeeft waarom
zi.i niet gegroncl zijn;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel : schending
van artikel 97 van de Grondwet, doordat
cle gronden van het bestreden vorn1is niet
toelaten te bepalen of de rechtbank, om
aanlegger zi.in vordering te ontzeggen,
gesteund heeft op de omstandigheid da't
de werken door een openbaar bestuur
waren opgelegd geweest, zonder accoord
van verweerder, dan wei of, integendeel, niettegenstaande dit accoord, de
betaling van de pri.is der werken door
een administratieve inrichting diende te
worden gedaan, dan wanneer de rechter
de reden waarom hij uitspraak duet met
voldoende duidelijkheid moet opgeven
opdat llet voor het Hof van verbreking
mogelijk wezc zijn toezich't nit te oefenen:
Overwegende dat de aan de rechter
over de grond onderworpen vraag enkel
was of verweerder ten opzichte van aanlegger een persoonlijke verbintenis llacl
aangeg·aan;
Dat de rechter over de grond een ontkennend antwoonl op deze vr·aag heeft
gegeven;
Overwegende dat het, ten aanzien van
de oplossing van I1et geschil, van weinig
belang was clat de openbare besturen de
door aanlegger uitgevoerde werken zonder llet accoord yan verweercler zouden
opgelegd hebben, of dat de openlmre besturen ertoe zouden gehouden zijn de
prijs van de uitgevoerde werken te betalen, bij uitsluiting van verweerder zelf,
al rnocht deze zich ook accoord hebben
verldaard;
Da:t het middel bi.i gebrek aan belang
niet ontvallkelijk is;

(FOUARGE, T. HOUilEN.)
AHREST.

HEJT HOl!'; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 · Juli 1951 door de Recht bank
van eerste aanleg te Luik gewezen;
Over het eerste middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden vonnis geen antwoord verstrekt op aanleggers stelling dat het bewijs van het sluiten van een aannemingscontract tussen partijen naar privaat
recht bleek nit de hancltekening door verweerder aangebracht op een bescheid
hetwelk niet van de handtekening van de
eigenaar van het geteisterd huis cliende
te worden voorzien doch enkel van die
van de afgevaardigden van de administratie, welke llancltekeningen daarop niet
voorkwamen, dan wanneer een rechterlijke beslissing slechts met redenen is
omkleed wanneer zij zo het feitelijk als
het juridisch stelsel cler partijen beantwoordt:
Overwegende dat de rechter over de
grond, wien door de dagvaarding en de
conclusies der partijen het oordeel was
opgedragen over de draagwijdte van een
hem tot onclerzoek door aanlegger in cassatie onclerworpen document, geacht l1eeft
dat dit document het bewijs niet opleverde van een contractuele verbintenis
van ·verweerder;
Overwegemle <lat het micldel het bestreden vonnis verwijt geen antwoord te
hebben verstrekt op aanleggers conclusies, voor zoveel hij claarin, ten bewijze
c'rvan dat de schuldenaar van de prijs
van door hem uitgevoerde werken de verweerder was en nlet de Staat of de gemeente, het ontbreken inriep van elke
handtekening van afgevaardigden van de
administratieve overheid en het voorkomen op het bescheid van de hancltekening der partijen; dat, volgens deze conclusies, het ontbreken van de handtekeningen van de afgevaardigden der openbare besturen niet was te verenigen met
het karakter van « administratief document Jl hetwelk verweercler aan het ingeroepen stuk toeschreef;
Overwegemle dat het vonnis· uitdrukkelijk vaststelt dat het bescheid voorzien
is van de handtekeningen, zowel van de
verweerder als van de aanlegger, en dat
het de niet van handtekeningen voorziene
vermelc1ingen behelst << gezien en juist bevonden door de ondergetekende, afgevaardigde van het gerneentebestuur ll en
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Over het derde midclel : schencling van
artikel 97 van de Gronclwet, cloorclat het
bestrecleu vonnis geen antwoorcl verstrekt up de stelling van aanlegger welke
staancle hielcl clat cle werken waren bestelcl geweest na cle invereffeningstelling
van cle Dienst voor herstelbetalingen, hetgeen insluit dat zij niet door deze
llienst waren gelast geweest en niet door
hem behoefclen te worden betaalcl maar
wel door verweerder, clan wanneer een
rechterlijke beslissing enkel met redenen
is omkleed wanneer zij antwoorcl verstrekt op de cloor de partijen zo feitelijke als juriclische voorgebrachte stellingen, en zulks met een genoegzame
nauwkeurigheicl opdat de wettelijkheid
van de beslissing zou kunnen nagegaan
worden;
Overwegencle clat de door aanlegger
v66r de rechter over cle groncl genomen
conclusies luiclclen : « Overwegende dat
in werkelijkheill de litig·ieuze werken
door verweerclers aan aanlegger persoonlijk zijn aangevraagcl geweest na de invereffeningstelling van lle Dienst voor
herstelbetalingen en clan wanneer verweerclers (waaroncler verweercler in verbreking) clit zeer wel wisten ll;
Overwegencle clat uit het op het eerste
miclclel verstrekte antwoorcl blijkt clat het
vonnis beslist heeft dat cle prij s cler werken ten laste was van het centraal bestuur uit kracht van cle besluiten van
1 Augustus, 17 en 29 November 1944;
Dat het aldus impliciet cloch klaarbli.ikelijk in aanmerking heeft genomen clat
de invereffeningstelling van een clienst
van de Staat noch de verplichtingen van
lle Staat noch de jurillische toestancl van
verweerder wijzigt;
Dat het middel feitelljke gromlslag
mist·
0~ die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten en tot de vergoeding van 150 frank
jegens verweerder.
19 Juni 1953. - 1" kamer. - Voorzitter·,
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Verslaqgeve·r, H. Piret.
GeUikl·lt·idende
conclttsie, H. Raoul Hayoit cle Termi(1) Zie onder meer verbr., 14 Juni 1948
(A,.,·. Ve1'b1·., 1948, biz. 326; 21 November
1949, 6 Maart, 24 April, 22 Mei en 3 Juli
1950 (ibid., 1950, biz. 154, 449, 526, 58~ en
694; 4 Juni 1951 (ibid., 1951, biz. 578) en
8 October 1951 (A,.,., Ve1'b1·., 1952, biz. 42;
B·nll. en PAsrc., 1952, I, 45).

In de bebouwde kommen worden de radiale
wegen niet wegens hun !outer karakter als
hoofdwegen beschouwd (Wegcode, art. 53,
htt. A; verbr., 14 Juli 1941 (ArT. T'e1'b1·.,
1941, biz. 173).
Over de vraag of een openbare weg, waar-

court, eerste advocaat-generaal. ter·s, HH. Van Ryn en Delacroix.

1c

Ple'i-

20 Juni 1953

KAMER. -

1° VEJRKEJEJR. - HIERAROHIE DER WEGEN.
- WEGOODE, AR'l'IKEL 51, 2°. - 0PENBARE
WEG DIE NIE'l' VERDER LOOP'l' DAN DE AANSLUITING. - VAKKEN VAN EEN ZELFDE RADIALE WEll. - BEBOUWDE KOM. - BEOORDELINGSMAOHT VAN DE REOH'l'EB OVER DE
GROND.
2° MIDDELEN TOT VERBREJKING.
J3URGERLIJKE ZAKEN. - l\'l.IDDEL EEN GEBREK AAN AN'l'WOOBD OP DE OONOLUSIES AANVOERENDE. - PASSEND AN'l'WOOHD. - :MIDDEL DA'r GRONDSLAG MIST IN FEI'l'E.
3° :MIDDELEJN TOT VEJRBREJKING. J3URGERLIJKE ZAKEN. - I\1IDDEL OP EEN
VERKEERDE IN'l'ERPHETATIE VAN DE BES'l'REDEN BESLISSING GEGROND. - niiDDEL DA'l'
GRONDSLAG MIST IN FEITE.
1° UU de omstnndighe·id £lett, lndten hun
lc-ntisin(f met nndm·e openbwre ~vegen,
twee lctnen ·va1c,7c,en 1titmaken vctn een
zelfde ·racliale weg, cUe eim bebonwde
lvorn do(!1'loopt, heejt de 1'echte1· ove·r
fle grond in jeite k1mnen njte·iclen rZat
ellveen clezer· lnnen voo'rnameUj k tot
1w1·mctle 'ltitweq d·ient voo·r het verkee·r clnt z·ich op de nndere ·voo·rcloet en
cla.t z·ij lieicle ellc,anders verlenq·ing over
de lM"lt·is'inq 1titrnalcen (1). (Wegcocle,

art. 51, 2o.)
2° .ilHst q·ronclslct{f in feite het middel, flat
een gebrelc aan antwom·d op de concl-us·ies nanvoert, wnnnee,r deze, in de
best·redcn besUssin(f, pas send beantwoonl werden (2).
3° M·ist gronclslng in jeite het 1wicldel gefi'I'Ond op een ve·rkee1·de 'inte1·pretntie
'IJan rZe bestreden lieslissing (3).

(DE

PEHSONENVENNOO'l'SOHAP

AANSPHAKELIJKHEID

ME'l'

l3'IBHETEX,

BEPERK'l'E
rl'.

VER-HOE-

VEN.)
ARR.ES'l'.
HEJT HOF; -

Gelet op het bestreden

op een of verscheidene spoorwegen lopen,
Of met meer dan een rijweg, zijn karakter
van hoofdweg verliest wanneer hij niet verder dan de kruising loopt, zie verbr., 25 Sep·
tember 1939 (Hull. en PASIC., 1939, I, 391);
30 Mei 1949 (A1'1'. T'e1'b1·.,. 1949, biz. 355) en
2 April 1951 (ib·id., 1951, biz. 431).
(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
21 Mei 1953 (Bull. en PAsrc., 1953, I, 731, en
de nota 3).
(3) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr .,
22 Mei 1953 (B·nll. en PASIC., 1953, l, 738) alsook volgend arrest.

-720vmmis, op 3 April 1952 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aauleg te Brussel;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 27, 29,
51, 52, 53Ms, 54, 55 en 57, 2 va~ het ~e;
keersreglement, 1101, 1134, 1...82, 1...8... ,
1384 van het Bnrgerlijk Wetboek, 61, 77,
78, 141, 142 van het vVetboek van burgerlijke rechtspleging, doordat het bestreden vonnis eiser in cassatie voor het
kwestiens ongeval aansprakelijk verklaart om reden dat de 1\'Ieisselaan, waaruit verweerders voertuig kwam << door de
wet als een hoofdweg beschonwd wordt >>;
dat cle Koninklijke Parklaan « met
geen kenmerken van een hoofcl'_Veg be. bekleed is en tegenover de Me1sselaan
als secundair client beschouwd >> en dat de
aangestelde van eiseres bijgevolg « aan
de verplichtingen hem opgelegd door de
artikelen .52, 53bis en 54 van het reglement >> te kort is gekomen; dan wnnneer,
eerste tak : het bestreden vonnis elders
ntststelt dat de Meisselaan v66r de plaats
van het ongeval een einde neemt om
de kruising te vormen « van de Meisselaau en Koninklijl'e Parklaan >> die elkander verlengen « met de Dewandstraat,
de Vnurkruislaan, de Van Praetlaan, de
Dikkelindenstraat en andere >> waarnit
volgt dat, op de plaats van de aanrijding,
de door verweerder gevolgde weg een
einde had genomen en geen kenmerk van
hoofdweg meer bezat; tweede tak : het
bestreden vonnis aldus beslist zonder de
besluiten te beantwoorden waarin eiseres
deed gelden dat « het zonder belang is
dat de Meisselaan een honderdtal meter
v66r het kruispunt meer dan een baanvak
beva t, daar aileen de toestaml op het
kruispunt in acht moet genomen worden >> en rlat men inderdaad van een weggebruiker niet mag of kan eisen dat hij
de samenstelling van een baan zou kennen zoals deze v66r een kruispunt voorkomt >>
Over het eerste onderdeel van het middel :
Overwegende dat llet bestreden vonnis
nergens verklnart dat de Meisselaan,
waaruit verweerder gereden kwam, einde
neemt v66r de plaats waar de nanrijding
is voorgevailen; dat, vaststellend dat
deze zich heeft voorgedaan op de kruising van de Meisselaan met andere wegen waaronder lle Koninklijke Parklaan,
waaruit het door de nangestelde van aanlegster bestuurd yoertuig kwam gereden,
het er op wijst dat beide dezer lanen,
de ene zowel als de andere, buiten de
kruising, vakken uitmaken van de radiale
weg nr lll'is Brussel-Antwerpen; dat het
nit deze feitelijke omstandiglleid heeft
kunnen afieiden dat elk dezer beide lanen
voornamelijk tot normale nitweg client

voor het verkeer dat zich op de andere
voordoet, en dat zij beille elkanders verlenging over de krnising nitmak~n;
Over het tweede onuerdeel van het middel :
Overwegende dat, na te hebben vastgesteld dat de Meisselaan verscheidene rijwegen bevat en door twee spoorwegen
wordt doorlopen, en « aldus tegelijk met
beide kenmerken voorzien door artikel 52
van het reglement beklee<l is », het
bestreden vonnis verklaart dat « zij wegens elk dezer gelijkstaande redenen door
de wet als een hoofdweg beschouwd
worclt >> en verder aanstipt dat de twee
spoorwegen welke zich op de rijweg bevinden tot op de kruising zelf doorlopen
om er af te draaien de ene naar de richting van de Dewamlstraat en de andere
naar de richting Meisse;
Overwegende dat, waar het bestreden
vonnis aldus verklaart !lat elk der
aangewezen kenmerken aileen volstaat
om aan de Meisselaan de wettelijke aanl
nm hoofi:lweg toe te kennen, en dat een
dezer ke:ilmerken, - het doorlopen van
de weg door twee spoorwegen - op het
kruispunt zelf blijft voortbestaan, llet
voldoende antwoor<l verstrekt op het door
aanlegster in lmar conclusies 011geworpen verweer, wnarbij zij aanvoerde ~at
!let ancler kenmerk, - cle samenstellmg
van de Meisselaan uit drie rijwegen, zich slecllts voordoet tot cc op een hondercltal meter v66r het kruispunt >> en
derhalve « zoncler belang is daar aileen de
toestancl ov het kruis!1lmt in acht client
te worden genomen >>;
Overwegende, anderzijds, dat waar het
bestreden vonnis verklaart dat, in onderhavig geval, ·ae kelllllerken welke aan de
Meisselaan de wettelijke aard van hoofclweg toekennen, « duidelijlr zichtbaar zijn
voor wie nit de Koninklijke Parklaan
komt », !let bestreden vonnis de conclusies heeft beantwoord waarin aanlegster
principieel en op algemene _wijze _opw~erp
dat men van een weggel.Jnuker n1et elSen
kan « dat hij de samenstelling van een
baan zou kennen zoals zij v66r een kruisvunt voorkomt »;
Overwegende dat dienvolgens beicle onderdelen van het middel in feite niet opgaan;
Over het tweede middel : schending
van de artikelen 27, 29, 51, 52, 53bis, 54,
55 en 57, 2 van het verkeersreglement,
1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Gronclwet, doonlat het
bestreden vonnis eiseres voor het kwestieus ongeval aansprakelijk verklaart om
reden dat haar aangestelde te kort zou
zijn gekomen « aan de verplichtingen
hem opgelegd door artikel 52, 53bis en 54
van het reglement », clat is aan de verplichtingen van de weggebruiker die nit
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komt en het verkeer snijdt llut zich op
deze hoofdweg voorcloet; clan wunneer het
bestreclen vonnis vaststelt dat « beide
weggebruikers, in tegenovergestelde richting komende, over dezelfcle radiale weg
reden, toen zij de kruising naderclen l?,
waaruit volgt dat de artikelen 52, 5g1ns
en 54 geen toepassing moesten vinclen
doch wel de urtikelen 27, 29 en 57, 2 van
het reglement :
Overwegemle clut het bestreden Yonnis
inclerdaad verklaart llat de Meisselaan en
de Koninklijke Purklaan beide vakken
uitmaken van een zelflle radiale weg, de
weg Brussel-Antwerpen, en llat, vom·aleer
de kruising te !Jereiken van lleze twee lanen met de Dewanrlstraat en de Van
Praet, Vnnrkruisen en Dikkelinclelanen,
aanlegsters aangestel<le en verweercler
die, de ene de Koninklijke Parklaan en
de andere de Meisseluan hereden, << toen
zij de kruising naclenlen in tegenoverge"
stelde richting, over clezelfde radiale weg
red en ll;
.
Overwegende nochtans clat het vonms
anclerzijds vaststelt clat de aanrijding
zich op deze radiale weg niet heeft voorgedaan, doch wel op de kruising zelf, op
het ogenblik dat aanlegsters aangestelde
de Koninklijke Parklaan uitreed om zich
naar de Dewandstraat te !Jegeven, en
verweerder de Meisselaan verliet om
naar de richting der Van Praetlaan te
rijden;
Overwegende dat het middel aldus op
een verkeenle interpretatie van het bestreden vonnis gegrond is en derhalve
niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en veroordeelt aanlegster tot de kosten en tot de vergoeding van 150 frank
jegens verweercler.
20 Juni 195g.- 1" kamer. - Voorzitte1·,
H. Bail, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ferslctggeve'r, H. Vandermersch.
GelijlGMtidende concl,nsie, H. Mahaux,
allvocaitt-generaal. - l'leiters, HH. della
Faille d'Huysse en Van Leynseele.

2° REOHTBANKEN. - VouoEBING 'l'O'r
A~'PALING. 0PDRACH'l' VAN DESKUNDIG ONDERZOEK GESTEUND OP DE 'l'I'l'ELS VAN EIGENDO~I. 1\fACH'r VAN DE RECH'l"ER.
go l\HDDELEN TO'L' VERBREKING. BURGERLIJKE ZAKEN. - l\1IDDEL EEN DUBBELZINNIGHEID VAN DE BESLISSING INROEPENDE. - BESLISSING VRIJ VAN DUBBELZINNIGHEID. - 1\fiDDEI, DA'l' GRONDSLAG MIST IN
FEI'l'E.
4° BEWIJS. - BEWIJSKRACH'l' VAN DE AK'l"EN. - BURGERLIJKE ZAKEN. - lNLEIDEND
EXPLOOT. - !NTERPRETATIE DOOR DE RECH'l'EH OVER DE GROND. JNTERPRE'l'A'l'IE ~fET
DE 'l'EHli-IEN VAN HE'!' EXPLOO'l' VERENIGBAAR.

-

GEEN SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACH'l'

VAN DE AKTEN.

1° 111'iSt grondslct{! in feitc het middel ant
op een veTlceenle inte·rpreta.Ue vnn de
best,reclen /JesUs sing geu·roncl i,~ {1).
2° De 1·echter ove·r de grond, die een cleslmnclige gelnst tot opmet-ing en nfpnlina vnn een e·rf over te uaan volgens
cle titels vcm ei.genclom, ontzegt zich
uecnszins het 1·echt, buUen de feitelijlce
pu-nten well"c meeT in het bijzonde1· van
ae vaststellingen vwn cle deslmndige
afhwngen, een oplossing te geven aan
cle nitslnitend tot de bevoegrlheid van
de •rechter behomnde Tecldsv1·agen met
betrelcking tot cle ande1·e · wi:izen vcm
verlcrijging vnn eigenllmn, rlic zouden
J.;nnnen ingeToepen tvo1·den.
go .Mist grondslarJ in feite het middel clat
cle best1·eden besl'issing verwijt clnbbelzinn·ig te zijn, clnn 1.vannce1· deze beslissing vrij is vnn dttbbelzinni.gheid (2).
-!o Bchendt de bewijslcTacht niet van het
·inleidend exploot, het vonnis dnt va,n
de.ze alcte een ·interpretntie geett, die
met de tennen e1·vnn ve·renigbanr is {3).

{IIEYLEII,

'1'.

DE GEUEENTE YOSSELAAR.)
ARREST.

DAT

HFJT HOI<'; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 Januari 1952 in hoger heroep gewezen door de Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout;
Over llet eerste midclel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1, 61,
44g, 444, 451 en 464 van het ·wetboek van
hurgerlijke rechtsvordering·, ngi, 1g19 en
1g2o, 1351 van het Burgerlijk Wet!Joek,
!loordat de alde van lloger beroep van
verweerster uitsluitend gericht zijnde te-

(1) Zie voorgaand arrest en de nota 3.
(2) Zie
verbr., 18 December 1952 en
19 Maart 1953 (111'1·. Ferb1·., 1953, blz. 238 en
482; B"ll. en PAsrc., 1953, I, 266 en 546).
(3) Verbr., 23 October 1952 en 23 April

1953 (11•·r. Ye•·b•·., 1953, blz. 83 en 572; B1tll.
en P ASIC., 1953, I, 89 en 646) .
Over de zin van de woorden « titels van
eigendom » in zake afpaling, raadpl. DE
PAGE, TmiU: elbnentah·e de d,.oit civil beige,
bd. V, n' 969.
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. - J\1IDDEL GEGROND
OP EEN

YERKEERDE

BESTREDEN

IN'l'EHPRETA'l'IE

BESLISSING.

VAN
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DE
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gen het definitief vonnis van 21 November
1931 van de heer vrederechter van Turnhout, en verweerster geconcludeercl hebbende tot hervorming en van cUt vonnis
en -van het voorlopig vonnis van 6 Juni
1931, de bestreden beslissing het hoger
beroep ontvankelijk heeft verklaard en,
onder afwijzing van het verslag van
de bij vonnis van 6 Jnni 1931 aangestelde
deskundige omdat het enkel op de atlas
van de gemeentewegen steuncle, verweerster heeft toegelaten door alle rechtsmicldelen, getuigen inbegrepen, feiten te bewijzen welke van aard waren aan te tonen dat de kwestieuze weg sinds tenminste dertig jaar over een breedte van
tien meter openbaar domein geworden
was; eerste onderdeel : dan wanneer dergelijke beslissing niet enkel het definitief
vonnis, doch tevens het voorlopig vonnis
waarbij aan de deskundige opdracht was
gegeven geworden tot de 011meting en afpaling over te gaan volgens de titels van
eigendom, in feite teniet doet en bijgevolg
de bepalingen schendt welke de overlJrengende werking van het hoger beroep
bepalen; tweede omlerdeel : dan wanneer
de bestreden beslissing, door te verwaarlozen in haar beschikkend gedeelte het
of de tenietgedane vonnissen nader te bepalen, ten minste een duhbelzinnigheicl
betreffende ·hare ware· draagwijdte laat
bestaan, wat aldus het toezicht van het
Hof van verbreking belet en als een
schencUng van artikel 97 van de Grandwet client beschouwd te worden :
Over het eerste onderdeel van het middel :
Overwegende dat de gemeente Vosselaar (hier verweerster) bij exploot van
21 JI/Iei 1931 aanlegster v66r de vreclerechter te '.rrunhout dagvaarclde tot af11aling
van de gemeenteweg n'" 28 welke door bet
erf van aanlegster loopt;
Overwegcnde dat cUt exploot wijst op
het bestaan van een geschil nopens de
breedte van voormelde weg;
Overwegende clat bij vonnis van 6 .Juni
1931, de vrederechter, de conclusies der
partijen inwilligend, een deskundige aanstelde «met opclracht over te gaan tot
cle opmeting en afpaling der aangrenzende eigendommen van partijen, volgens
de titels van eigendom Jl;
Overwegende dat geen hoger !Jeroep
tegen cUt vonnis werd ingestelll, doch
wel tegen het op 21 November 1931 uitgesproken eindvonnis, waarbij de rechter
de besluiten van het deskunclig verslag
overnam;
Overwegende dat de bestrellen beslissing, het hoger beroep tegen laatstvermeld vonnis ontvang·encle, vooraleer ove1·
de grond reclit te doen, verwcerster toeliet tot het bewijs dat de kwestieuze
weg seclert minstens dertig jaar over een

breeclte van tien meter door de inwoners
van de gemeente Vosselaar gebruikt
werd;
Overweg~nde dat zodanige beslissing
geenzins het te niet doen van het door
de vreclerechter te Turnhout gewezen vonnis van 6 Juni 1931 tot uitwerking heeft;
Overwegende dat de rechter over de
grond, door in zijn beslissing van 6 Juni
1931 de deskundige tot opdracht te geven
de opmeting en afpaling te verrichten
volgens de titels van eigendom, aldus de
termen van het exploot van rechtsingang
overnemen<l, het zich geenszins ontzegde·
een oplossing vallende buiten de feitelijke punten welke meer in het bijzonder
van de vaststellingen van de deskundige
afhingen aan de uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechter behorende
rechtsvragen te geven welke betrekking
hadden tot de andere wijzen van verkrijging van eigendom welke de gemeente
Vosselaar had kunnen inroepen;
Over het tweede onderdeel van het
middel :
Overwegende dat het bestreden vonnis
in zijn beweegreclenen duidelijk er op
wijst llat het enkel het tegen het vonnis
van 21 November 1931 ingestelde hoger
beroep onderzoekt, en cUt beroep regelmatig en ontvankelijk verklaart; llat
het alclus geen twijfel laat bestaan omtrent tle draagwijdte van dit hoger beroep en van zijn beslissing;
Dat mitsclien beide onderdelen van het
middel feitelijke grondslag misselil;
Over het tweede middel : schending
van de artikelen 1134, 1156 tot 1161, 1319
en 1320 van het Burgerlijk vVetboek, en,
voor zoveel als nodig, van de artikelen 1,
G1, 443 en 464 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvorclering, en 97 van de
Grondwet, cloorclat, nanlegster geantwoord hebbende dat verweerster zonder
grieven was vermits het beroepen vonnis
op ·haar eis tot ovmeting en afpaling
« volgens de titels van eigenclom Jl recht
hall laten weclervaren, het bestreden vonnis niettemin het door verweerster ingestelll hoger beroep ontvankelijk verklaarde om de reden llat de uitclrukking << titels
van eigendom Jl in het exploot van rechtsingang niret enkel op een geschrift doelde
maar ook op een feit dat van aard is de
verkrijgende verjaring bij te brengen;
clan wanneer de woonlen van de dagvaarcling, waarbij <f lle afmeting en cle afpaling... volgens de titels van eigenclom ll
gevraagcl wenl, slechts geschriften kunnen beogen, clat geen enkel gecUngstuk
toelaat aan te nemen clat lle verweerster
in cassatie, op welke wijze ook, het voornemen zou gehacl hebben haar eis op de
verkrijgencle verj aring te steunen, zodat
de bestreclen beslissing aldus aan de
clagvaarcUng van rechtsingang een verkla-
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l'ing gegeven heeft welke met hare bewoordingen onverenigbaar is, en de bestreden beslissing leidt tot schending van
het gerechtelijk contract en tot het mogelijk maken van een nieuwe eis in de loop
van het boger beroep :
Overwegende drrt door te verklaren dat
de uitclrukking << titels van eigendom »
in het exploot van rechtsingang niet en-·
kel een geschrift beoogt maar ook een
feit dat van aard is om de verkrijgende
verjaring met zich te brengen, het bestreden vonnis van het exploot van rechtsingang geen interpretatie heeft verstrekt
welke met de termen er van onverenig·baar is;
Dat het micldel feitelijke · grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt tle voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten en tot een vergoecling van 150 frank
jegens verweerster.
20 Juni 1953. - 16 karner. - VoorzUter,
H. Bail, raadsheer waarnernend voorzitter. - Verslnuuever, H. Bayot. - Gelijk11ticlenlle concl·usie, H. Mahaux, advocaatgeneraal. - Plei.te·r, H. Veldekens.
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MILITIE. - DIENS'l'PLICH'J'IGE, IN HE'l'
BUU'ENLAND VERBI.I.JVENDE, DIE GEYRAAGil
HEEF'l' DE KEURING 'l'E ONDERGAAN 'l'EN ZE'l'EL
VAN EEN DIPLOMA'l'IEKE OF CONSULAIRE POS'l'.
- MINIR'l'ERIEEL BESJ,UI'l' DA'l' HE'l' 'l'IJDS'l'IP
VAN DE KEURING BEPAAL'l'.

-

0PGEROEPEN

DIENS'l'PLICH'l'IGE, DIE ZICH 'J'ER KEURING
NIE'l' AANiliED'l'. - BESCHOUWil ALS AFS'l'AND
DOENDE YAN ZIJN AANVRAAG.
::Jo MIDDELEN TOT VERBREKING. MILI'l'IEZAKEN. - JVITDDEL ONDERS'l'ELLENil
DA'I' DE HERKEU-RINGSHAAD EEN GEGEVEN 'VE'l'SBEPALING HEEH''J.' 'l'OEGEPAS'l'. ....._ BESLISSING
OP EEN ANDERE 'VE'l'SBEPALING GEGROND.

JY!IDDEL DA'l' GRONDSLAG MIS'!' JN FEI'l'E.
l

o

De in het bni.tenlnncl verbUjvende
flienstplichUr;e, fz.ie uevrnnud heeft de
lr.ettrin{f ten .zetel 1Jnn een d·iplomnt-ieke
of consnlwire zwst te onclerrJnnn, en d·ie,
het tijclsUp van fle lwzwin{f clam· cle lliinister vnn li'innenlnnclse zaJcen ove1·eenkomstiu rle wet bepnnla zijncle {feweest,
zich, hoewel op{fe1'0epen te·r 7ceu1'·in{f niet
nnn1JierZt, wo·rrlt beschon·wcl als afstana cloenlle vnn zijn nnnv-ran{f. OVet

van 15 .Juni 1951, art. 47 en 50.)
:2° 111.ist fJ1'6nrlsla{f in feite het tot stcwinr1
vnn een voo1'ziening teu<;n ·een beslissing van een he·r7ceu.rin.(Js1'actll voorgesteld -m·i(lclel llat oncle1·stelt rlc£t cle
rnncl toepassin{f gemaalet heeft van art-ilvel 66 van ae wet van 15 Jnni 1951, (lan

wannee1· lle beslissin{f op a1·tiTcel 50, eerste lid, van cleze wet steu.nt.

(DE VES'l'EL.)
ARRES'l'.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 2G November 1952 door de
herkeuringsraad van de provincie Brabant gewezen;
Over het eerste middel : schending van
artikel 47, paragraaf 3, van de wet van
15 Juni 1951, cloordat aanlegger geen officieel en regelmatig bericht heeft ontvangen van het tijdstip waarop de keuring
ten diplomatieken zetel van Mexico moest
geschieden, daar hij slechts op 25 September 1952 een ongetekencle oproeping ontvangen heeft om zich op 24, 25 of 26 op
het gezantschap ann te rnelden :
Overwegende dat het tijclsti11 van de
keuring overeenkornstig de wet, bij ministerieel beslnit van 31 . October 1951
bepaald werd; da t !le bestreden beslissing
vaststelt dat artikel 4 van dit besluit de
zittijd van de keuring ten zetel van de diplomatieke en consulaire posten heeft bepaald van 1 .Tanuari tot 30 September
1952 en dat aanlegger, alhoewel v66r
30 September 1952 opgeroepen, zich op de
kanselarij niet heeft aangemeld ten einde
er de keuring te ondergaan;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel : schending van
artikel GG, paragraaf 1, 2°, van de wet
van 15 Juni 1951, krachtens hetwelk aanlegger alR dienstweigeraar aangezien
werd :
Overwegende dat de herkeuringsraad de
in het rniddel bedoelde wetshepaling niet
heeft toegepnst, doch artikel 50, alinea 1,
van dezelfcle wet, krachtens welk artikel
hij verklaard heeft dat aanlegg·er geacht
wordt van zijn aanvraag te hebben afgezien:
Dat het middel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
22 Juni 1953. - 2° kamer. - Voon::itter·,
H. Wouters, voorzitter. - Ver·slngyever,
H. Giroul. GeUjTclu.irlencle conclnsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaa t-generaal.
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MIDDELEN TOT VERBREKING.- MrLI'l'IE. - VOORZIENING 'l'EGEN EEN BESLISSING VAN DE HOGE :M:ILl'J'lERAAil. - MIDDEL
HIERUI'l' AFilELEID IlA'l' DE BESLISSING IN HE'l'
FRANS IS OPGES'l'IGLD, DAN WANNEER ZIJ HE'J'

-
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IN HE'J' DUITS MOES'J' ZIJN. - JYIIDDEL DA'I'
SLECHTS AR'l'IKEL 23 VAN DE GRONDWET EN
DE WET VAN 30 JULI 1938 ALS GESCHONDEN
WEl'SBEPALINGEN AANDUIDT. - NIET-ONTVANKELIJKIIEID.
Is niet ontvanlcelijlc het millflel, voo1·ge8tel(l tot staving van een voorz·iening
ter~en een beslissing Vftn de hoge m-iliUe·raafl, en hier·nit nfgeleifl flat lle besliss·ing ·in fle F1·anse tnal is op,qestelfl, clan
wannee1- .zij het ·in fle Dnitse tnnl moest
z·ijn, infl·ien het nls geschomlen wetsbetJnUn[Jen slechts artilcel 23 van fle
Gronfl~oet, flnt geen enlcele ve1·plichUng
betreffenfle het gebntik fler tftlen bevnt,
en de wet van 30 Juli 1938, betreffenfle
het flebr·ttilc fler tftlen bij het leger, aanfl·nillt, zonder lle bepnUn[J vnn deze wet
te ·uermelden, 1Ue in het onderhnvirJe
gevnl het r1ebrwilc ·unn de Duitse tfutl
ZO'lt opgelegd hebben.

22 Juni 1953. - 26 kamer. - Voorzitter,
H. vVoutEirs, voorzitter. - Verslnggever,
H. Giroul. Gelijlclttidende concl?tsie,
H. Roger .Janssens de Bisthoven, aclvocaat-generaal.
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RIDGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. - ElEN ENKELE BESCHIKKING
VAN DE RAA~KA~IER "'WAARBIJ BIJ AANNEMINH
VAN VERZACHTENDE Ol\-ISTANDIHHEDEN:J TWEE

BEKLAAGDEN, BEl'lCH'l' VAN ONVRIJWILMGE
YERWONDINGEN AAN BEPAALDE SLACHl'OFFERS
VEROORZAAK'l', NAAR DE POLI'fiERECHTBANK
VERWEZEN WORDEN. - VONNIS VAN ONBEVOEGDVERKLAR.ING HIEROP GESTEUND DA1' HE'l'
DOOR DE 'l',Vl~EDE BEKLAAGDE GEPLEEGDE ~HS

DRIJF '!'EVENS EEN NIE'l' GECON'l'RAVENTIONALISEERD VVANBEDRIJF VAN AAN DE EERSTE BE-

(FAniONVILLE.)

KLAAGDE
VEROORZAAK'l'E
ONYR.IJWILLIGE
YERWONDINUEN ZOU Ul'l'MAKEN. - REGELING

ARREST.

VAN RECH'l'SGEBIED. 0NDEELBAARHEID VAN
DJ1 'l'EGEN DE 'l''rVEEDE BEKLAAGDE \VEERHOIT-

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 10 October 1952 door de
hogc militieraad gewezen;
Over het enig middel : schending van
artikel 23 van de Grondwet en van de
wet van 30 Juli 1938, betreffende het gebruik der talen bij het leger, doorclat cle
bestreclen beslissing in cle Franse taal is
gestelcl geweest, clan wanneer de taal
van de atlmi,nistratieve procedure uanleggers moeclertaal de Duitse taal was :
Overwegencle, enerzijds, clat artikel 23
van de Grondwet op zich zelf geen enkele
verplichting betreifencle het gebruik der
talen o11legt; tlat, anderzijcls, aanlegger de bepaling van de wet van 30 Juli
1938 niet aancluiclt, welke in onclerha vig
geval het gebrnik van de Duitse taal
v66r de hoge militieraacl zou kunnen opgelegcl he b ben;
Dat het miclclel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweecle miclclel
schencling
van artikel 10, paragraaf 2, 8°, van cle
wet van 15 Juni 1951, doordat uit cle feitelijke omstancligheclen van het dossier
blijkt dat de bestreden beslissing ten onrechte verklaard heeft clat aanlegger niet
voor het landbouwbedrijf onmisbaar was:
Overwegencle <lat het micldel 011 feitelijke beschouwingen steunt waarvan cle
beoorcleling aan cle rechter over cle grond
behoort en welke buiten cle toezichtsbevoegclheicl van het hof vallen;
Dat het micldel niet ontvankelijk is;
Om cUe reclenen, verwerpt cle voorziening.

DEN MISDRIJVEN. - VERKNOCH'fHEID '!'USSEN DE DOOR DE BESCHIKKING ERKENDE MISIJRI.TVEN. - VERNIE'fiGINU VAN DE BESCHIKKlNG. VERVYI.TZTNG NAAR DEZELFDE llAADKAitrER ANDERS SAMENGES'LELD.

lVwnnem·, twee beklnlt_qclen clOO'I' een enlcele liesch'ilc kin[! vnn cle 1'ltndkamer·
b'ij nwnnerwin[J van verznchtencle omstnnfl'igheclen nnnr ae poUUerechtbnnk
verzonclen Z'ijnlle [Jeweest wer1ens nnn
IJepnnlfle slnchtoffe·rs ·ve·roorznakte onm·ij·w'illige venooncUngen, 1le corYectionele 1·echtbnnlc, ·nUspr·nnlc lloende nls
,rechter 'in ·hO!Jer· beroep, vnststelt clnt,
,inll·ie-n het bewezen wns, het ten lnste
·vwn de tweede belclftn_qcle ,qelertcle feU
tevens een ~ormbecl·ri.jf zon nitrnnken
van nnn cle ee,rste belclltngcle veroo·rznakte 01wrijwfllige venvoncU.ngen, wnnlieclr·ijf floor de nuullcnrner n'iet gecont·rnventionnliseenl, ~vo·rclt fle bescMlclcin!J vern·ieUurZ lloor· het hot dnt, op
·verzoelc tot r·egeUn[J van r·echtsgebiecl,
·vnststelt, enerzi.jfls, dat cle ten lnste
van l!e,icle beklnn[Jllen gele,qcle rnisllrijven onlleelbltnr· bU.ilcen en, nndm·zijlls,
rlnt rle verlcnochthei.ll tnssen llc ten
lnste va.n be·ifle l!elclnn[Jllen gelegcle m:isrlri.jven lloor lle besch'ilclcin[J vnn rle
rnn1llcnmer erlcencl werd, l!ehnlve in zo·ve·r Z'ij ·ve·rznchtencle ornstnn1lighellen
ten voonlele Vltn de belclnngden heeft
nwn[Jenornen, en 'WO'I'flt de znMc venoezen nnwr (le.zeljlle 1'nltcllcnmer nnrler·s·
swmen,qestelcl (1).

(1) Verbr., 18 Mei 1953 (A11·. Yerbr., 1953,.
PASIC., 1953, I, 719).

blz. 636; Bnll. en
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725{DE PROCU;REUR DES KONINGS TE BERGEN
I:N ZAKE MATHY EN IlERTIEAUX.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het. yerzoekschrift tot regeling· van rechtsgeb1ed uoor
de procureur des konings bij de R~cht
bank van eerste aanleg te Bergen mgediend;
Overwegenue dat tle Raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Bergen, bij" beschikldng van 19 Juli 1952, verzachtende omstandigheclen aannememle,
Auguste Mathy en Henri Bertieaux naar
ue bevoegcle politierechtbank heeft verwezen uit hoofde van, te Honn1, op
9 Juni 1952, onvrijwillig, bij gebrek aan
vooruizicht of voorzorg, doch zonder het
inzicht om de persoon van een under aan
te randen, slagen of verwondingen aan
Berek Abramowicz en Charles Gondry te
hebben toegebracht;
Overwegende dat de ambtenaar van het
openbaar ministerie bij de Politierecht:
bank te Boussu, Auguste Mathy en Henn
Bertieaux wegens gezegde telastlegg·ing
gedagvaard heeft en, bovendien, om terzelfder plaa ts en op dezelfde datum, de
eerste een motorvoertuig op tle openbare
weg besturend, verzuimd te hebben voortdurend van zijn snelheid meester te blijven en cleze derwijze te regelen dat hij
v66r zich een voldoende ruimte behoude
om v66r een hindernis het voertuig tot
stilstand te lnmnen brengen, en lle tweede om een motorvoertuig Oll de 011enbare
weg besturend en rijbeweg·ingen uitvoerend verzuimd te hebllen de doorgang
voor' de in beweging zijnde weggebruikers
vrij te laten; tlat hij ook de naamloze
vennootschap « S.E.R.T.It.A. ll, als burgerlijk verantwoorclelijk voor haar aangestelde Auguste :Mathy heeft gedaagd;
Overwegende dat, ter terechtzitting van
de politierechtbank, de naamloze vennootschap Assurances Hispanb-Americana, de
vennootschap Sabatex, alsmede Berek
Abramovicz zich tegen de drie gedaagden
en de naamloze vennootschap << S.E.R.'.r.
R.A. ll tegen Bertieaux burg·erlijke partij
stelden;
Overwegende dat op 31 October 1952,
een vonnis van de Politierechtbank te
Boussu Auguste Mathy vrijsprak en de
buitenzaakstelling van de naamloze vennootschap « S.E.R.T.R.A. ll als burgerlijk
verantwoordelijk voor de voornoemde beval en Henri Bertieanx wegens de
tegen hem voorgebrachte telastleggingen veroordeelde; dat het de politierechtbank onbevoegd verklaarde om kennis te nemen van de vorderingen van
de burgerlijke partijen Cie Hispano-Americana, vennootscha11 Sabatex en Abramovicz tegen Mathy en de naamloze vennootschap « S.E.R.T.R.A. ll; dat het Ber-

tieaux veroordeelde tot betaling van vergoedingen aan de bnrgerlijke partijen
Oie Hispano-Americana, vennootschap
Sabatex en naamloze vennootschap « S.E.
R.T.R.A. ll en met betrekking· tot de vordering van de burgerlijke partij Abramovicz een desknnclig· onderzoek gelastte;
Overwegencle clat Bertieaux alsmecle
het openbaar ministerie en de burgerlijke
partijen Cie Hispano-Ameri.cana, vennootschap Sabatex en Abramovicz tegen deze
beslissing hoger lleroep instelclen;
Overwegende dat, bij vonnis van 6 Februari 1953, de Correctionele Rechtbank
te Bergen, in hoger beroep , uitspraak
doende, zieh onbevoegd verklaarde om
kennis te nemen van de vorderingcn welke
bij haar aanhangig waren gemaakt, om
reclen dat nit cle elementen van de zaak
is gellleken dat beklaagde Bertieaux onvrijwillig slagen of verwon<lingen heeft
toegebracht niet alleen aan Abramoviez
en aan Gonury, maar ook aan Auguste
Mathy, feit waarvan de eerste rechter
door cle beschikking van contraventionalisering geen kennis kreeg en om reden
dat al de vorderlng·en ondeelbaar zijn;
Overwegende dat de beschikking van
19 .Tuli 1952 en het vonnis van 6 Februari
1953 in kracht van gewijsde zijn gegaan
en dat hun strijdigheid een negatief geschil van rechtsgebiecl doet ontstaan,
waardoor de gang van het gerecht belemmerd wordt;
Overwegende dat uit de stukken van
de procedure schijnt te blijken, zoals.door
het vonnis van 6 Februari 1953 wordt
vastgesteld, dat de ten laste van beklaagcle Bertieaux gelegde misdrijven ondeelbaar zijn; dat de door het vonnis
aangestipte verknochtheid tussen deze
misdrijven en die welke ten laste van
Mathy worden gelegd, reeds vroeger erkend was geweest door de raadkmner
welke, bij een zelfde beschikking, beide
beklaagden naar llezelfde rechter verwezen had;
Om die redenen, vernietigt de beschikking op 19 Juli 1952 ge·wezen door deRaadlmmer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Bergen, behalve voor zoveel zij,
ten voordele van de beklaagden, het bestaan van verzachtende omstandigheden
aanneemt; beveelt dat onderhavig arrest
in de registers van de Recll'tllank van eerste aanleg te Bergen zal oyergeschreven
worden en dat melding er van zal gemaakt worden op cle kant van cle geclceltelijk vernietigde beslissing; verwijst de
zaak naar de Raadkamer te Bergen, anders samengestelcl.
22 Juni 1953. - 2e kamer. - Voorzittet·,
H. ·wouters voorzitter. - Ve1'slctggevm·,
H. Anciaux Henry de lJ~aveaux. - GeUjlcluddende conclnsie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.
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zich na toepassing van de bij de wet voorziene straffen te I10ren veroordelen tot
het herstellen van de door gezegd ongeREGELING VAN RECHTSGEBIED.
val ontstane scl1acle; clat Com·toy bij exS~'RAFZAKEN. PUBLIEKE VORDERING VERploot van 29 September 1947 clezelfde proJAARD. nEEN AANLEIDING T01' REGELING
cedure had aangewencl;
VAN REOH'l'SGEBIED.
Overwegende clat bij vonnis dd. 7 OctoE1· bestetat geen etwnlelcling tot regeUng
ber 1947 de Politierechtbank te Heron
van J'eohtsgebiecl, wnnneer cle pubUeke
zich wegens de verknochtheid tussen deze
vorcle·r·ing floor ve1·jetdng wets te niet
vorderingen oniJevoeg·d verklaarde om
gegaetn vo01·clctt ae beslissing clie het geke)lnis te nemen van de bij haar aanhansohil o·ve1· reohtsmcwh"t cloet ontstetnn
gig gemaakte zaak;
in lcmoht vnn gewijsfle wets gegaetn (1).
Dat een vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Hoei, in hoger beroep uit(DE PROOUREUR DES KONINGS 'l'E LUIK,
spraak doende, op li Mam•t 1948, cleze beIN ZAKE OOURTOY.)
slissing wijzigcle, de zaak tot zich trok
en Com·toy veroorcleelcle tot een geldboete
ARREST.
van 25 frank en tot IJetaling ener schadevergoecling van 36.200 frank ten voorHET HOF; - Gelet op het verzoek· dele van cle burgerlijke . partij;
schrift, op 17 JHaart 1953 door de procuDat een arrest van het Hof van verbrerem: des kouings bij de Rechtbank van king, del. 8 November 1948, dit vonnis
eerste aanleg te Luik ingediend;
vernietigde, en dat de Correctionele
Overwegende dat een beschikking van Hechtbank te Luik, naar welke cle zaak
{le Raadkamer van de Hechtbank van yerwezen was geweest, de !Jeslissing van
eerste aanleg te Hoei, del. 18 Juni 1947,. cle Politierechtbank te Heron op 5 Javerzachtende omstandigheden aannemen- nuari 1949 bevestigde;
de, Paul-lJ'ran(;ois-.Tosepll Com·toy, direcOverwegericle clat de IJeschikking van
tenr van de << J\Ioulins de Statte-Huy ll,
DP 30 :Maart 1905 te Hoei geboren, er wo- de raadkamer del. 18 .Tuni 1947 en het
nende, Koningin Astricllaan, nr 43, naar vonnis van de Correctionele Rechtbank te
de Politierechtbank te Heron heeft ver- Luik van 5 .Januari 1946 in kracht van
wezen, om te Heron op 6 Maart 1947, bij gewijsde zijn gegaan;
Overwegende echter dat er enkel strijgebrek aan vooruitzicht of voorzorg, doch
cligheicl tussen deze beslissingen bestaat
zondf~l' het im-:icht om de persoon van een
amler nan te randen, onvrijwillig slagen wat aangaat de telastlegging van onvrijof verwomlingen aan Victor Fossepre toe- willige slagen of verwondingen welke ten
laste van- Courtoy door de beschikking
gebracht te hebhen;
Dat de ambtenaar van het openbaar van de raadkamer aangenomen werd;
Dat claaruit volgt clat het verzoek om
ministerie bij de Politierechtbank te Heron, bij exploot van 8 September 1947, regeling v:m rechtsgebietl zonder voorhem v66r cleze rechtbank wegens cleze wel'p is wat betreft de door de dagvaartelastlegging heeft gedaagcl en IJovendien cling van de ambtenaar van het openiJaar
om verzuimd te hebben voortdurend ministerie ten laste van Com·toy gelegde
meester te IJlijven van zijn snelheicl en inbreuk op de verkeerspolitie;
Overwegende, anderzijcls, dat, bij toedeze derwijze te regelen dat hij v66r zich
een voldoende ruimte IJehield om v66r een passing van de artikelen 22 en 26 van de
hindernis zijn voertuig tot stilstand te wet van 17 April 1878 de publieke vordeknnnen IJrengen (art. 42 van de Weg- ring, volgende nit het gecontraventionaliseerd wan!)edrijf van slagen of verwoncode);
Overwegende dat Victor Fosse111'e ?~ich dingen door onvoor?~ichtigheid sedert
op 7 October 1947 v66r vermelde recht- iJ Maart 1948 verjaard is;
hank burgerlijke partij stelcle;
Dat het verzoek om regeling van rechtsOverwegende dat bij exploten van gebied dns ook ?~onder voorwerp is,
'27 SeptemlJer en 29 September 1947 Fosse- wat deze telastlegging aangaat, vermits
pre de Nationale maatschappij der IJuurt- de publieke vordering vervallen zijnde,
spoorwegen en haar aangeste!den Dom- er geen verwijzing meer lnm uitgesproken
IJret en Hock rechtstreeks had gedag- worden;
vaanl v66r de Correctionele Reehtbank
Om die reclenen, verwerpt het verzoek.
te Hoei om zich te hm·en verantwoorclelijk verklaren voor hetzelfde ongeval dat
22 Juni 1953. - 26 kamer. - Voon:Atte1·,
zich op 6 Maart 1947 had voorgedaan, en H. 'Vouters, voorzitter. - Verslaggeve'l',
H. De Bersaques. - Geli.jlclu.iclemle oonol~tsie, H. Roger Janssens cle Bisthoven,
(1) Verbr., 27 November 1950 (A11'. Ve1'b1·.,
aclvocaat-generaal.
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1951, blz. 146) en de nota's 2 en 3 onder dit
:arrest in Bull. en PASIC., 1951, I, 188.
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1° DOUANEN EN ACOI.TNZEN. -

:Mrs-

DRIJF. PROCES-VERBAAL VAN DE AGENTEN
VAN HET BEHEER. BEWI.JSKRACHT.

2° DOUANEN EN ACOIJNZEN. -

IN-

VOER. lNDELING VAN DE GOEDEREN VOOR
DE 'l'OEPASSING VAN HE'l' 1'ARIEF VAN DE INVOERRECHTEN. GOEDEREN DIE IN FEITE DE
'l'OEPASSINGSVOORVVAAHDEN VAN EEN GEGEVEN
BEPALING VAN HE'!' TAR.JEF VEHVULLEN. SOUVEREINE BEOOl{DELING DOOR DE HECH'l'ER
OVER DE GROND.

1° De bew·ijslc·mcht rloo·r fle wet gehecht
aan de 1·egelmatig doo1· _ile agenten van
het beheer opgestelde processen-ve·rbaal in zalce inbrenl"en op ae wetten
betreffenlle ae rlo1tanen en accijnzen,
sM·elct z·ich slechts wit tot lle pe-rsoonUjlce vaststellingen van £laze a_qenten en
niet tot lle gevolgt1·e1clcingen £lie zi:i er
1tit afteillen (1).
2° De rechter ove·r ·ae rJrond stelt op souvere·ine wi.;ize vast aat te zamen ·ingevoerde goelle1·en in fe-ite de vere·iste
voorwaanlen ve1·mtllen om in fle venleling van het vollerUg wrt-ilcel van het
tar·ief van de ·invoen·echten te moeten
·ve1·melcl wonlen en flat flit vollefl-ig art-ilcel n·iet vatbaa1· is om onfle1· versch-illenrle afrlez.ingen genmgschilct te W01"flen. (Inleiclende bepalingen ·van het ta-

rief der invoerrechten gevoegd bij de
wet van 5 September 1947, par. 5 en 9.)
(BELGISCHE S'l'AAT, MINIS'l'ER VAN FINANCIEN,
'1'. HAMOIR EN DE NAAMLOZE VENNOO'l'SCHAP
(( ALMACOA ll.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestretlen
arrest, op 10 December 1952 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over het enig ·middel : schencling van
de artikelen 97 van de Grondwet, 239 van
de algemene wet van 26 Augustus 1822,
1319 van het Burgerlijk Wetboel!: en van
de wet van 5 September 19±7, doordat het
bestreden arrest : 1 o het geloof schendt
tlat aan het proces-verbaal van 21 Maart
1952 client gehecht; 2° het geloof schendt
dat aan de v66r het hof van beroep door
aanlegster genomen conclusies client gehecht; 3° lle bepalingen van het douanetarief verkeerd toepast, inzonderheid paragrafen 5 en 9 van de inleidende bepalingen van dat tarief en van de afdelingen 833 en 890 van clttzelfcle tarief :
(1) Verbr., 23 April 1951 (A1'1". Yerb1'., 1951,
biz. 499, en de nota); 17 Maart 1952 (ATT.
Yerbr., 1952, biz. 388; B·nll. en PAsrc., 1952,
I, 443).

Over het eerste ondercleel :
Overwegencle clat de processen-verbaal
cler ambtenaren van de clouanen en accijnzen, met betrekking tot hun hanclelingen en ambtsverrichtingen slechts geloof in rechte verclienen wat betreft de
materH~le vaststellingen welke zij bevatten, <loch niet·wat de door deze ambtenaren geuite beoonlelingen aangaat;
Overwegende dat het bestreclen arrest
de materii~le vaststellingen van het proces-verbaal van 21 Maart 1952 niet heeft
miskencl, doch zich ertoe heeft beperkt
antlers clan de opstellers van het procesverbaal de gevolgtrekking te beoordelen
welke nit gezegde materiille vaststellingen voor het toepassen van het tarief
client gemaakt;
Dat clit onderdeel van het middel nid
kan worden aangenomen;
Over het tweecle ondercleel :
Overwegende dat het bestreclen arrest,
door een passus van aanlegsters conolnsies belmopt samen te vatten, slechts
becloeld heeft <le gromlgeclachte er van
te doen nitkomen, wat de toelichtencle bijzonderheden geeriszins uitsluit
welke deze passus van de conclusies bevatte; dat vermits cleze gronclgedachttcloor cle rechter juist bepaald is geweest,
het bestreclen arrest het geloof clat aan
de conclusies client gehecht niet heeft geschonclen;
Dat clit omlercleel van het micldel in
feite niet opgaat;
Over het clercle onclerdeel :
Overwegende dat, zowel nit de grontlen
van het beroepen vonnis, waarnaar het
verwijst, als nit zijn eigen gronclen bli.ikt
dat het bestreden arrest, nit een souvereine feitelijke vaststelling, wettelijk
heeft afgeleid, enerzijcls, clat de goecleren
waarover het gaat en welke te zamen
werden ingevoerd in de vercleling van het
vollellig artikel moesten worden vermeld,
hetgeen overeenkomstig paragraaf 9 van
de inleiclencle bepalingen van het tarief
is, en, anderzijcls, clat clit volleclig artikel niet vatbaar was om onder verschillencle verdelingen gerangschikt te worden, wa:t de toepassing uitsluit van paragraaf 5 van de inleiclende bepalingen van_
het tarief;
Dat het hestreden arrest, alzo noch lle
in het miclael bedoellle inleiclen<le !levalingen van het tarief noch, <lientengevcilge, de afclelingen 833 en 890 van het
clouanetarief heeft geschonclen;
Overwegende anclerzijcls, clat door de
redenen, op te geven welke, naar zijn mening, bewijzen clat de goecleren onder
nr 833, en niet onder ur 890 van het tarief
clienen gerangschikt te worden, het bestreclen arrest aanleggers conclusies heeft
beantwoord;
·

-728Dat dit onderdeel van het middel niet
1mn worden aangenomen;
Overwegende voor het overige, dat de
snbstantH\le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden na,geleefd en dat de nitgesproken beslissing
·overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; legt de kosten den Staat ten laste.
22 Juni 1953. - 2" kamer. - Voo·rzitte·r,
H. '\Vouters, voorzitter. - Ve·rslauueve·r,
H. Gironl. - Geli.jkl:n·iclenrle eonol·nsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo·eaat-generaal.
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DOUANEN EN ACOIJNZEN. BEURDVERKLAHING VAN DE GOEDERENJ

VERVOOR-

WERP VAN DE SLUIKING 0~' YEROORDELING '1'0~' RETALING VAN HUN WAARDE. S•rnAF. - J\iAG NIE'l' Ul'l'GESPROKEN wonDEN 'VANl\TEER DE PUBLIEKE VOHDERING \'ER-

JAARD IS.
In zake inb;·eu.Jwn op de ·u;etten 1Jetreffencle cle clou.wnen en cwO'ijnzen, is cle verbe·u'}'(lverklcu·inu van cle goecleren, voorwm·p •vnn cle slu.ilcing, of, in uevctl
·uan niet-ve'/'toning, cle veroonleling tot
/Jetnlinu vnn hmt wacwcle, een strut cz.ie
niet mag ·u.Uuesp;·olcen ·wonle·n, wunneer cle pon/Jlieke vonlering vervnllen is
floor ve·rjwring (1).

(HOROWITZ, T. DE BELUISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.J.
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 Maart door het Hof van beroep te Brussel gewezen;
I. Voor zoveel de voorziening gericht is
tegen de over de publieke vordering gewezen ]Jeslissing :
A. Wat het deel betreft van het disvositief over de publieke vordering dat bij
verjaring vervallen verklaard werd en
aanlegger, dienvolgens, outlast heeft van
de te zijnen laste gelegde gevangenisstraf,
geldboete en kosten van de publieke vorllering :
Overwegende dat, bij gebrek aan belang, de voorziening tegen dit gedeelte
van het disvositief niet Qntvankelijk is;
B. Wat het deel betreft van het dispositief waarbij aanlegger hoofdelijk met
twee andere beklaagclen tot betaling van

de tegenwaarde van de niet vertoonde gesmokkelde goecleren veroorcleeld werd :
Over het middel van amlltswege afgeleid nit de schending van de artikelen 22
en 2G van de wet van 17 April 1878, doordat het bestreden arrest ene straf heeft
uitges11roken dan wanneer cle publieke
vordering verjaanl was :
Overwegende dat in zaken van douanen
en accijnzen de veroordeling tot lletaling
van de waarde van de gesmokkelde en
niet vertooncle goecleren als verbenrdverklaring geldt, en dienvolgens het daaraan toegekende karakter van straf heeft;
dat aldus, door deze veroordeling te lJeschouwen nls hehbencle enkel een karak. ter van burgerlijke vergoeding, en door
fleze veroonleling nit te spreken na cle
verjaring van de publieke vordering te
hebben vastgesteld, het bestreden arrest
de ~n het middel bedoelcle wetsbepnlingen
geschonclen heeft;
II. Voor zoveel de vooziening gericllt
is tegen de over de bl1rgerlijke vordering
van verweerder gewezen beslissing :
Overwegende clat annlegg·er tot staving
van zijn voorziening geen e.nkel middel
inroept en dat het hof er Yan ambtswege
geen opwerpt;
Om clie redenen, Yerbreekt het bestreden arrest, doch enkel voor zoveel het
aanlegger hoofdelijk met twee andere beklaagden veroordeelt tot betaling van de
tegenwaarcle van de niet-vertoonde gesmokkelde goederen, namelijk tot de som
van 1.066.790 frank; verwerpt de voorziening voor het overige; zegt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden
in de registers van het Hof van beroep
te Brussel en clat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; legt de kosten de Staat ten laste; zegt dat er geen
aanleicling tot verwijzing bestaat.
22 Juni 19:J3. - 2" kamer. - Voo;·zitter,
H. vVonters, voorzitter. - Verslag,qeve;·,
H. Anciaux Henry de Faveaux. - GeU.ikl·wiclencle oonclolrs'ie, H. Roger .Janssens
de Bisthoven, advocaat-generaal.
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1° HOF VAN ASSISEN. - ONREGELMA'l'IGHEID IN DE BE'l'EKENING YAN DE LIJST DElt
GETUIGEN. - GEEN VERZE'l' 'l'EGEN HUN VERHOOR. - GEEN NIE'l'IGHEID.
2° HOF vAN ASSISEN. - LIJST DER GE'l'UIGEN'. - BE'l'EKENING AAN DE BESCHULDIGDE.

-

GEEN

VERPLIOH'l'IJ\'H

DESAANHAAI\'DE

AAN DE BEflCHlTLDIGDE EEl\' YHAAG 'l'E S'fELLEN.
(1) Verbr., 5 Maart 1951 (A,·;·. Verb;·., 1951,
blz. 378, en de nota).

1° Een om·euelmnUuheicl in cle betekening
aa·n cle /Jeschu./.cHude vcm cle Ujst cler ,qe-

_L

-!

-729Wigen l"an de rechtsiJleging niet ongetdig malcen, wannee1· geen enlcet det
parUjen zich tegen hun verhoor verzet
heeft (1). (Wetboek van strafvordering,

art. 315.)
2° Geen enlcele wetsbepaUn(f verpUcht de
voorzitter van het llof V(Ln assisen er
toe aan de besclmldigde een m·aau te
stelle1~ betreffenlle de hem uedane betelceninu 'V(tn lle lijst der r1etu,igen. '
(DEMEY.)
ARREST.

RET HOF; -

Gelet op het arrest op

te stellen nopens gezegde betekening vantle getuigen aan aanlegger;
Ovenyegende dat geen enkel der onderdelen van het middel clus gegroncl is; ·
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kos-ten.
22 Juni 1953. - 2" kamer. - Voorzitter,.
H. Wouters, voorzitter. - Vet·slag(fevel·,.
H. De Bersaques. - GeUjlcluidende concl·usie, H. Roger Janssens de Bisthoven,.
advocaat-generaal.

20 Maart 1953 door het hof van assisen

der provincie Henegouwen gewezen;
Over het enig middel : schending van
het artikel 315 van het WetlJOek van strafvordering, dom·dat, eerste onderdeel, de
burgerlijke partij Gisele Cuvelier, door
haar man Alphonse Godard gemachtigde
echtgenote, bij exploot van deurwaarder
Caufriez te Paturages, dtl. 17 Maart 1953,
aan aanlegger de lijst vnn de getuigen
heeft betekend welke zij voornemens was
te doen verhoren, dan wanneer zij op
deze datum nog geen partij in het geding
was, ver1i1its zij zich eerst ter terechtzitting van het Hof van assisen del.
19 Maart 1953, burgerlijke partij heeft
gesteld, tweede onderdeel, doordat de
voorzitter van het hof van assisen geen
enkele vraag heeft gesteld betreffende
deze betekening, wanneer voorlezing gedaah werd van de lijst van de te lwren
getuigen:
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, hoewel de aan aanlegger geclane betekening van tle lijst
van de door de burgerlijke partij voorgestelde getuigen onregelmatig was, cleze
onregelmatigheid toch tot geen nnclere
sanctie zou kunnen leiden clan tot het
cloor artikel 315 van het Wetboek van
strafvordering aan aanlegger toegekend
vermogen om zich te verzetten tegen het
lwren van de getuigen die hem niet in de
wettelijke vormen betekencl werclen :
Overwegende clat nit het proces-verbaal
cler terechtzitting van 19 Maart 1953
hlijkt dat noch aarilegger noch zijn raadslieclen van clit recht gebruik heblJen gemaakt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegencle clat geen enkele wetsbepaling aan de voorzitter van het hof vnn
assisen de verplichting oplegt een. vraag
(1) Ve1·br., 17 Juli 1922 (Bnll. en PASIC.,
1922, I, 400); 8 Augustus 1924 (ibid., 1924, I,
520).
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EPURATIE IN ZAKE BURGER'.rROUW.
- VERVALLENVERKLARING VAN RECHTEN DOOH
DE WET AAN EEN VEROORDELING AFHANKE··
LIJK GEMAA!{T. AANI'RAAG OM OPHEFFING
OF BEPERKING VAN DE OPGELOPEN VERVALLENVERKLARING. AARD EN DRAAGWI,JDTE.

De aanv·raag om , OlJhej]ing of beperlcin_q
van de vm·vallenvm·klal'ing van ~-ech
ten, inged·iend ovel·eenlcomstiu arU-lcel 15 van (le wet van 14 Jttni 1948, ·is
_qeen verhaal te,qen de besl-issing van
-veroonlel-inu, 1.vaarvnn deze 1Jerval-lenverlclal'inu afhankel·ijlc tvas uemna.kt
llOOl' de wet, (l-ie ten t·i:ide waa'I'Op zij
nitrJesp?'oken wenl vnn lc-mcht wns; het
rechtscolleye, 'Waa'rliij derf!el-ijlce awnvntag a.nnhnnrtif! is !Je·mnal.;t, maf! de
op_qelopen vePV(tUenverh:lnrin(f geheel of'
ten rlele hanclhnven, zelfs wannee1·, valgens de van lwacht zijnde wet ten tijde
VJ(Utl'OP het 11 itspntak doet, het mis- ·
clr-i..if, weyens hetwellc de aanm·ager
ve?·oa?·deeld we·rd, tot dergelij lce sanctie
geen annleid·1:ng mee-r zan geven (2).
(DE CROY.)
ARRES'l',

HE'.r HOF; -'--- Gelet op het bestreden
arrest, op 27 November 1952 door het I-Iof
van beroep te Brussel gewezen;
Over het enig midtlel : schending van
de artikelen 123/Jis, 123sexies, 123sepUes
van het Strafwetboek, 10, §§ 1 en 2 (gewijzigcl bij cle wet van 29 Februnri 1952),
14 en 15 van de wet van 14 Juni 1948
betreffencle de epuratie in zake burgertrouw, 6 vnn cle wet van 29 Februari
(2)

Zie

verbr.,

12

1'e1'b1·., 1g51, blz. 322).

Februari

1951

(A1·r.

-7301952, 97 van de Grondwet, doordat het

llestreden arrest, bij bevestiging van het
lleroepen vonnis, ten laste van aanlegger,
welke door de Krijgsraad te Brussel tot
een correctionele straf wegens inbreuk
up artikel 123/iis van het Strafwetboek
veroordeeld werd, bi.i toepassing 1an artikel 123semies van gezegd Wetlloek de vervallenverldaring handhaaft van een gecleelte van de rechten omschreven in artikel 123sexies van het StraTII,etboek, clan
wanneer deze bepaling de hoven en
rechtbankE~n machtigt om enkel « degenen die wegens een misdrijf of een poging tot een misdrijf, zoals bedoeld in
dit a~·tikel, veroordeeld werden 11 geheel
of gedeeltelijk vervallen te verklaren van
de rechten opgesomd bij artikel. 123sex'ies
welk artikel, daar het slechts veroordelingen tot criminele straffen voorziet, artikel 123/i,is van het Strafwetboek niet
lmn bedoelen, hetwelk slechts correctionele straffen bepaalt :
Overwegem1e dat uit de vaststellingen
van het vonnis van de Rechtbank van
eerste aanleg te Doornik van 17 Feb,ruari
1949, hetwelk door het bestreclen arrest
bij overneming van de motieven ervan
worclt bevestigcl, blijkt clat aanlegger veroorcleeld werd tot clrie jaar gevangenisstraf en tot een geldboete van 1.000 fr.
bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis
van de Krijgsraad te Brussel del. 10 November 1945 en clat cUt vonnis vastgestelcl heeft da t, bij toepassing van artikel 2, 1 o, van de besluitwet van 6 Mei
1944, zijncle artikel 123sexies van het
Strafwetboek, gewijzigd bij artikel 10
van de besluitwet van 19 September 1945,
aanlegger levenslang van de in gezegd
artikel opgesomde rechten ontzet wercl
verklaarcl;
Overwegende dat aanlegger oP 5 Augustus 1948, uitdrukkelijk steunend op artikel 15, alinea 3, van de wet van 14 Juni
19!8 « opheffing of in elk geval beperking
van de tegen hem uitgesproken ontzetting
aanvroeg 11;
Overwegende dat cUt uitsluitend het
voorwerp was nm cle clooi· gezegcle wetsbepaling toegelaten aanvraag waarop de
Rechtbank van eerste aanleg te Doornik
en in huger beroep, het bestreclen arrest,
uitspraak l1ebben gedaan, het verhaal in
huger beroep uitgeoefend geweest zijnde
overeenkomstig artikel 8 van de wet van
29 Februari 1952;
Dat die aanvraag geen verhaal uitmaken kon dat aan het rechtscollege, hetwelk kennis er van nam, zou toegelaten
hebben de gevolgen, die aan zekere veroordelingen door de ten tij de van de uitspraak er van vigerencle wet verllonden
zijn, te niet te cloen ten einde ze te vervangen door een maatregel getroffen in
overeenstemming met de door gezegde

wet van 14 .Tuni 1948 ingeyoerde nieuwe
maatregelen;
Dat artikel 15, hetwelk de ingecliencle
aanvraag toelaat, uitdrukkelijk in alinea 2 bepaalt dat << vervallen verklaard
lllijven van de rechten opgesomd in artikel 123sea:i,es van het Wetlloek van strafrecht zij die, voor deze inwerkingtrecling (van de nieuwe wet), een veroorcleling hebben opgelopen waaraan cleze
ontzetting was verbonden 11;
Overwegende clat het bestreclen arrest,
bij bevestiging van het vonnis van de
Rechtbank van eerste aanleg te Doornik,
binnen cle in artikel 15 van de wet van
14 Juni 1948 gestelde perken, de opheffing heeft gelast van de tegen aanlegger
uitgesproken ontz.etting, voor zoveel zij de
rechten treft bedoeld in 3°, 4°, 5° en 6°
Yan artikel 31 van het Strafwetboek, alsmede het recht lledoelcl in litt. 1, van artikel 123sexies, van het Strafwetboek en
cle vraag voor het overige afwijzend, de
levenslange ontzetting van ue andere
rechten heeft gehandhaafd;
, Dat het alzo een juiste toepassing heeft
gemaakt van de wetsbepalingen welke
deze materie lleheersen;
Dat het milldel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel : schending
van de artikelen 97 van, de Grondwet,
1317, 1320, 1349, 1350 en 1351 van het Burgerlijk Wetboek, ll5, ll8bis, 123bis,
123sex;ies, 123septies, van het Strafwetboek, 10, paragi·aaf 1 en 2 (gewijzigu bij
de wet van 29 Februari 1952), 14, 15 van
de wet van 14 Juni 1948 betreffende de
epuratie in zake burgertrouw, 6 van de
wet van 29 Februari 1952, doordat het
bestreden arrest, het beroepen vonnis bevestigenue en verklarend dat het op
juiste wijze de feiten heeft beoordeeld,
de reden overneemt om dewelke de eerste rechter de aanvraag om intrekking
van die maatregelen van vervallenverklaring van de hand had gewezen, te
weten « dat de krijgsraad terecht streng
is opgetreden jegens een officier van het
Belgisch leger welke niet geaarzeld heeft
zijn hulp aan de vijand aan te bieden om
een gewapende macht op te richten welke
hem in zijn militaire actie moest bijstaan ll dan wanneer het alzo omschreven
feit het door artike1 123/iis strafbaar
voorzien aanbod zou uitgemaakt hebben
om het in artikel 115 van het Strafwetboek omschreven misdrijf te plegen, wegens hetwelk aanlegger bij vonnis van de
Krijgsraad te Brussel del. 10 November
1945 vrijgesproken wercl, de telastlegging
van aanbocl om het bij artikel ll8bis omschreven misdrijf te plegen aileen te zijnen laste als bewezen weerhouden zijnde :
Overwegende dat, uitspraak duende
over een aanvraag tot opheffing of beper-
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king van de door tle wet van een veroordeling afhankelijk gemaakte ontzetting,
de rechter de gegrondheid van een bij een
in kracht van gewijstle gegane heslissing
uitgesproken veroordeling niet te beoorcleien had;
Dat het miclclel, dienvoigens, steunt op
een niet alleenlijk overhodige maar tevens aan de zaak vreemde beschouwing;
Overwegende anderzijds, dat de beslissing rust op beschouwingen welke tot
haar rechtvaardiging voistaan en waartegen door het middel niet wordt opgekomen;
Dat het midtlel bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is;
En overwegende voor het overige, dat
de substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing wettelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeeit aaniegger tot de kosten.
22 .Juni 195S. - 2" kamer. - Vom·zUter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. van Beirs. GeUjkl·nidende concl-Ltsie, H. Roger Janssens de BiRthoven, advocaat-generaal.
PleUer. l\1. della
Faille tl'Huysse.

2°

KAMER. -

22 juni 1953

1° J\IIIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. MIDDEL DA'I' HE'l' VONNIS
VERWr.J'l' DE VEROORDELING VAN AANLEGGER
OP EEN LOU'l'ERE WAARSOHIJNLIJKHEID GEGROND 'l'E HEBBEN. - VONNIS DA'l' DE BE'l'IOH'I'ING DOOR EEN SAMENHANG VAN VERMOEDENS
BEWEZEN VERKLAAR'l'. - :M)DDEL DA'l' GRONDSLAG MIST IN FEI'l'E.

2° SOUVEREINE BEOORDELING DOOR
DE RECH'l'ER OVER DE GROND.
S'I'RAI<'ZAKEN. BEWI.JSELE"'IEN'l'EN.

so

VONNISSEN EN ARRJ<JSTEN.
AARD. STRAFZAKEN. BURGEHLIJKE
PAR'i'IJ DIE VERSOHENEN IS l~N GEOONOLUDEERD
HEEF'I'. AFWEZIGHEID VAN DE BURGER·
Lr.JKE PAR'l'IJ BIJ EEN AANVULLEND ONDERZOEK EN BIJ DE DEBA'l''l'EN DIE ER OP YOLODEN. 0NDERZOEK BE'I'RE~'FENDE HET BES'l'AAN VAN HET MISDR.I.JF EN DE SCHULD VAN
DE BEKLAAGDE. - VONNIS BIJ VERS'l'EK '!'EN
OPZIOH'l'E VAN DE BURGERLIJKE PAR'l'r.J.

~:----_

TERMIJN. - S'l'HA~'ZAKEN. - BUHGEHLIJKE
VORDERING. - VONNIS DA'l' AAN DE BUIWEHc
LIJKE PAR'l'I.J SLEOH'l'S EEN DEEL VAN HAAH
F.IS 'l'OEKEN'l'. - VONNIS BIJ VERS'l'EK 'l'EN
OPZICH1'E VAN DEZE PAR'l'IJ. VOOTIZIENING
VAN DE BEKLAAGDE 1'EGEN DE BURGEHLIJKE:
PAR.'l'IJJ V66H HE'l' YEU.S'l'H.IJKEN VAN DE TER-

l\II,JN VAN VERZE'l'. HEID.

NIE'l'-ONT\'ANKEI.I.TK-

5" VOORZIENING IN VERBREKING. AFS'l'AND. -- STHA~'ZAKEN. PLEI'l'BEZORGER. - NoODZAKF.LlJKllF.ID VAN F.EN BIJZONDERE VOLMAOH'l'.

1° NHst gron<lslay in fe'ite het 'middel dnt
het wrrest ve1·wijt de vemm·deling van
aanlegger op de wna'J·schijnlijlcheid vnn
fle verlt:lnTing vwn een rneclebet·ichte !Jeyrond te hebben, dan wanneer het
·vonnis nog op a-ndere beschon~vingen
wijst en ·wit samenhanyencle vennoedenN
nfte'idt dat de beUcht-ing bewezen is.
2° BehmHlens bijzondere wetsbepnling, beoonleelt het stmfgerecht smweTein fle
·wan1·de van tle bew'ijselmnenten die a.nn
£lit gerech t onderwo1·zwn wo1·den (1) .
so TVanneer, nn debMten d·ie de bm·gerlijlce pa1·Uj heeft bijgewooncl en Ujdens
rlewellce z·ij yeconclu.£leerd heeft, fle
rechtbanlc tot een ann'linllend onde1·zoel.;
overgnat lietreffende het liestann van
het misd'l"ijf en de sclmlll van de lielclaayde, indien rUt onderzoelc en de lleliatten die er op volgclen geschiedllen
zonde1· clat de litwgeTlijlce pa1·tij e1· aan·wezig of ·ve1·tegemvoonlig<l was, is het
·vonnis, .dat £lruwnn tJCWezen ~vo1·£lt, een
vonnis Mj verstel,: ten OJJ.?Yichte vwn
deze pwrtij (2) .

4° 1Vcmnee1· een ten opz·ichte van een linrge1'lijlue LJct'l't-ij liij '1!61'Stelc gewezen vonnis vatliawr is voo'r ve,rzet vcm harentwege omdat het ha.cw slechts een yecleelte vnn haa1· eis toelcent, ·is de voorz·ien;ing van de belcla.nylle, 'i!nffestelcl tegen cle li·twge'l'l'ij lee ]Ja1·Uj ged111rencle cle
ve'n:etste1·mijn, niet ontvnnkelijlc (S).

4o VOORZIENING IN VERBREKING.-

(Wetboek van strafvordering, art. 41S;
wet van 9 Maart 1908, art. S.)
.5° Het hof ho'tHlt geen relcening met een
aj'stand van de •voorzien'ing tegen een
·in strafznlcen gewezen vonnis, wannee1·
de.ze afsta;nrl voortspnt'it nit cle ve1'lcla1'ing van een pleitliezort~M d·ie te d·ien
einde niet van een liijzonde1·e volmacht
doet blijlcen (4).

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
13 April 1953 (A1'1'. Ye1'b1·., 1953, biz. 540;
Bull. en PASIC., 1953, I, 611).
(2) Arg. verbr., 8 November 1948 (Ar1·.
- Ve1'b1·., 1948, biz. 533; Bull. en PASIC., 1948, I,
!U3, en nota 1).
(3) Verbr., 5 April 1948 (A1T. Verb1·., 1948,

blz. 181) ; 13 December 1948 {B~tZl. en PASIC.,
1948, I, 711); 2 Juli 1951 (A1'1', Ve1·bT., 1951,
blz. 650); 5 Mei 1952 (A1'1'. Ve1·br., 1952,
blz. 483; Bull. en PASIC., 1952, I, 555).
(4) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
2 Februari 1953 (Bull. en PASIC., 1953, I,
422).

-

7'0'1.

(DRAINE EN COLLIN, T. UNION NA'fiONALE DES
MUTUALI'fES SOCIALISTES EN HUBERTY.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op he't bestreden
vonnis, op 17 Maart 1953 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
Overwegende dat de voorzieningen verknocht zijn en clienen samengevoegd;
I. vVat de voorzieningen betreft van Joseph Braine, voor zoveel zij gericht is tegen de lleslissing gewezen over de tegen
hem uitgeoefencle publieke vordering :
Over het eerste middel : schendi:tig van
{]e artikelen 1 en 3 van de wet van
17 April 1878 llevattencle de voorafgaamle
titel van het Wetboek van rechtspleging
in strafzaken, 153, 155, 174, 189, 190 van
het Wetboek van strafvordering; 418 en
420 van het Strafwetboek, 85, A, 9°, van
de Wegcode, 1382, 1383 van het Burgerlijk vVetboek, 97 van de Grondwet, doorclat het bestreden vonnis de inbreuk op
artikel 85, A, 9°, van de Wegcode ten
laste van aanlegger bewezen verklaart en
hem voor het ongeval en de schade verantwoordelijk verklaart, omdat Huberty,
beklaagcle en burgerlijke partij, tot verschoning voor het aanrijclen van een stationnerem1 voertuig beweerd had « verblind te zijn geweest door cle schijnwerpers van het voertuig van Braine aan wie
hij reglementair de vermindering van
lichtsterkte van zijn schijnwerpers had
gevraagd maar deze te laat had bekomen ll en aanhaalt << dat deze voorstelling
waarschijnlijk is ll om claaruit af te leiden << clat clus hewezen is clat Draine verzuimcl heeft de door zijn weglichtwerpers veroorzaakte verblinding op te heffen op zulke afstancl dat het verkeer
gemakkelijk en veilig kon cloorgaan,
dat , dit gebrek aan voorzorg de oorzaak van het ongeval is ll, eerste onc!erdeel, clan wanneer het feit clat de tegen
Braine door een andere beklaagcle aangevoerde lleschuldiging << waarschijnlijk
is ll de rechtbank niet veroorloofde daaruit af te leiclen dat de telastlegging « bewezen was ll, daar de minste twijfel «ten
voordele van lleklaagde client gei'nterpreteercl en de « waarschijnlijkheid ll van
schuld niet volstaat om een veroordeling
te rechtvaardigen, tweede ondercleel, dan
wanneer het bewijs van de overtredingen
·Of wanbedrijven geleverd wordt door processen-verbaal,' verslagen of regelmatig
onder eed op- of afgenomen getuigenissen
·en- dan wanneer, de beschuldiging tot
rechtvaarcliging geuit door een beklaagde
die zich tevens burgerlijke partij lieeft
gesteld en een dubbel belang heeft om
aanlegg·er te bezwaren, ten laste van deze
laatste geen bewijs kan opleveren;

Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, om ten laste van aanlegger de telastlegging bewezen te verklaren de door zi in weglichtwerpers
veroorzaakte verblinding niet opgeheven
te hebben bij het ontmoeten van een andere weggebruiker en op zulke afstand
llat het verkeer gemakkelijk en veilig kon
doorgaau, dan wanneer hij op de openbare weg zijn autovoertuig voorzien van
gezegde schijnwerpers bestuurde, he't bestreden arrest niet op de enige beschouwing steunt dat de voorstelling van de feiten door verweerder Huberty, medebeklaagde en burgerlijke partij, waarschijnlijk is;
Dat, na deze voorstelling voor waarschijnlijk te hebben verklaard, volgens
welke de vermindering van lichtsterk'te
van de weglichtwerpers te laat volgden
op de tekenen waardoor gezegde verweerder te kennen gaf dat hij verblind was,
de rechter over de grond verschillende
andere beschouwingen doet gelden om nit
samenlumgende vermoedens, welke hij bepaalt, af te leiaen dat het nan aanlegger
aangewreven feit << dus bewezen is )) ;
Overwegende llat, door in deze stellige
termen de vaste overtuiging nit te drukken waarvan hij de rechtvaardigende elementen aanduidt, cle rechter de twijfel
heeft uitgesloten volgende nit de betrekkelijke overtuigingswaarde welke hij in
feite aan een van die elementen, afzonderlijk genomen, hecl1ten;
Dat het eerste onderdeel van het midllel in feite niet opgaat;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat in zake wanbedrijven
en overtredingen, de bij de artikelen 154 ·
en 189 van het Wetboek van strafvordering vermelde bewijsmiddelen, de elementen waarop de rechter zijn overtuiging
mag steunen niet beperken tot de enkele
bestanddelen welke door deze bewijsmiddelen ingewonnen worden;
Overwegende .dat, in strafzaken, buiten de uitzonderlijke gevallen waarin anders door de wet bepaald wordt, de rechter over de grond souverein de feitelijke
waarde beoordeelt van de bewijselementen welke hem worden voorgelegd, daar
deze mogen afgeleid worden nit de bescheiden, feiten, verklaringen en omstandigheden die het voorwerp van debatten
op tegenspraak hebben uitgemaakt;
Dat de verklaring van een medebeklaagde of deze van een burgerlijke partij
de grondslag kunnen uitmaken van. een
vermoeden dat aan het oordeel en beleicl
van de rechter wordt overgelaten;
Dat het tweede onderdeel van het middel naar recht faalt;
En overwegende dat de substantHHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
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rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
II. Wat de voorziening van Victor Collin aangaat voor zoveel zij gericht is tegen de beslissing gewezen over de tegen
hem uitgeoefende publieke vordering :
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
III. Voor zoveel de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing gewezen
over de tE~gen verweerder Emile Huberty,
nitgeoefende publieke vordering :
Overwegende dat aanleggers zich niet
vermogen te voorzien tegen de beslissing
gewezen over de tegen een medebeklaagde
uitgeoefende publieke vordering;
IV. Voor zoveel de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing gewezen
over de burgerlijke vordering van de
<<Union nationale des mutualites socialistes >> :
Overwegende dat, zowel nit de vermeldingen van het proces-verbaal van de terechtzitting van de Oorrectionele Rechtbank te Luik dd. 27 Januari 1953 als uit
het op 10 ]'ebruari 1953 gewezen vonnis,
blijkt dat de burgerlijke partij << Union
nationale des mutualites socialistes >J ter
terechtzitting in ,de persoon van een bijzonder gemachtigde is verschenen en dat
haar raadsman in zijn middelen tot staving van de conclusies dezer partij gehoord werd;
' Overwegende, weliswaar, dat gezegd
vonnis van 10 Februari 1953 na het beroepen vonnis te niet te hebhen gedaan
en de zaak tot zich te hebben getrokken,
vooraleer over de grond recht te spreken,
onderzoeksmaatregelen heeft gelast;
Dat nit de vermeldingen van de processen-verhaal van de daarop gevolgde terechtzittingen en eveneens uit de bestreden beslissing blijkt dat deze burgerlijke
partij later niet meer is verschenen,
hoewel de onderzoeksmaatregelen, welke
de rechter omtrent het bestaan van de
inbreuken en omtrent de schuld van de
beklaagden lwnden inlichten, van aard
waren de burgerlijke vordering tot herstelling van de door deze inbreuken veroorzaakte schade te beinvloeden, en dat,
na de uitvoering van deze maatregelen,
het openbaar ministerie, gevorderd heeft
en de andere partij geconcludeerd heeft;
Dat daaruit volgt dat het bestreden
vonnis terecht beschikt dat het ten opzichte van de burgerlijke partij << Union
nationale des mutualites socialistes » bij
verstek gewezen werd;
Overwegende dat de vordering van die
partij niet volledig is ingewilligd geweest, bijzonder wat de hoofdelijke ver-

oordeliitg aangaat welke tegen aanleggers
ten belope van de gehele sc.hade gevorderd
werd; dat cleze partij er steeds nog belang bij heeft tegen deze beslissing verzet
a an te tekenen;
Dat nit de aan het llof voorgelegde
procedurestukken niet blijkt dat het vonnis zou betekend geweest zijn aan de
pm'tij tegen welke het bij verstek uitspraa)l: heeft gedaan; dat, in elk geval, de
termijn van verzet tegen dit op 17 Maart
1953 uitgesproken vonnis ·niet kon verstreken zijn op de dugen waarop de
verklaringen van voorziening afgelegd
zijn geweest, hetzij op 23 en 25 Maart
1953;
Dat, ·vermits zij v66r het verstrijken
van de verzetstermijn ingediend zijn geweest, de voorzieningen voorbarig en,
dienvolgens, niet ontvankelijk zijn;
V. Voor zoveel de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing gewezen over de
burgerlijke vordering van Emile Huberty :
Overwegemle dat M:or Schmit, pleitbezorger bij de Rechtlmnk van eerste aanleg te Luik, bij aide van 6 Juni 1953 namens zi in lastgever aanlegger Draine verklaard heeft afstand te doen van de voorziening, doch enkel wat de beslissing
betreft over de burgerlijke vordering van
Huberty;
Maar {)Verwegende dat nit geen enkel
aan het hof overgelegd stuk blijkt dat
M:or Schmit van een bijzondere machtiging heeft doen blijken om deze afstand
te doen; dat het hof daarop geen acht
vermag te slaan;
Overwegende dat het bestreden vonnis
zich ertoe beperkt, vooraleer over de gehele door de burgerlijke partij geleden
schade uitspraak te doen, een provisionele
vergoeding toe te kennen en een deskundig onderzoek te gel as ten;
Dat deze beslissing, die een onderzoeksmaatregel beveelt, aan de door de burgerlijke partij ingestelde procedure geen
elude maakt en over geen geschil betreffende de bevoegdheid uitspraak doet;
Overwegende dat, voorbereidend of van
onderzoek zijnde, dergelijke beslissing
niet v66r de eindbeslissing het voorwerp
van een eis tot verbreking kan uitmaken;
Dat, voorbarig zijnde, de voorzieningen
niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, voegt de voorzieningen samen, verwerpt ze; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
22 Juni 1953. - 2° kamer. -- Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. van Beirs. - Gelijlclu.idende conclu.sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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1° VERKEER.
:NIISKENNING, DOOR EEN
WEGGEBJ,tUIKER, VAN EEN BEPALING VAN DE
WEGCODE. - MAAK'l' NlET NOODZAKELIJK
EEN GEBEURTENIS UIT DIE DOOR DE ANDERE
WEGGEBRUIKERS NIE'l' KON VOORZIEN WORDEN. BEOORDELING DOOR DE RECHTER
OVER DE GROND.

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BDITEN OVERWENKOMS'l' ONTSTAAN).
- VERKEER.- BESTUURDER VAN EEN VOERTUIG DIE DE UI'l'ERSTE RECH'l'ERZIJDE VAN
DE RI,JWEG HOUDT. - FEI'f DAT, WEGENS
m.rzmiDERE O:!.IS'J'ANDIGHEDEN, EEN ONVOORZICH'f!GHEID KAN UITMAKEN.
3° VERKEER. - VERPLICHTING DE UITERS'fE RECHTERZlJDE VAN DE RIJWEG 'l'E HOUDEN OP DE PLAATSEN WAAR liET UI'I'ZICHT
ONVOLDOENDE IS. - DRAAGWIJD'l'E VAN DE
llEGEL.
1° De m·isT.;enning ·vwn een bepaUng van
rZe Wegcorle cloo1· een gebT·nilce·r V(Ln rle
openbfwe wer1 ·is niet noorlzakeUjlc voor
rle anrlere wermeb·ruikers een gebetwtenis rlie n·iet lam ·voo1·zien worrZen; rle
rechte·r ove·r fle g·ronrl beoo·rrleelt souverein of, in feite, zij al flnn niet rlit knrMcte·r ve·rtoont (1).
2° H oewel (t-rt-ilwl 22, 2, vnn rle W erJcorle
in p1·inc·ipe (£nn rle voetgnnget·s ·verbieclt
rle rijweg te volgen en rleze nnn· fle voertttigen voorbehOttflt, ma.g cle rechter in
feUe oorrlelen ant rle bestmwrler vnn
een voert·nig een onvoot·z·ichtiglwicl begaan heeft door rle n-iterste t·echte1·zijcle
·van rle rijweg te hotHlen, clnn wnnnee1·
rle z·ichtbftnrlwirl wegens rle mist en rZe
regen slecht t.vns en hi:i wist rlnt voetonngers er rl·ikw-ijls cle 'J'ijweg betrerlen.
3° ArtUcel 29, 2°, vnn rle Wegcorle, rlnt
nnn lle weggebr·nilce·rs voorsch1'ijft rle
uite-rste t·echterzi.jrle vnn cle rijweg te
ho'lulen op rle tJlnntsen wan·r het ·witzicht onvolfloenlle ·is, legt rleze verplicht-in{! slechts op wnnnee·r het onvolcloenrle ttitzicht 11-it de gestelclheirZ fle·r
plnnts voorstYPu:it (2).

(SONVEAU,

'1'.

WEDUWE BLAISE EN CONSORTEN.)
AR.BES'l'.

HET HOF; - Gelet op he't bestreden
arrest, op 22 Deceml>er 1952 door het
Hof van beroep te Lnik gewezen;
I. Voor zoveel cle voorziening gericht
(1) Verbr., 17 Maart 1952 (Ari·. Ve1'b1·.,
1952, blz. 389; Bnll. en PAsrc., 1952, I, 444, en
nota 3).

is tegen de over de pulllieke vorclering
gewezen beslissing;
Over het eerste micldel : schending van
de artikelen 97 Yan de Grondwet, 418,
419, 420 van het Strafwetlloek, 22 in het
llij zonder aline a 2, 24 en 25 van 'het reglement op de verkeerspolitie, cloordat
het llestreden arrest, om een veroordeling
ten laste van aanlegger ui t te spreken, het mid del verwerpt door cleze afgeleid nit het feit da't Blaise voor hem
een onvoorzienbare hindernis zou uitgemaakt hellben, omclat hij de rijweg volgde, clan wanneer er een begaanbare berm
bestond, welke Blaise, als voetganger, de
verplichting had te volgen, op groncl van
de eenvoudige verklaring « dat, gelet op
de aard van cleze berm, aan het slachtoffer niet als gTief kan aangewreven
worclen hem niet lletreden te hebllen ll,
doch zoncler aanleggers conclusies te
beantwoorden, waarbij deze staande hield
<< dat er een llegaanbare berm llestond,
vermits al de andere werklieclen er
op gingen ll en dat « daar er een begaanbare berm bestond, het slachtoffer
de verplichting had zich daarop te bevinclen ll, clan wanneer het bestreclen arrest
aanneemt clat de arbeidgezel van Blaise
rechts van hem op de berm stapte, waaruit volgt clat cleze begaanbaar was en clan
wanneer artikel 22, 2, van de Wegcode
voorschrijft clat de voetgangers de rijweg
slechts mogen volgen, « indien de openbare weg noch voetpaden, noch verhoogde
of gelijkvloerse berm en heeft of zo deze
gedeelten van de ovenllare weg onhruikbaar of belemmerd zijn ll hetgeen door
het arrest niet vastgestelcl worclt;
Overwegende dat bij gebrek aan belang
het midclel niet ontvankelijk is;
Overwegende, inderdaad, dat mocht het
zelfs vaststaan dat het slachtoffer de bepalingen van de Wegcode zou miskend
hellben door nagelaten te helJJJen de berm
te volgen, dergelijke inbreuk niet zou volstaan om te bewijzen dat gezegde slachtoffer noodzakelijk een onvoorzienbare
hindernis voor aanlegger zou hebben uitgemaakt;
Dat cle rechter over de grond souverein de onvoorzienbaarheid beoorcleelt;
Over het tweede mitldel : schending van
de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek, 22, in het bijzonder alinea 2, 24,
25 en 29 van het Algemeen Heglement
JJetreffencle de verkeerspolitie, 97 van
de Grondwet, doorclat het bestreclen arrest, na in feite vastgesteld te hebben
« clat op het ogenblilt van het ongeval,
de mist en de regen het zicht zeer slech t
maakten, clat JJeklaagde erkent clat hij,
(2) Verbr., 28 Mei 1951 (A,., .. Ve,·br., 1951,
blz. 558).
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niettegenstaande zijn schijnwerpers slechts
enkele meters voor zich zag ll, aanlegger
als fout aanrekent de uiterste rechterzijde van de rijweg gehouclen te hebben en verklaart << clat niets hem ertoe
verplichtte op een meter van de rechterrancl van de lman te rUden, clan wanneer
deze op het hem voorbehouclen gedeelte
vrij was ll; dan wanneer de rechterzijde
van de rijweg hem bij voorrecht, als bestuurder van een autovoertuig, integraal
lJij artikel 22, 2, van cle vVegcocle, was
voorbehouclen, dan wauneer, claar het
zicht onvoldoencle was, zoals het arrest
het vaststelt, artikel 29 van de Wegcocle
hem de vervlichting oplegcle << de uiterste
rechterzjjde van de rijweg ll te houclen :
Overwegencle dat, indien artikel 22, 2,
in vrincipe aan de voetgangers verbiedt
de rijweg te volgen en cleze aan de voertuigen voorbehouclt, deze bepaling nochtans niet belet clat de rechter over de
grond wettelijk heeft kunnen oorclelen
dat aanlegger een font heeft begaan door
de uHerste rechterzijcle van de rijweg te
volgen, alhoewel het zicht zeer slecht
was en clan wanneer, claar hij dagel.tiks
deze weg nam, hij wist clat voetgangers
er clikwijls op stapten;
Dat uit de bewoordingen zelf van artikel 29, 2°, van de Wegcode blijkt dat
cleze ,l)epaling slechts het onvolcloencle
zicht betreft dat aan de gesteldheid der
plaats te wijten is;
Dat het miclclel niet gegrond is;
II. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering :
Overwegende clat aanlegger geen enkel
micldel inroept en dat het hof er van
ambtswege geen ovwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorzie·ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
22 Juni 1953. - 26 kamer. - Voot·zitter·,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggevet·,
H. De Bersaques. - Gelij7cl7tidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal. - Pleiter, M. della
E'aille d'Huysse.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
TERMI.JN. STRAFZAKEN. VERWERPING
VAN EEN AANVRAAG TOT INOBSERVATIESTELLING. VOORZIENING v66R DE EINDBESLISSING. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Is niet ontvan7celij7c de voor·ziening ingesteld v66r· het eindarrest tegen het ar·rest dat weiger·t de inobservatiestelli.n,q

van de belclaagde te bevelen (1). (Wetboek van strafvorclering, art. 416.)
(PAGE.)
ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op de drie bestreden arresten gewezen, het eerste, op
31 December 1952 door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep te Brussel, het tweecle en het derde
op 12 Januari 1953 door het Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat de voorzieningen gericht zijn tegen arresten waarbij over
verknochte zaken uitspraak werd gedaan;
I. Over de voorziening van 2 J anuari
1953 :
Overwegende dat de voorziening gericht
is tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij een beschikking van de Raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
wordt bevestigd, welke de inobservatiestelling van aanlegger niet heeft willen
bevelen;
Dat de voorziening, ingesteld v66r het
eindarrest van 12 Januari 1953, niet ontvankelijk is;
II. Over de voorziening van 12 Januari
1953 gericht tegen de op 12 Januari 1953
door het Hof van beroep te Brussel gewezen beslissing welke aanleggers verzoek om inobservatiestelling afwijst :
Overwegende clat de substantHlle of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormeii werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
III. Over de voorziening op 12 Januari
1953 gericht tegen het op 12 Januari 1953
dor het Hof van beroep te Brussel gewezen arrest van veroordeling;
Over het enig middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest het bestaan niet vaststelt van al de elementen welke de verkrachting uitmaken;
Overwegende dat, wijl aanlegger in gebreke is gebleven v66r het hof van beroep conclusies te nemen, het bestreden
arrest wettelijk het bestaan van de inbrenk van verkrachting in de bewoorclingen van de wet heeft vastgesteld;
Overwegencle, voor het overige, dat de
substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkonistig de wet is;
(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
8 October 1951 .(AtT. Ve1'b1·., 1952, biz, 49;
Bttll. en PAsiC., 1952, I, 52).

-736Om die retlenen, voegt de· voorzieningen
samen; verwerpt ze en veroordeelt aanlegger tot de kosten.
22 Juni 1953. - 2° kamer. - Voorzitter·,
H. vVouters, voorzitter. - Ve·rslagge·ver,
H. Giroul. - Gelijkluidende concl·nsie,
H. Roger Janssens de Btsthoven, advocaat-generaal.
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VONNISSEN EN ARRESTEN.- S'l'RAFZAKEN. 00RREO'l'IONELE REOH'l'BANKEN EN
POLI'l'IEREOH'l'BANKEN. VRIJSPRAAK. BESLISSING DIE OP HE'l' ~'El'l' BE'l'REKKING
HEEF'l',
AFGEZIEN VAN DE
OMSOHRIJVING
WAARONDER HE'l' VERYOLGD WORD'!'. GEEN
VERPLIOH'l'ING YOOR DE HEOH'l'EH, BIJ ON'J'S'l'EN'l'ENIS VAN OONOLUSIES, UI'l'DRUKKELIJK
OVEH EEN ANDERE MOGELIJKE OMSOHRIJVING
VAN HE'l' FEI'l' UI'l'SPRAAK 'J'E DOEN.

De VTijspraalc van fle belclftngde door· een
corTecUonele r·echtbwnlc of een poliUerechtbnnlc slwit fle vnststelUn,q ·in door
de Techte·r, dnt de beklnngde nnn het
feit, voor"-werp vnn de ver··volging, n·iet
schttldig is, onfler -wellce omsclwij·v·ing
oolc fl'it feit bescho·nwd mo,qe wezen; bi:i
gebr·eTG nctn concl·ttS'ies fl'ie hem er toe
aanzoelcen, rnoet de rechter niet nitdntlclceU,ik ttitspr·nak floen over een ornsclwijv·ing die in de plants van de oorspmnkeUjlw omschrijving vctn het feit
had k11nnen gesteld ·worden (1).
(PE'l"l'INGER, '1'. DE GREEF.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op he't bestreden
vonnis, op 12 Februari 1953 in hoger beroep gewezen door de Correctionele
Rechtlmnk te Brussel;
I. Over de voorziening van aanlegger
als beklaagde :
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet en 195
van het WetlJoek van strafvorclering,
aangevulcl door de wet van 2 Januari
1924, doorclat cle bepaling van artikel 2
van de wet van 1 Augustus 1899, waarvan
het vonnis toepassing maakt, niet ter zitting door de voorzitter is aangeduid geweest:
Overwegende dat het bestreden vonnis
luidt : << Gelet op cle in het beroepen
(1)
1942,
Bull.
(A1'1'.
1953,

Zie verbr., 13 Juli 1942 (Arr. T'e,.b,·.,
biz. 87) en nota 1 ·onder dit arrest, in
en PAsrc., 1942, I, 171; 6 October 1952
Jle1'b1·., 1953, blz. 33; B'llll. en PASIC.,
I, 35, en de nota 1, biz. 36).

vonnis... vermelcle artikelen... waarvan
de voorzitter de bepalingen heeft aangeduid JJ; dat, wijl het beroe11en vonnis ar'tikel 2 van cle wet van 1 Augustus 1899
heeft aangewezen, daaruit volgt dat de
bepaling van voormelcl artikel 2 blj verwijzing naar deze vermelcling in het bestreclen vonnis werd becloeld, en clat de
voorzitter deze ter terechtzitting heeft
aangecluid;
Dat het middel in feite niet opgaa't;
Over het tweecle miclclel : schendingvan artikel 36, 4°, van de Wegcocle, doorclat het vonnis de in gezegcle bepaling omschreven inbreuk van, bij het naderen van
een kruispunt, de auto van De Greef
voorgestoken te hebben, ten laste van
aanlegger bewezen verklaart, clan wanneer de auto van De Greef stilstond en
artikel 36, 4°, slechts het voorsteken van
een in beweging· zijnde voertuig beoogt :
Overwegencle dat, wijl aanlegger geen
conclusie$ genomen heeft, het bestreclen
vonnis wettelijk de in artikel 36, 4°, van
de Wegcode omschreven inbreuk, in de
bewoorclingen van de wet bewezPn heeft
verklaarcl;
Dat hPt middel niet kan aangenomen
worden;
Overwegemle, voor het overige, clat de
StJbstantHlle of OJ) straf van nietigheicl
voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefcl en clat de· beslissing overePnkomstig cle wet is;
II. Over de voorziening van aanlPgger
als burgerlijke partij :
Over het middel afgeleicl uit de schencling van de artikelen 97 van cle Gronclwet en 31, 2°, en 57, 1°, a, van de Wegcode, cloorclat het bestreden vonnis zich
ertoe heperkt te verklaren cla't de door
het beroepen vonnis ten· laste van De
Greef gelegde inbreuk niet hewezen is gebleven, dan wanneer, in de onderstelling
dat artikel 31, 2", in omle~·havig geval
niet toepasselijk was, De Greef, in elk
g-eval artikel G7, 1°, a., van de vVegcode
zou overtreden hebben :
Overwegende dat het feit dat de voorzitter van de rechtbank beklaagde De
Greef, vervolgcl wegens inbreuk op arti"
kel 31, 2°, van de Wegcode, uitgenocligtl
heeft zijn verdediging wegens het misdrijf voorzien bij artikel 57, 1°, a, van
dezelfcle Code voor te clragen, geen andere
draagwijdte heeft gehad dan de beklaagde
in de mogelijkheid te s'tellen zich over
hetzelfde feit te vercledigen indien het
gebeurlijk op die andere wijze had kunnen omschreven worden;
Overwegende dat noch het proces-verlmal van de terechtzitting noch het vonnis melding maken van conclusies genemen hetzij door het openbaar ministerie,
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hetzij door de \mrgerlijke partij en welke
ertoe zouden gestrekt llebben de olilschrijving van clit feit te wijzigen';
'Overwegende dat de in deze omstandigheclen uitgesproken vrijspraak insluit clat
de rechtbank de mening was toegedaan
dat verweerder niet schuldig was aan het
feit, voorwerp van de vervolging, onder
welke omschrijving ook clit feit had kunnen beschouwd worden; dat de rechter de
v~'rplichting niet had uiWrukkelijk uitspraak te doen over een omschrijving
welke gebeurlijk in de plaats van de
oorspronkelijke omschrijving had kunnen gestelcl worden;
Dat het m~ddel naar recht faalt;
Om aie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

HElD IN HE'l' PROCES-VEHB,\AL VAN DE ZIT'L'ING VAN DE COMMISSIE, DIE liE NIETIGREID
''AN DE RECHTSPLEGING MEDEBHENG'l'. BEWIJSL;\ST RUS'l'ENDE Ol' DE ADMINISTRATIE.

~

INKOMSTENBELASTINGEN.
VEHBETERING DOOR HE'l' BEIIEER. VAN EEN ONJUIST llEVONDEN AANGIF'l'E. BEWI,TS VAN
DE BELAS'l'llAR.E GRONDSLAG DOOR DE ADMINISTHA'l'IE GELEVERD DOOR BEROEP 'J'E DOEN OP
DE VERGELI,JKING ME1' DE NOH:t.LILE WINSTEN
VAN SOOR'l'GELIJKE BELASTINGPLICH'l'IGEN. VERPLICJI'l'ING VOOR DE BELAS'l'INGPLICH'l'IGE,
OP 'VIE DE LAST VAN HE1' 'l'EGENBEVVI,JS nUS1',
POSl'l'IEVE EN CON'l'ROLEEHll~\.HE ELEMI~N'l'EN
YOOR TE BRENGEN.

1° Om r/.e nangifte ·rue .zi} onjwist be·vonrlen heett te verbeteren, nut,q de rulm-inistratie, bi.i rJelweh; artn bewijselementen, weUce de boekhourlin{f ·van rle l)eltt-8tin!fp/.-ichf;i,qe zo·u. 7.:-nnnen ornvntten,
kra.chtens rle ni·• 1° en 3° vwn parartnutf 1 vrm wrt'ilcel. 25 ·vnn de samenyeschnl.:elde wetten bet-/'effenrle rle belastinyen op de -i.nlcomsten, rle belnstbar·e
winston bepnlen doo·r op rZe nonnale
cvinsten -va.n gelijksoort·i,qc belnstingplichtf.Jte·n te stemwn (1). (Smnenge-

22 .Juni 1953·. - 2• lmmer.- Voo·rzitte1·,
H. ·wouters, voorzitter. - Ve·rslaygwve·r,
H. Giroul. - GeU:ikl·wi.dende concl1,.sie,
H. Roger Janssens de B~sthoven, advocaat-generaal.
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VERBETERING VAN EEN ON,JUIS'l' BEI'ONDEN
AANGIFTE. AFWEZIGHEID VAN DE BEWIJSELEMEN'l'EN \VELKE DE BOEKHOUDINH VAN DE
BELAS'l'INGPLIOH'l'IGE KAN OJ\IVA'l"l'EN. BEHOEP 01' DE VERCIELIJKING ME'l' DE NORMALE
WINSTEN VAN SOORTGELIJKE BELAS'l'INGPLICJI'l'IGEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
VERBE'fERING VAN EEN ONJUIST BEVONDEN
AANGIF'l'E. BELAS'l'INGPLICHTIGE DIE ZIOJI
NIE'l' AKKOORD VERKLAART MET RET VOORGESTELD CIJFER. BEROEP OP RET ADVlES
VAN DE FISCALE COMMISSIE. CO:hiJIHSSIJi::
DIE ZICH BIJ HE'l' DOOR DE ADMINIS'l'RATIE
VOORGES'l'ELDE CI.JFER AANSLUI'l'. VEHPLIOHTING VOOR DE BELASTINGPLICH'l'IGE HET
BEWIJS 'l'E LEVEREN VAN RET ,JUISTE CIJ-·
FER VAN ZIJN BELAS'J'BARE INKOMS'l'EN, OM
EEN VERMINDERING VAN DE AANSLAG TE VER.KRIJGEN.

3°

srhakelde wetten betreffende de belastingeu op cle inkomsten, nrt. 28.)

INKOMSTENBELASTINGEN.

INKOMSTENBELASTINGEN.
VERBETERING DOOR DE. ADMINISTRATIE VAN
EEN ON,JUIS'l' BEVONDEN AANGIF'L'E. BELASTINGPLIOHTIGE DIE ZICH NIE'l' AKKOORD VERKLAART ME'J' RET VOORGESTELD CI.JFER. BEHOEP OP HE'l' ADVIES VAN DE FISCALE
COM:hHSSIE. CO:h!JIIISSIE DIE ZIOH AANSLUIT BIJ HET DOOR DE ADMINIS'l'llA'l'IE
VOORGESTELD CJ,JFER, DOCH ONREGEL:t.IA'l'IG-

(1) Zie onder meer verbr., 7 November 1950
(Bnll. en PASIC., 1951, I, 125) en de conqlusie
van het openbaar ministerie; 12 December
1950. en 10 April 1951 (A•·•·. Fe•·b1·., 1951,
blz. 179 en 451).
VERBR.,

1953. -
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2°

nrwnneer,

binnen de tennijn bepaalrl
het lnatste l-irZ vnn parayr·aaf 1 van
nrtikel 5[) 1Jan de snrnenueschalcelrle ~vet
ten, rle belast-in.Qpl-ichtiue zich niet Me~
lioorrl 1Jc·rklrwrt met het cijfer dat de
a.dm·inistrat·ie voornemens ·is ·in de
plnnts te stellen vwn flat de1· nan,qifte
rlie .zij onj·ui.st heeft bevonrlen, wannecr
rle contmleur-zetter het rtdv·ies van de
jiscale commissie ,qevraayrl heeft en
wnnnee·r rleze het dooi· rlc adrninist·mtie
·worgesteld cijfe1· belcrachtiurl heeft,
lwhom·t het nan de belast-ingpl-icht·i[!e,
mn ·ve·nn-i.ndeTing van de awnslag te ve!'liri.jyen, het bew·ijs e·r·vrm te levere·!t
tlat het .ht·iste c·ijfer 'IJWn zijn belnstbwre ·inkom.sten lctyer ·is dan rl'it 'IJWn
rle ruC:nslnrt. (Samengeschnkelde wetten

IJi.i

lletrefi\ende de belastingen op de inkomsten, art. 55, par. 1. en 2.)
3° 1Vwnneer de eontroleur-zette•r het nd·ries van de fi.scale co·mm·iss·ie gevntayrl
heeft, narlat de belastingplichtiyc zich
niet
nl.~koord
ve·rkla.anl
hrMl met
hct ciffe!' rlnt de adrninistratie 1JOo·rnemens -wns ·in de plnats te stellen vnn het
door hnwr onjnist bwvonden cijfe·r van
rle rtnn!}iftc, en wnnnee1·, wegens de on·rertelmnt-ighe·icl van het P'roces-verlJaal
·t:wn cle z-i.tt-iny vwn de commissie, de
1:oor rle.<:e lnatste gevolgde rechtsplegin.Q ·m.et nietiyhe-irl lJehept ·is, lJlijft de
bewijslrtst, hoe~vel de co-rnrn·iss'ie het
door rZe nrlmin·ist·rnt-ie 'Vooryestelrl ci:ifet·
bel,Taclltigd lleeft, ten lnste van 'deze

'I

-738laatste (1). (Samengeschakelde wetten

betreffende de belastingen op de inkomsten, art. 55, paragrafen 1 en 2.)
4° Wannee1· de acZ.m.i.nistratie, een cloo1·
haa1· onjnist bevonclen aangifte ver/Jete1'cl he/Jbende, het /Jewi'is 1;an cle· belastbare rwonclslag voorgebracht heeft
dam· ber-oep te do en op cle vergelij lcing
met cle nonnale winsten van som·tgeUjlce belasUngplichti._qen, rnoet het tegenbewijs, dnt op cle belastingpHchtige
rnst, doo1· rnidllel 1Jan positieve en cont1·oleerbwre elmnenten r1eleverd 1.001'rlen (2). (Smnengeschakelde wetten be-

treffemle de belastingen op de inkomsten, art. 28 en 55, par. 1 en 2.)
(POTY_, 'l'. DE BELGISCHE STAAT,
MINIS'l'EH VAN ~'INANCii<;N.)

AHHEST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, O)J 27 Februari 1952 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97, 107, 110, 112 van de
Grondwet, 1319, 1320 van het Burgerlijk
·wetboek, 25, 27, 28, 53, 54, 55 van de
wetten betreffende de inkomstenl!elastingen, samenges'clmkeld bij koninklijk besluit van 12 September 1936 en, voor zoveel als nodig, bij de besluiten van
3 ;runi 1941 en 31 ;ruli 1943 en bij het
besluit van de Regent van 15 Januari
1948, 16 tot 24 van het vVetboek van
Koovhandel, van de wet van 31 Juli 1934,
verlengd en aangevuld bij die van 7 December 1934 en 15 Maart 1935, waarlJij
aan de Koning bepaalcle machten worden
toegekencl met het oog op 's lands economisch herstel, inzomlerheicl van artikel 2 ervan en van artikel 9 van de wet
van 6 September 1895; a) cloordat het
bestreden arrest toepassing van artikel 28
van de samengeschakelcle wetten heeft geclaan, wijl aanlegger geen bewijskrachtige elementen heeft voortgebracht, dan
;,vanneer hij zijn controleboekje had voorgelegcl waarin de hoeveelheden gekocht
en in het klein verkocht vlees wai'en
opgetekend, alsmecle de aankoop- en verkoopprijzen van cleze hoeveelheclen, zoals zij vermelcl zijn in cle ministerii~le
besluiten houclencle bepaling van de
maximale prijzen voor de vleeshanclel;
b) doorcla t het bestreclen arrest de a an_ (1) Het bestreden arrest stelt vast dat het

pr,oces-verbaal van de fiscale commissie noch
het a.antal, noch de eenzelvigheid van de leden
van de commissie vermeldt. Het leidt er met
recht .uit af, dat de rechtspleging, wat de
tussenkomst van de commissie betreft, met
n!etigh~id be}1ept was (verbr., 29 April en

slag heeft aangenomen gevestigd bij vergelijking met belastingplichtigen welke
zekere winsten hebben aangegeven die
naar verweercler beweert, van slnikhandel kunnen voortkomen, clan wanneer
tie administratie het bewijs ervan diende
bij te brengen cla t aanlegg·er znlke onregelmatige bedrijvigheicl zou hebben gehad; c) doordat het bestreden arrest verklaart dat aanlegger het bewijs cliende
te leveren van het juiste beclrag van zijn
inkomsten, dan wanneer de belastingplichtige er n~et toe gehouden is dusclanig bewijs te leveren ingeval van aanslag op gronll van artikel 28 van de
samengeschakelcle wetten :
0\·er het eerste ondercleel :
Overwegencle clat het arrest souverein
vaststelt clat iedere boekhoucling met
betrekking tot de verwezenlijkte winsten
ontbreekt; clat het toepassen van artikel 28 van de samengeschakelde wetten
mitsdien gerechtvaardigll is;
Dat het midclel feitelijk grondslag
mist;
Over· het tweecle onderdeel
Overwegende clat aanleggers stelling,
volgens welke de vergelijking zon geschiecl zijn met de winsten van belastingplichtigen welke sluikhanclel hatlden g·edreven, geen steun vinclt in het bestreden
arrest;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat nit de vaststellingen
van het bestreclen arrest blijkt dat, nadat aanlegger, binnen de wettelijke termijn, te kennen had gegeven clat hij niet
akkoord ging met het bericht tot wijziging van zijn aangifte, tie controleur-zetter het advies vroeg van de fiscale commissie welke het door de aclministratie
voorgestelde cijfer bekrachtigcle, en dat
de aanslagen gevestigcl werden op de,door
de commissie in aanmerking genomen
gronclslagen;
Overwegende clat het arrest, na te hebben beslist dat, wegens tie onregehnatigheicl van het proces-verbaal van de fiscale commissie, de v66r deze gevoerde
procedure door nietigheid was aangetast, erop wijst clat de bewijslast op de
aclministratie blijft rusten, maar dat
deze, wijl zij toepassing heeft gedaan yan
20 Mei 1946, A1'1·. Ye1·b,·., 1946, blz. 153 .en
194).
(2) Zie verbr., 10 April 1951 (An·. T'e,·br.,
1951, blz. 451); 22 Januari 1952 (Arr. T'erbr,
1952,, blz. 256; B·nll. en PAsrc., 1952, I, 283,. en
nota 2) ; 24 Maart en 26 Mei 1953 (Art·.
T'erb1·., 1953, blz. 506; Hnll. en PAsrc., l!i53~' I,
572 en 739).
! ·,
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artikel 28 van cle smnengeschakelcle wetten en ue door soortg·elijke belastingplichtigen behaalcle winsten heeft ongegeven, « wettelijlt een op grond van vermoedens gewijzigtle aangifte in de plaats
van lle aangifte van de belanghebbende
heeft gesteld, en llat het aan de reqnestrant behoort tleze hij miclclel van de wettelijke bewijzen omver te we'rpen Jl;
Overweg·encle clat het arrest vaststelt
uat aanlegger geen nositieve en controleerbare bewijselementen bijgebracht heeft
om dit vermoeden onwer te werpen;
Overwegemle <la t het bestreden arrest
zijn l)eslissing door cleze overwegingen
wettelijk gerechtvaardigtl heeft en dat
derhalve, lloor llaaraan toe te voegen dat
lle belastingvlichtige in gebreke is gebleven het juiste bedrag van zijn inkomsten te bewijzen, het een overboclige
overweging heeft uitg·ebracht;
·waaruit volgt clat het middel niet ontv ankelijk is;
Over het tweelle middel : schending
van lle artikelen 97, 112 van de Grondwet 1319, 1320, 1322, 1323, 1324 van het
Bm:gerlijk vVetboek, van het· koninklijk
besluit n'' 2:37 van 31 Januari 1936, inzonderheid van artikel 2 ervan, (£) doordat
het bestrcde11 arrest geen antwoord verstrekt heeft op aanleggers conclusies,
dan wanneer aanlegg·er, door het overleggen van zijn controleboekje, het bewijs
had geleverd van het bed.rag der ":ins~~n
welke hij gednrende het Jaar 1946 m ziJn
vleeshanllel verwezenlijkt had; b) doordat het bestreden arrest het aan de akten
te hechten geloof heeft miskencl door te
verklaren dat de officiele boeken en bescheiden slechts de hoeveelheden en het
gewicht van in het klein verkocht vlees
vermelclllen !Ian wanneer de controleboekjes w~lke kracht van bewijs hebben, te1~zij het tegenbewijs geleverd :'~'or
de, ook cle aankoop- en verkooppnJzen
van het in het klein verkochte vlees vermelcli:len; c) doordat het bestreden arrest geen antwoord heeft verstrekt op de
conclusies waarbij aanlegger om het gelasten yan een deskunclig onderzoek verzocht:
Overwegende dat het arrest erop wijst
<< dat de requestrant enkel de officiele
boeken en hescheiden heeft bijgehouden
waarin fle hoeveelheden en het gewicht
van het in het klein verkocht vlees vermeld zijn maar dat er generlei boel';~ou
cling met betrekking tot de verwezenhJkte
winsten bestaat Jl;
Overwegemle dat het arrest door deze
vaststelling aanleggers conclusies passend
heeft beantwoord;
Dat het eerste onderdeel van het mid!lel feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat de door aanlegger in-

geroepen boekjes en bescheiclen niet tot
doel hehben in bijzonderheicl vermelding
in te houden van de werkelijk aan de
klanten gellane verkopen van vlees;
Dat bijgevolg, waar het vaststelt clat er
met betrekking tot de verwezenlijkte
winsten generlei boekhoucling bestaat, het
bestreden arrest het aan de akten te
hechten g·eloof niet heeft geschonclen;
Dat het tweede ondenleel van het milldel niet kan worclen aangenomen;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door alle an!lere conclusies als ong·egrond
te verwerpen, na vastgestelcl te hebben
rlat cle door aanlegger overgelegde hoeken en bescheiclen niet mogelijk maken
cle verwezenlijkte winsten te bewijzen,
het subsicliair verzoek, waarbij om het
gelasten van een expertise werd verzocht
beantwoorcl heeft, door het af te wijzen;
Dat het clerde onclerdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroonleelt aanlegger tot de kosten.
2:3 Juni 1953. - 2" kamer. - l'oo·rH. Giroul, raaclsheer waarnemencl voorzitter. - l1erslnggeve1·, H. Anciaux Henry de Faveaux. - Gclijlcl·widende conclttsie, H. Ganshof van der
:M:eersch, aclvocaat-generanl. - Ple'iteT,.
H. Van Leynseele.
zitter,
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INKOMSTIDNBJ]]LASTINGEN.,- AnnES'r
WAARIN DE RECHTER OVER DE GROND, ENERZIJDS, VERKLAART NIET IN ·KENNIS TE ZIJN
GES'l'ELD ME'l' HET GESCHIL BETREFFENDE NOG
NIE'l' WERKELJ,JIC TEN KOHIERE GEBRACHTE
EN SLECH'l'S IN DE DIREC'fOUIALE BESLISSINU
AANGEKONDIGDE A.l.NVULLENDE .AANSLAGEN EN,
ANDEUZI,JDS, DE AANSLAG VERNIETIG1' IN ZOVER HIJ DEZE GEBEUHLI,JKE AANVULLENDE
AANSLAGEN BE'l'REFT.- AnRES'l' DAT REDENEN
EN EEN BESCHIKKEND GEDEEL'l'E BEVA'l' DIE
S'l'U.I.JDIG ZIJN. ARREST NIET WET'l'ELI.JK.
GEMOTIVEERD.

.Be·ntst op st·ri.idige 1·eaenen en ·is bijge-·
volg niet wettelijlc gemot-iveeTd het M'1'est, wnnr·in cle 1·echter ove1' cle gronrl,
enm·z·ijds, verlclnn-rt niet in kennis te
djn gestela met een geschil betrefjenlle
ae geg·ronrlhe·ia vnn in de beslissing vnn
ae rlirecte·tw aangelcond·igde aan1mllende
nnnslrtrJen, die nag n·iet werlcelijlc ten
7t,ohie1·e zijn geb1·ncht geweest, en,
nnaerzi.jcls, de litigieuze annslag vern·ietigt, in zover hij op deze aanvullende
belastbare gronrlsla.gen gegrona is.

-~....::..l
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0Yerwegende dat, na principieel te hobhen verklaard dat de verzwaring· van de
aanslag, ambtslutlve ovgelegcl door de aan
het hof van heroep onclerworpen beslisARHES'J'.
sing, clit hof bevoegd mankt om kennis
te nemen van tle aanslagen welke door
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden het kantoor van helastingen van de gearrest, op 10 December 1952 door het meente Houcleng-Aimeries onder artiHof van beroep te Brussel gewezen;
kel 10cl N nm het kohier van het dienstOver het enig middel : schending van jaar 19-17 ten laste nm verweerder werde artikelen 97 en 112 van de Grondwet den gelegd, doch enkel zover zijn kenen 66 van de wetten betreffende de in- nisneming strekt, dit wil zeggen in tle
komstenhelastingen, samengeschakeld hi.i mate waarin tle aangekoncligcle aanvulbesluit van de Regent van 15 Januari lPmle aanslagen imlerclaacl ten kohiere
1948, doordat het bestreclen arrest, na zo- zi.in gebracht gevveest, van welke formaliwel in zijn overwegingen als in zijn be- teit verweercler niet laat hli.iken, het beschikkencl gedeelte te hebben verklaard stre<len arrest des niettemin zowel de
dat het geschil betreffencle de gegronclheid macht van de tlireetenr om deze wijzivan de in de beroepen· beslissing aangekon- gingen te verriellten als de gegrondheid
digde amiYullende aanslagen niet bij het zelf van lletloeltle aanvullemle a anslagen
hof van beroep aanhangig is, wijl de acl- onderzoekt;
ministratie er nif~t van laat blijken dat
Overwegemle tlat, tloor enerzijfls te
cleze aanvnllende aanslagen inderdaad verklaren tint het geschil over de geten kohiere zijn gebracht geweest, venler grondheid van <1(" in de beRlissing van
heslist dat de litigieuze aanslag client te de diredeur aangekondig(le aanvullende
worden yernietigd in de mate waarin hij a:inslagen niet !Jij het hof van beroep
rust op hogere belasthare grondslagen aanhangig is, en door amlerzijds de litidan die vermeld in de door de helanglleh- gieuze aanslag tP vernietigen in de mate
hende YOOl' dienstjaar 1947 ingediende waarin hij rust ov hogere belastlmre
aangifte, dan wanneer dE~ in <le beroepen gronclslagen dan die vermeld in de cloor
heslissing
aangekondigde
aanvullende verweerder op 22 December ingediende
aanslagen precies de e11ige voor dienst- aangifte, het arrPst de in het' midclel aanjaar 1947 ten kohiere gebrachte aanslag gecluide wetsbepalingen geschonden heeft;
tot een hoger hedrag dan dat der aangeOm die reclenen, verbreekt het hestregeven inkomsten opvoeren, dan wanneer den arrest; hEweelt dat onclerhavig aiTest
de tenko.qierebrenging Yan bewnste aan- zal overgeschreven worden in de registers
vullende aanslagen op 2 December 1949 is van het Hof Yan lleroev te Brussel en
gescl1ied, dit is na de datum nm het clat melding er nm zal gemaakt worden
heroep, en dan wanneer het hof van op de kmrt van de vernietigde beslissing;
heroep, na zich ten aanzien van bewuste · veroordeelt verweerder tot de kosten;
aanvullende aanslagen onhevoegd te hob- verwijst tle zank mtar het Hof van lleben verklaard, de gegr(mdheid ernm roep te Luik.
niet meer yermocht te onderzoeken noch
23 Juni 19iJ3. - 2" kamer. - Voo1·.~itter,
ze vermocht te vernietigen; tlan wanneer
het, door znlks toch te lloen, een arrest H. Giroul, raaclsheer wanrnemencl voorheeft gewezen waarvan het beschikkend zitter. - Versl.a[Jgever, H. Belpaire. gedeelte ldanrhlijlrencl tegenstrijdige he- Gel-ijklniclenrle conclusie, Il. Ganshof van
~luiten inhontlt,
welke werkelijk niet cler Meerseh, aclvocant-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
kunnen worden uitgevoercl :
Overwegende dat nit de regelmatig
overgelegtle stnkken hlijkt tlat een aanslag in de inkomstenbelastingen over
dienstjaar 1947, onder nr 103 N van de ge1e KAMER. - 25 Juni 1953
meente Houdeng-Aimeries, ten laste van
verweertler ten kohiere is gebracht go- REDENEN VAN DE YO NISSEN EN
weest; dat verweerder tegen deze op de
·ARHIDSTEN. - HUH<lERLT.JKE ZAKEN. cijfers zijner aangifte gevestigde aan00NCLUSIES DIE EEN REWEEUDE WJcTTELI,TKE
slag een reclamatie heeft ingediend die
HEGEL INROEPE!(. KARAK'l'Eit VAN OPENgegrond is hierop dat hij nagelaten had
BARE ORDE YAN DE RI~GEL NIET AANOEVOERD.
zekere belastingbedragen van de aangeARRES1' ''ASTS'l'ELLENDE DA'l' DE PARTIJEN
geven sommen af te trekken; dat de di'TAN DE INGEllOEPEN REGEL HEEREN '-VILLEN
recteur der belastingen, over die reclamaAF\VIJKEN. GI~M:O'l'lVEERDE BESLISSING.
tie uitspraak cloende, ze verworpen heeft
en, bovendien, na wijziging van de be- 1·Vannee1', volrtens de bewoonUniJen ·van
lasthare grondslagen, de tenkohierebrenconclu.sies, er op het uesch'il toepa8sin!l
ging van een- aanvullencle aanslag heeft
rnoet genwrbkt wonlen vnn een regel,
aangekondigd;
rUe de conclu.sies 1!C?'klwren een wette{llELGISOHE

S1'AA1',

MINIS'i'ER

'.r. DURIAU.)

VA;>;

FINANOIEN,

-··- ·--·-· - r

-741/ijl;;e rertel te JZi)n, cloch zoncler e1· het
l.:a.ntJ,;fel· nm openl!nre onle nnn toe te
],:enne11, sclt en at het wrrest, rlat ·vaststelt dat lle o•ve?·eenlcomst ·vwn lle pwrf'ijen Hm de nanpevoe?·cle 1·egel afwijkt,
71 et wrti.Tvel 9?" ·vnn lle Gronclwet ni.et,
aoo·r lw·ven(lien ueen n-it8prna7c te aoen
omf?·ent lwt bestnwn van rtezertr1e regel.
(DE VEBZEKEHING~YEI\'NOO'l'SCHAP (( ~OH'l'H DTIJ'l'IHH
AND
~IEHCAN'L'ILE
INSURANCE
COJviPANY ))
'1'.
DE
\"ENNOO'l'SCHAP
«NATIONAL
MATCH COMPA~Y ll.)

.:\.U.HES'l'.

HE'J' HOI<'; - Gelet op het bestn~den
arrest, op UO NoYeml1er 1951 door lwt Hof
Yan heroep tP Ilrns;~Pl. gewezen;
OvPr het enig mi<ldel : schending van
artikel 97 van !le Gronclwet, !loordat het
llestre!len arrest (( Yoor recht zegt dat de
regel !ler evenrellighdll toepasselijk i!) op
!le vergoPtling >velke door lle verzekeraars
verRchJJldigd ·is Jl wPgens de gemene averijen, en dat het llnn ten laste vallende
89,58 t. ll. van !le hij!lrage beloopt Jl, en
(( dat fk Yerzekernan; tot integrale terugbetaling Yan de bijdrage in de gemene
;werij g·ehouden zijn Jl, zonder hc~t middel
te beantwoorcl<?n lnidens hetwelk nunleggers stnande hiel<len (( dat de verzekPraars ertoe gehonden zijn cle bijclrage in
de gl'nwn<? averij enkel naar evenrecligheid van hun belang in de berging te
kwijten; clat tlit belang gelijk is ann lwt
verschil tussen lle sclmdeTergoecling· welke zij ingeval Yan totaal verlies luulden
dienen te betalen en de schaclevergoeding welke hun wegens het gedeeltelijk
verlies ten laste komt Jl, doordat llet bestreclen arrest d11s niet wettelijk met redenen is omkleed :
Oven\'egencle clnt !le clnwgwijtlte Yan
tle in het middel aangelmahle conclusies
enkel vi1lt te beoonlPlen in verband met
h1m tekstverband;
Da t zij door aanleggers werclen genom en tPn einde eruit af te leiden dat (( de
tloor cle verzekt~raar wegens .de bijzonclere an~rij en de bij<lrage in de gemene
averijl'n te betalen sum nooit de verzekerde 'vaarcle mag te boven gaan 11;
Dat aanleggers vervolgens opkwamen
tegen llet voor het tegenpleitend argument afgeleicl nit de elausules 1900, van
de AntwervsE' polis (litt. H.) die in 1931
werden gewijzigcl en, steuneml op een
verengtle interpretatie van deze clansule,
1Jeweerden clat zi.i in onderhavig geval
niet toepri sselijk is;
Oyerwegencle tlat luillens het bestreden
arrest, (( de verzekeraars (hier aanleggers)
vruchteloos staamle houden clat de door•
hen voor de llijzondere averijen samengevoegd met de gemene averijen verschul-

digde schadeyergoeding het bedrag van
de yerzekerde waarde niet mag oversellrijden; dat hun stelling ... tegengesproken wordt Lloor lle llepaling van litt. H
van Lle eonventionele clausules 1900-1931,
welke in omlerllavig geval in de overeenkomst tnssen de partijen wercl opgenomen; llat, Yolgens deze bepaling, de gellll~ne a verijen en de v66r de aankomst ter
bestPmming versdmltligde kosten niet in
mindPring van het verzekerde kapitaal
wor!len gebracht; ... · dat tle door de beroepelHlc~
maatschappijen voorgestelde
verengde interpretatie van de clausule
nwt tlezer tm·men onverenigllaar is;
Overwegende dat, wijl het al!lns vastgestelcl had dat de overeenkomst welke de
partijen verbimlt een clansule inhondt
die afwijkt van cle regel c1oor aanleggers
aangevoenl in de in llet middel aangelmalde conclusies, zonder eyenwel staan<1e te honden dat zij van openbare orde
zou zijn, het arrest niet meer behoefde
over het bestaan van deze regel nitspraak
te doen;
\Vaaruit volgt dat het middel niet kan
won1Pn aaugenomen;
Om llie redenen, verwerpt cle voorziening; veroonleelt aanleggers tot de kosten en tot een vergoeding van 150 fTank
.i egens verweerster.
25 :runi 1933. - 1° kamer. - Yoo·rzitteJ·,
H. L01weaux, eerste voorzitter. - Ye·rGeUjlc7.uislna.lfeve'l", H. Daubresse. rlenc1e concl.nsie, H. Raoul Hayoit lle Termicourt, eerste advocaat-generanl.
PleiteTs. HR. Van Ryn en Simont.
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HUUROVERJ<mNKOMS'J'. Hursnuun. - vVE'l' VAN 20 DECEMBEH 1950. EJIR VAN DE ygRHUURDER, TOT IN'l'R1CKKING

YAN

DE

HUURVERLENUING.

-

VOORWAAll-

DEN.

2°

HUUHOVERICENKOMS'l'. HumErs VAN DE VEUHUURDER, '1'01'

Huun.

IN'l'REKKIXG VAN .DE HUURVEllLENGING. BES'l'AAN VAN DE VOOl-t\VAAHDEN VOORZIEN
DOOR AR'l'IKEL 4, PARAGH.AAF 3, VAN DE '\VE'l'

YAN 20 DECICMBER 1950. TAAK AAN DE
ll!WH'l'ER 'l'OEVER1'ROUWD DOOR AR'l'IKEL 4,

5, VAN ZELI!'DE 'VE'l'.
HUUROVEREENKOMST. nuun. - EIS TO'l' lN'rREKKII\ll
PARAGUAAF

3°

HUURVEULENGING,
RECH'l'ER Oli' DE

-

NASPORING

NODIGE

HursVAN
DOOR

WOONRUIM'L'E

DE
DE

NIE'f

OP EI~N ANDERE MANIER DOOR DE VERHUUllDER

KAN

YERKREGEN

·woRDEN.

-

VEH-

PLICHTINU VOOR DE VERHUURDER EN DE
HUUHDER . DE DOOR DE RECH'l'ER GEVIlAAGDE
FEITELI.JKE ELEMENTEN TE VERSCHAFFEN.

4°

HTJUROVEREENKOl\'IST. -

HUTS-

-742HUUR. Ers VAN DE VERHUURDER, TOT INTREKKING VAN DE HUUIWERLENGING. BES1'AAN VAN DE \"OORWAARllEN VOORZIEN DOOR
ARTIKEL 4, PAR.AGRAAF 3, VAN DE "\VE'f VA~
:W DEOE~IDER 1950. - BESLISSING DIE DE
AANVRAAG VERWEHP1' O:i\fD,\1' DE VERHUURDEI~
DE ONUOGELIJKHEID NIET BEWI.JS'l' OP EEN
ANDERE MANIER DE NODIGE WOONRUil\ITE 1'E
VERKRIJGEN. 0NWE1"l'ELIJKE BESLISSING.

1 o .{rtUcel 4, J)(tHtgraat 3, van rle wet 1;an
20 Decembe1· 1950 ho1ulencle nitzonlle1"ingsbepnlingen in.cmke hu,ish·wn·r, mctchtigt lle verhnu.rller er toe, om een wettige reaen, rle int1·elcking vwn lle hu..wrve·rlenging te eisen, inllien kiJ nwn Cff_
hmt1·1Ze·r een waning verschrtft, welke
i1~ lle /J'ij rle.ze bepnUnu nnrler omschre·uen voonmwrclen a.an lliens behoetten
volrloet (1).
2o Hoewel rle voonvannlen voo·rzien,
voor rle inw'ilU.uin.IJ vnn een cis tot ·in:
t·relclcing van hu·wr·ue·rlenying_, door wrt-ikel 4, parauranf 3, van de wet vnn
20 Decembe·r .1950 houclenrle nitzonlle1'i·nusbepnlinyen inzake h·wish11:zw 1;ervnlrl zi]n, !Jehoort het acm rle 1·echter,
!Jii w·ie fle eis aanha.nu·ig is, nn te ,qacm
of cle norliue woo·n·rni:mte niet op een nnrle1·e mwn-ier door fle ve·rhn·nnler lcnn
1jl31"7"reuen wo·rflen. (Wet van 20 December 1950, art. cl, paragraaf 5.)
3° TVnnnee1· de rechte·r, bij w·ie een eis
tot int1·ekldn.IJ van cle h1w1·ve1·lenr1ing
nnnhnnu-i.g Is uem.nnlct, ove1·eenlcomsti.1J
1/irt-ikel 4, pn1·ngrant 5, 1Jnn cle ·wet vnn
20 December 1950, nngrwt of rle nodirJe
tnoon·ru,imte n:iet op een nnclere mnnier
rloo·r, lle verhn1t:nl.e1" lcnn t'e1·7cregen 1.001"rlen, zijn rle verhwtwfle1· en de hn1w~ler
er lieiflen toe gehou.clen, hem de fez.tel-ii/ce elementen te ve1·schatten, cUe hij
hi,m v·rna.gt tot volb1·eng,ing van zijn
tnak.
4o lVnnneer de v001"'Wnanlen voo·rzien
rloor a·rtikel 4, pnrngrnnf 3, vwn. rle wet
vnn 20 Dece·mlier 1950 vermtld .zijn, nutg
de 1·echte1' niet wettel-i:ik een eis ·vnn
cle verhmtnle1· tot intrelclC'in[! vnn cle
h·tt1Wvm·lenging verwerpen om . .'·ecl~n
ant fle ve·rh1t1wder fle omnogel'tJ l"heul
voor hem. n'iet bewi:ist, op ellc nnfler· mnn·ie1· de noflige woonntirnte te verkrijgen (2).
(DE SAMENWERKENDE VENN001'SCHAP
HOME OUGREEN ll, 1'. FLESCH.)

« LE

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 Januari 1952 in hoger be(1) Verbr., 13 October 1:149 (A1·r. Ve1·br.,
1950, biz. 70).
(2) Raadpl. LA HAYE en VANKERCKHOVE,

roep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Luik;
Over het enig midclel : schending van
nrtikel 4, puragrnfen 5 en ;:;, van de wet
van 20 Decem!Jer 1950, houdende uitzonderingsbe])alingen inzakP huishuur, doordat het !Jestreden vonni,; !Jeslist dat aanlegster zou <1ienen te !Jewijzen dat
het hanr onmogelijl;: i:,; op een andere·
wijze dan door intrekking van de verlenging welke zij tPgen de geintimeerde
vordert, de woonruimtt- welke zij nodig
heeft te verkrijgen, en dat zij << geenszins bewi.ist' dat zij omler haar driehonderd tachtig huizen er geen ander
heeft dan clat nm clc- geintimeerde
om het nan te bieden ann Libert die te
bekrompen is !Jelmisd en wiens toestancl
zij te recht wil H~rbetPI'Pll JJ, dan wanneer hi.i clie een iiitrekking van verlenging eist enkel client tp hewijzen dat
claartoe een wettige rpden bestaat en clat
nan de huurcler epn vol<loening schenkende waning wordt verschaft, zoncler
dat hij per:;oonli.ik lwt hewijs ervan belweft bij te brengen dat lwt hem mogeli.ik
is ov eeu andere numier <le woonrnimte
te lle!wmen welke hij noclig heeft :
Overweg-encle dat het !JeRtreden vonnis
vaststelt clat het om een wettige reden is
rlat de intrekking van cle huurverlenging
wordt aangevraagd ovPreenkomstig artikel 4, paragraaf il, van de wet van 20 December 1950, en dat de door de aanleggencle vennootschav aangeboden woning
in verweerders belweft!c'n voldoet; clat
het vonnis evfmwel weigert de verle11ging
in te trekken ov ck~ grond dat dergelijke
eis slechts kan wonlpn ingf~Willigd indien
de verhuurcler bewijst clat het hem onmogelijk is op een andere wijze de norlige
woonruimte te verkrijgen, en dat de aanleggende vennootschap niet !Jewijst dat
zij onder lmar clriehoml!c'rcl t~chtig hnizen er geen enkel ander bez1t dan het
door verweerder bewooncle om het aan
zekere Libert aan te llieden, wiens huisvesting zij zeer te recllt wil verbeteren;
Overwegende dat artikel 4, paragraaf 3,.
van de wet van 20 December 1950, houclencle uitzoncleringshepalingen inzake
huishuur cle verhuurller ertoe machtigt
om een ~·ettige reden intrekking van de
verlenging te eisen indien hij aan de
huurder een woning H'rschaft welke aan
diens behoeften vohloet, in de in cleze bepaling nader omschreven · omstancligh~
clen;
Overwegende dat volgens paragraaf 5
van hetzelfcle artikel, wanneer cle verhuurder om eeri gewichtige en wettige reclen intrekking van de verlenging eist,
de rechter, in voorkomend geval, :nagaat
Gommentni1·e de let loi du 20 decembre 1950,
n' 225.
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of de verlmurder niet op een andere manier de noclige woonruimte kan verkrijgen, onder meer bij opzegging van andere
huurders van dezelfde verhuurcler of bij
intrekking van de door hen verworven
verlenging;
Overwegencle ongc,twijfeld, dat cleze
bepaling zo aan de verlmurder als aan
de huurder de Yerplichting oplegt aan de
rechter de feitelijlte geg,evens te verschaffen welke hij hun ter volbrenging·
van ziju taak aanvraagt;
Overwegemle echter dat, door te beslissen dat ec"n eis tot intrekking van de
huurverlenging enkel lmn worden ingewilligfl inclien, oncler meer, cle verhuurder laat lllijken van de onmogelijkheicl
waarin llij verkeert om op enige andere
wijze lle nodig·e woonruimte te verkrijgen, en clat derhalve de eis tot intrekking
van de verlenging client te worclen afgewezen, indien elke mogelijkheicl voor de
verhuur<ler om op een andere manier de
nodige woonruimte te verkrijgen niet
uitgesloten is, het vonnis de paragrafen 3
en 5 van artilwl -! van cle wet van 20 Decem!Jer 1930, welke bepalingen in het
midclel zijn aangellui<l, geschonden heeft;
Om rUe redenen, Yerbreekt het bestreden vonnis; beveelt clat onderhavig arrest zal overgeschreveJi wonlen in cle registers van de Rechtbank van eerste aanleg te Luik en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van het vernietigd vonnis; veroorcleelt verweerder tot
cle kosten; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Hoei, uitspraak doende in hoger beroep.
25 Juni 1933. - 1° kamer. - Voo·rz'itte?·,
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Vcws!aorteve·r, H. Fettweis. - GeU:ik!u-iaenrle
conc!usie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaat-generaal. - Pleiters, HI-I. Velclekens en de HarvelL
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VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST ONTS'r.AAN).
S'l'OORNISSEN VAN DE j'AUUURSCHAP. VERANTWOOHDELIJKHEID DIE EEN FOU'l' ONDEHS'rELT.

De ve1·pUchting cle stom·n:issen van de
na1m1wschap te· he1·stellen,
gegmnd
op a?·tUwl 1882 vc~n het Bu.?·,qerHjlc
lVetboelc, oncle·1·stelt nooclzakeUfl.; een
font (1).
(1) Zie verbr., 7 April 1949 (A.,·r.
1949, blz. 242).

Vm·b1·.,

(BHACONNIER, T. CONSOR'l'EN GAHGILI •. )
ARRES1'.

I-IET HOF; - Gelet op het bestreden
op 3 Januari 1951 door het Hof
van lleroep te Brussel gewezen;
Over het eerste milldel : schending van
<le artikelen 537, 544, 1382 en 1383 van llet
Burgerlijk vVetboek en 97 van de Grandwet, doordat om te beslissen dat aanlegger venmtwoordelijk is voor de litigieuze
hescharlig,ingen en om de medeverweerder
Ledent buiten de zaak te stellen, het bestreuen arrest crop wijst dat verweer<lers Gargill en Missart hun vordering
steunen op een fout welke, volgens hen
niet in nalatigheden of bouwgebreker:
bestaat, maar enkel in het feit dat rle uitgevoenle werken een rechtstreekse schade
a an hun eigendom · llerokkend hebben ·
dat, welke ook de wettelijke gronclslag zij
waarop men deze vordering wenst te doen
rusten, lletzij een cluidelijk afgetekende
fout in.de uitvoering van de werken de
krenking van eens anders recht or' de
schending van de uit cle naburigheid
voortvloeiencle wettelijke verplichting,en,
rle eigenaar, wiens onroerend goed ter
om·zake van in het naburig onroerend
goed uitgevoerde werken rechtstreekse
schade lleeft geleden, recht heeft op
herstel van de hem aldus berokkende
schacle; dat er clus grond aanwezig
is om in onderhavig geval na te vorsen of
de schade waarover verweerders zich beklagen wel degelijk in de door aanlegger
uitgevoenle werken haar rech:tstreekse
oorzaak heeft; dat de in het onroerend
goed van verweerders vastg·estelde bescha<ligingen voor llO t, h. a:m de door
aanlegger uitgevoerde atkalvingswerken
<lienen te worden toegeschreven, en de
verergering zijn van vroegere beschadigingen welke aan gebreken van bedoeld
onroerend goed te wijten zijn; dat het van
weinig belang is of aanlegger in het leggen van de grondvesten van zijn onroerend g·oecl generlei gebrek heeft laten ontstaan of geen technische fout heeft begaan; dat hij verantwoordelijk wordt
cloor het feit alleen dat hij de werken heeft uitgevoerd terwijl, rekening
homlen<l met de aard van de grond en
met <le nalmrigheid van het huis van verweerders, deze werken noodzakelijkerwijs in bedoeld huis een verergering
moesten teweegbrengen van de beschadigingen die er reeds voordien bestonden,
dan wanneer het enkele feit eens anders
recht te krenken geen font uitmaakt en,
ing·eval van uit de naburigheid voortvloeiencle stoornissen, de font onderstelt
dat de gewone maat van de nit de naburigheid voortspruitencle verplichtingen is
overgeschreden geweest, welke omstanarr(~st,
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digheill de rechters over de grond ten
deze niet vastgestE~ld hel!ben :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat cle vortlering van verweerders Gargill tm M:issart ertoe strekt te
doen zeggen clat aanlegger verantwoordelijk is voor de schade l!erokkencl aan
hun huis door de werken van af!Jraak en
wederopbouw wE~lke llij l1eeft tloen nitvoeren in het naburig onroerend goe<l hetwelk zijn eigendom is, en herstel te bekomen van het nadeel dat 1roor hen daaruit is voortgesproten;
Overwegende dat volgens l1et bestredt•n
arrest, welke ook de juritlische grondslag
dezer vordering moge zijn, de eigenaar
wiens onroerend goetl ter oorzake van
in het nalmrig onroerend goed uitgevoenle werken « reehtstreekse l) scl1ade
heeft ontlergaan, recht heeft op herstel
1mn de hem berokkeiHle schacle; clat het
nit deze stelling ufleidt tlat er groncl aanwezig is om na te vorsen of de door verweerders aangevoertle schacle in de door
aanlegger uitgevoer<le werken haar rechtstrtetekse oorzaak heeft; clat het vaststelt
dat het van weinig l•elang is dat ami~
legger in het leggen van de grondvesten van zijn onroerencl goed generlei
\)(Jnwge!Jrek lweft laten ontstaan of geen
technische font lweft l!egaan;
Overwegentle dat de op artikel 1382 gegronde verantwoordelijkheid nooclzakelijk een font onclerstelt;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door de vonlering van verweerclers in te
willigen om de enkele reden dat de beschadigingen waarvoor herstel wordt geeist, hun rechtstreekse oorzaak' hebben
gel1ad in de werken welke door aanlegger
werden uitgevoerd in het naburig onroe-·
rend goed waarvan hij !le eigenaar is,
zonder vast te stellen dat aanlegger een
font heeft begaan, het bestreden arrest
de in het micldel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
,;al overgeschreven worden in de registers van het Hof van beroep te Brussel
en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerders tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van
!Jeroep te Luik.
25 .Juni 1953. - 1• kamer. - Voor.zitter,
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ve·rslnggever, H. Fettweis. - Gelijklnidende
condusie, H. Roger .Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal.
PleUers,
HH. Simont en della Faille d'Huysse.
(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
28 Mei 1953 (B-1tll. en PAsrc., 1953, I, 746).
(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
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1° liiiDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLUKE ZAKEN.,- MinDEL EEN GERREK AAN AN'fWOORD 01' DE OONOLUSIES AANVOERENDE. PASSEND AN'l'WOORD. JYIIDDEL DA'l' GRONDSLAG MIS'!' . IN FEI'l'E.

2° lliiDDELEN TOT VERBHEKING.BUIWimLr.JKE ZAKEN. l\1IDDEL DA'l' <IAN
RET BES'l'REDEN AR.RES'l' EEN BESLISSING TOEROHIU.TF'l' DIE :f!E1' NIET REVAT. l\1IDDEL
DAT GRONDSLAG UIST IN FEITE.

,go INTEHESTEN WEGENS VERZUIM.
ARTIKEL 1153 VAN HE'l' BURGERLIJK
'VE'l'BOEK. -

REGEL DIE DE VER'rRAGII!G IN

DE 1JI'I'\TOERINH VAN
GELDSO:U UE1'REF'l'. OP DE ¥VEGENS HE'£

EEN VER.BINTENIS VAN
NIE'l' VAN TOEPASSING
NIE'l' TEH.UGGEVEN VAN
OOUDSTUKKEl< YERSCHULDIODE SCHADE EX IN'l'ERES'l'~N.

1 o :1£-ist arondslu,q ·in feite het midde/. rla.t
een ge/Jreli; uan antwoord op de concllf.sies aan·voert, 1.vanneer rle.ze, in de /Jest·reden /JesUssing, ]Jasse1ul /Je(mtwoora
·werden (1).
2° jJfi.st p1·onrlsln,rt in jeite het miclclel clat
nwn het lwstrer7en urrest een /Jesz.issi·nrr
toeschri.jjt £l1e hct ni.et lJevat (2).
3" Ll:rUkel 11ii8 va.n het Bur,qerUjTr; lVet/Joek /Jetrejt slechts cle ve,·f1·agin,rJ ·in de
u.it1Joer·i.nrt 1mn rle verMnten·issen 1velke
zich tot /Jetaling 11a.n een zelcere sam /Jepalen; het is niet van toepnssing op de
schnde en interesten 1'Cr8chu.l(li.q£l weyens het niet te·ru.ggwven van go·lulst·u.lcken £lie het 1Joon.ve·rp van een ·ve,·n.fetiyde .rtift he/J/Jen u. ituernaakt (3).
(D'HOND, '1'. S. EN M. BERUAN.)
ARREST.

HE'l' HOE'; - Gelt1t ov h<1t bestreden
arrest, op 10 .Tuli 1951 door het Hof van
beroep te Brnssel gewezen;
Over het eerste mitldel : schending van
de artikelen 1111, 11:)4, 1319, 1322 van het
Burgerli.ik Wetboek, 1 en 2 van de wet
van 12 April 1947 tot invoering van een
wettelijk vermoeden ten bate van zekere·
personen die slachtoffers van zedelijke
tlwang zijn geweest en 97 van tle Grandwet, doordat het bestreden arrest zich ertoe beperkt heeft te verklaren tlat aanlegster het bewijs niet levterde, noch zelfs
poogde te lever'en hetwelk omschreven is
in artikel 2 van de wet van 12 April
5 Februari 1953 (A·n·. F erbr., 1953, blz. 384;
Bull. en PAsrc., 1953, I, 4·29).
(3) Zie verbr ., 7 november 1901 (Bull. en
PAsrc., 1902, I, 33); 22 Mei 1953 (A1·r. Jle1·b,·.,
1953, blz. 651; Bull. en PASIC., 1953, I, 735)"

T--:-:--_
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telijke gegevens was onwergeworpen ge-

lijke dwtmg onwer te werpen, die tegen
haar OIJ groml van artikel 1 van dezelfde
wet werd ingeroepen, dan wanneer de
reehter over de grond, door in dier Yoege
uitsprank te doen, allereerst llet geloof
heeft miskentl hetwe lk client geltecht nan
de conclusies luidens welke aanlegster
::;taamle heeft ,gehomlen clat << het vonnis
n qno )), op groncl nm afcloende beschouwingen, oorcleelknndig had geacht clat het
ln de wet om~chreven vermoeclen van
annwending van geweld door de tter
behancleling \Jel;:eml staancle feitelijke gegevens ll omver geworpen wer(i. en lmitm~
dieu de redeneu van de eerste recllter
heeft ingeroeven welke onder meer op
deze feitelijke g(~gevens gegroml waren,
waaruit volgt dat de rechter over de
growl insgelijks nagelnten heeft antwoorcl te yerstrekken op de \Jij hmn annhangige conelnsie~ en inzonclerheid uitspraak te doen oYer het bestaan of lwt
ge!Jrek nan ter zake dienencl karakter
van de feitdijke omstancligheden (el'nzi.illige ver!Jreking van de lmwelijksllelofte vanwege een der verweerders),
welke aanlegster aanvoercle ten einde,
overeenkomstig artikel 2 van de wet Yan
12 April 1947, het vermoeden van zedE'lijke dwang omver te werpen hetwE'1k
yerweenlers tegpn haar cleden gelllen :

""'E~est;

Overwegemle dn:t het bestreden arrest
beHlist (lat cle gift van hand tot hand
nm oiOO gomlponclen sterling· en van ver::;elleiclene roeren<le voorwerpen, waarop
aanlegster zich \Jeroept, wegens <le datum.
wuarov zij plants had en de bijzondere
toestand van <le hanclelende partijen,
volgens nrtikel 1 van cle wet van 12 April
1947 vermoed wonlt, omler zellelijke
tlwang toegestaan te zijn en vernietigbaar teo zijn naar het \Jij artikel 1111 van
het BurgPrlijl;: vYethoek voorgesehrevenP;
dat volgens artikel 2 van lle wet uanlegr,;ter, om (lit vermoeden omner tt" werpe-n, (liemle te llewijzen dat deze gift van
hand tot llaml haar in soortgelijke voorwaanlen zou gto<laan geweest zijn, zelfs
imlien de in artikel 1 lledoelcle bijzondere
omstandigheclen niet hnclden bcot-:taan;
Overwegencle dat het arrest vaststelt
dat er geen gronll is om, zoals de eerste
rechter ten onreehte -heeft gedaun, na te
vorsen of de zedelijke clwang· slechts een
onclergeschikte rol heeft gespeelll, en dn t
aanlegster het op haar rustencle llewijs
noch levert, nocll voogt te leveren;
Overwegende dat aanlegster in de door
haar v66r het lwf van beroep genomen
eonclusies aanvoer<le dat het lleroce11en
nmnis 011 grond van afcloencle llescllouwingen oonlec~lkundig geacht had clat het
vermoeden van g·ewelclpleg·ing, omschreven in <le wet yan 12 April 1947, door
de tPr llelmncleling llekeml staamle fei-

Overwegemle dat het bestreclen arrest,
<loor het op aanlegster rustend bewijs te
bepalen en door llij een souvereine beoor<leling van de feiten te beslissen- dat
(lit llewijs niet was gelevenl, een gepast
antwoord heeft verstrekt op de conclusies
waannn. het cle draugwijclte juist heeft
lwoonlee ld;
Dnt het middel feitelijke gTOndslag·
mist;
Over llet tweede midclel : schending
Yan de m'tikelen 3 van de wet van 3 Deeem\Jer 1885, tot goedkeuring van de alde
nm 12 December 1885 waarbij Belgie tot
de muntovereenkomst van Pnri)s van
G ·Nmiember 1885 is toegetreden, 2 van de
\Je~luitwet nr 5 van 1 Mei 1944 en 1 tot 3
van het besluit 11" (j der in raacl vergadenle ministers van 1 Mei 1944, allebei
met betrekking tot de voorwaarclen van
aankoop en verkoop van goud en buttenlamlse mnnt, G, 1146, 1147, llli3 (gewijzigd
llij art. (; van de wet van 1 Mei 1913)
c~n 1895 van llet Burgerlijk Wetboek,
dounlat llet bt~streclen arrest onder meer
aanlegster veroorcleelll lweft tot teruggnve van 500 gonclponclen sterling aan
verweenlers, of, in<lien zij in gebreke
bleef zulks te lloen, <t tot het betalen van
een som als sclutllevergoetling, welke som
nit tlien lloofde ex neqno et bono op
300.000 frank kan geraamd worden ll, eerRtP on<lerlleel, dan wanneer in de openbare akten, vonnissen of arresten, lle
~:;ommen enke l in franken en centimes
mogen worden uitgeclrnkt; dan wanneer
(le reellter over de groml clerhalve - ing·eval ener ver!Jintcnis clie zoals ten deze
in lmitenlamlse munt is uitgeclrukt (goutlponden sterling)
aanlegster enkel
mocht veroorclelcn tot het betalen van
een zodanig aantal franl;:en als noclig zou
hlijken om. nan verweerders toe te laten
zicll yoormelcle l)Onclen sterling aan te
RClmi'l'en ten clage van de werkelijke betaling, ov basis van de officiele wisselkoers van cle Nationale Bank van Belgie
(zie de in het middel aangeduicle wetsllepnlingen, met uitzonclering van de artilwlen 114!i, 1147 en 1153 nm het Burgerlijl;: vVetboek); tweelle onclerdeel, clan
nog wmmeer een verbintenis tot teruggave welke op een zelfs in lmitenlanclse
munt uitgetlrukte geldsom betrekking
lweft, het voorwerp niet mocht uitmaken
vrm een compenserende veroordeling,
welke zelf de vorm had van een andere
geltlsom die, naar beweerd werd, als
sclladevergoecling verschulcligcl is (voormelcle art. 114!i, 1147, 1153 en 1895 van
llet Burgerlijk vVetboek) :
Overwegende dat, na de gift van hand
tot hand Yan GOO goudponclen sterling en
van verschteiclene roercencle voorwerpen,
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welke op 12 Mei 1940 aan aanlegster werd
toegestaan, door nietigheill getroffen verklaard te hebben en wegens zedelijke
dwang vernietigd te hebben, het bestreden arrest de ternggave aan verweerders
binnen vijftien dagen na zijn betekening,
lweft gelast van deze 500 gomlponclen
sterling en roerende voorwerpen en, indien zij in gebreke bleef znlks te doen,
aanlegster veroordeeld l1eeft om hun, als
scl1adevergoecling, de som van 320.000 fr.
met de gerechtelijke interesten te betalen;
Overwegencle dat het bestreden arrest
de teruggave gelast aan verweerclers van
de goudstnkken welke het voorwerp zijn
geweest van de vernietigde gift van hand
tot hand en niet, zoals door het midclel
worclt onclersteld. het betalen van een
som van 500 go"uclponclen sterling, beschouwd als munt;
Overwegende clat, waar het in zijn
eerste onclerdeel aan het arrest een beslissing toeschrijft welke het niet inhoudt, het miclael feitelijke grondslag
mist;
Overwegende dat nit het bestreden arrest blijkt clat de eis niet op een uitblijven van betaling is gegroncl, cloch op cle
nietigheid van de gift van hand tot hand
waarop aanlegster zich beroept en op het
niet teruggeven van de goudstukken
welke het voorwerp van de gift van hand
tot hand zijn geweest;
Overwegende dat in het tweede onderdee! van het middel ten onrechte de
schending van artikel 1.1.53 van llet Burgerlijk vVetboek wordt ingeroepen, wijl
!leze bepaling enkel betrekking lweft op
het ni,et tijdig uitvoeren van de verbintenissen welke zich tot !Jetaiing van, een
zekere som bepalen;
Dat clit onderdeel van het micldel naar
recht faalt;
Om clie reclenen, verwerpt cle voorziening; Vl"roordeelt aanlegster tot de kosten en tot een vergoeding van 150 frank
jegens verweerders.
25 Juni 1953. - 1° kamer. - Foorzitter,
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Yersln{frJC'I!Cr, H. Fettweis. - GeUjkl,nidende
conclnsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
Ple-iters,
I-IH. Simont en .Ansiaux.
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gET- EN KOOPW.AREN (MISBRTJIK
IN DJ!J HANDEL V.AN). - BESLUITWET
VAN 14 MEI 1946. - ToESTAND VAN SCHAARS'rE 0~' NOOD. - lTI'l'VOERINH VAN EEN BEPAALDE PRESTATIE. - VERBOD ZE VAN DE
AANVAAR.DING VAN EEN ANDERE PRESTATIE AF-

HANKELI.JK TE MAKEN. - BETEI(ENIS VAN
DE BEWOORDINGEN (( ANDERE PRES1'A1'JE JJ.
In artUcel 3, 2°, vnn de beslnUwet Vftn
14 Mei 194(), houdenrle ve1·scherpin[! vnn
rle contrOle fler pri;izen, nan1· l'tdd
WfUL'I"Vwn het '!:C1·1Joden is, doo:r misbrn,ik
te malwn vnn een toestanfl vnn schnn1·ste of noocl, de 'llit,voeTing vnn een bepnalde p1·estatie 1:an fle aanvaa1-fl'in.q of
lielofte vnn a,nnvruL1"ding vwn een nnrlere
prestnUe ClfhnnlceU/l,; te rnalcen ~vonlt
rloor deze lnatste" lJewoorrUngen een
prestatie /Jedoehl wnarvnn rle nard of
het voo'f'/,{)C'I"tJ ve1·schillend zijn vnn fleze
rler eerste, tHestatie.
(DE
ME'l'

CLIPPEL, 1'. DE PERSONEN\'ENNOO'l'SCHAP
BEPERK'l'E AANSPRAKELIJTCHEID C< ALFI'l' JJ.)
ARHEST.

HJ!JT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op ll 1\'fei 1951 door l1et I-Iof van
lJeroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1134,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wet!Joek, 11 van de !Jesluitwet van
14 Mei 1946 houdende verscherping van
de controle der prijzen, cloordat het bestreden arrest de vorclering van verweerster ontvankelijk en gegroncl verklaart,
en het middel verwerpt waarbij eiser
staande llielcl clat de betwiste overeenkomst onder toepassing viel van artikel 3
cler !Jesluitwet van 14 Mei 1946, en derhalve nietig was, om reden <c dat de toepassing van de wet, tlie van openbare
orcle is, niet nooclzakelijk de nietigheicl
van v66r haar inwerkingtrecling afgesloten contracten medebrengt; llat cleze beslnitwet echter desgevallend toepasselijk
zou zijn op prestaties die met rlie !Jesluitwet strijdig ~onden zijn, en tlie nit voormelde contracten zonclen voortvloeien en
bestemcl zouden zijn om later tij<lens
haar werking uitgevoercl te worden JJ,
alzo stilzwijgencl aannemenll clat cle hetwiste overeenkomst v66r het van kracht
worden van de besluitwet van 14 Mei 1946
gesloten werd zoals verweerster het voorhield, en nochtans elders vaststelt clat de
betwiste overeenkomst op 29 .Juli 1946
afgesloten werd, dan wanneer de !Jesluitwet van 14 Mei 1946 van kracllt geworclen
is op de clag van haar lJekendmaking in
het Bel,qisch Stnntslilnfl, namelijk op
Hi Mei 1946, en doorlla t !Jijgevolg de beslissing van het arrest gegrond is op
tegenstrijdige motieven, wat met ge!Jrek
aan motivering gelijkstaat :
Overwegende dat, antwoordencl op aanleggers aanvoering, het bestreden arrest
verklaart dat cc de toepassing van cle bepaling van open!Jare onle van cle beslnit-
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nietigheid van v66r hare invoegetreding
afgesloten contracten medebrengt; d:it
die besluitwet echter desgevallend toe}msselijk zou zijn op prestaties die, voortvloeiende nit voormelde contracten en bestemd om later tij!lens zijn werking uitg;evoerd te worden, in strijcl met die besluitwet zouden zijn JJ, doch da:t het daaraan toevoegt dat << c1it punt echter slechts
ter sprake zou kmnen in g·eval blijken
zou dat artikel B !lpr besluitwet toeDasselijk ifl ));
Overwegende <1at aldus blijkt dat, in
strijd met wat in het middel wordt aangevoerd, het lJestreden arrest geenszins,
nitdrukkelijlr of zelfs stilzwijgend, heeft
vastgesteld clat ck betwiste verbintenis
v66r de inwerkingtrecling van de besluitwet van 14 JVIei 1946 wercl aangegaan;
doch clat het nrre~t <laaromtrent geen
uitspraak heeft gcdaan;
Overwegenlle d<t t clienvolgens de motiYering van hot 1JPstreden anest de in het
middel aangPldangde tegenstrijdigheid
niet 1Jevat en dat het middel in feite niet
ovguat;
Over het hvPe<le micldel : schending
van lle artikelen ::l en 4 van de besluitwet van 14 Mei 1!)4(1, houdende versche1·ping van de contrme cler prijzen, 6, 1131,
1341 en 1353 van llet Durg·erlijk Wetboek,
2 en 4 van cle wet van 17 April 1878 bevattende cle voorafg·aamle titel van het
vV etl.JOek van strafvorclering en 97 van de
Gromlwet, doonlat. na vastgesteld te heblJen <c dat « Alfit JJ in l9J6 er belang bij
hacl, in het vooruitzicht van een latere
wijziging van de markt, van De CliP11el
te hekomen dat llij zicll voor tien jaar
zon verllinclen, clerwijze clat zij, « Alfit JJ,
die aan De Clil!l1el producten gelevercl
had toen ze scllaars waren, op zijn klienteel voort moeht rekenen, toen die scllaarste zou verclwenen ziju JJ, het lJes'treclen ,arrest cle vonlering van verweerster ontvl1nll:elijk en gegrond verklaart
en het micldel v<'rwerpt waarbij eiser
::;taamle hieltl <lat <le betwiste overeenkomst onder toevassing viel van artikel ;:: der besluitwet van H :M:ei 1946 en
derhalve nietig was, om reden « dat voormel!le wettelijlw hl•Bchikking een zogezegLle tweele<lige verkooD (vente jumeh~e)
verbiedt; clat het litigic~uze contract een
clergelijke verkoop Ii1et voorziet; dat De
Clippel innners slechts een waar aankocht, met name asbestcementproducten,
en cloor de overeenkomst geenszins gebonden was om terzelfllertij c1 andere prodncten bij « Alfit JJ te bestellen; Llat ten andere cle voorwaarlle dat De Clip11el zich
zou verllinden om zich geclurende tien
j aar, bij « Alfit JJ te bevoorraden, g·elet op
al de oms'tandigheden van de zaak, en het
weclerzijds belang van de partijen bij de
verwezenlijking van het contract, als

deel uitmakende van de overeenkomst
zel1•e moet beschouwd worden en geenszins nls een nienwe verbintenis die, naar
aanleicling van de eerste verbintenis levering van aslJestcementproclucten 'aan
lle koper zou OlJdringen Jl .. • « dat opvallend is dat De Clippel er nooit aan
ge!lacht heeft klacht neer te leggen, om
een strafrechterlijk omlerzoek nit te lokken waaruit zon gebleken zijn dat « Alfit >J up een ongeoorloofde wijze de toentertijcle heersemle schaarste in haar
voordeel zou hebben uitgebuit JJ, dan wanneer : jo artikel 3, 2°, van cle beslnitwet
van 14 Mei l94G verbiedt, bij misbruikmaking van een toestancl van schaarste of
nood, het uitvoeren van een bepaalcle
prestatie nfhunkelijk te maken van cle
venilichting een amlere prestatie te moeten aanvnarclen of het aanvaarden er van
te moeten beloven )}, zonder uitzondering
te maken voor het geval waarln de tweede
vrestatie g·oederen van clezelfde aarcl als
deze die het voorwerp zijn der eerste
prestatie tot voorwerp heeft, noch voor
het gentl wamin de tweede prestatie beloofcl of nangenomen wordt in dezelfde
overeenkomst als Lleze die op de eerste
prestatie recht g·eeft; 2° het feft dat een
overeenkomst strijdig· is met lle beschikking van artikel 3, 2°, der besluitwet
van 1-t Mei 1946 door alle micldelen van
recht mag bewezen worden en niet aileen floor cle in het verloop van een strafrechterlijk onderzoek verzamelde elementen; 3° elke overeenkomst strijdig met
cleze lJeschikking van openbare orde volstrekt nietig is, zelfs inclien de partij
die cleze nietigheicl inroept, geen klacht
neergelegd heeft :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat in 194G, wanneer een grote
schaarste in ltsbestcementproclucten heerste, aanlegger, bij het aankopen van
dergPlijke vroducten bij verweerster
zich verllonclen lweft geclurencle tien jaar
al zijn aankope1~ van asbestcementproduc·ten uitsluitend bij cleze te doen;
Overwegende dat uit de bewoordingen
zelf van het in het middel bedoeld artikel 3, 1°, van de besluitwet van 14 Mei
194G blijkt dat door de opstellers van die
besluitwet niet wenl beoogd, zelfs in een
lwc~rsencle toestand van schaarste of nood,
te verbieden de verkoop of de levering
van een bepaulde soort of hoedanigheid
waren afhankelijk te maken van de belofte waren van dezelfde soort of hoedanigheid in de t.oekomst aan te kopen;
Overwegende Llat, waar in 2° van
voormeld artikel 3 wordt verboden, door
misbruik te maken van een toestand van
schaarste of nood, het uitvoeren ener bepaalde vrestatie afhankelijk te stellen
van de verplichting tegelijkertijll een andere pres'tutie te aanvaarden of het aanvaar!lPn Pr van te beloven, door de be-
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woordingen << andere presta tie Jl ene
prestatie worc1t bedoeld waarvan de aard
of het voorwerp verschillen van die der
eerste prestntie;
Overwegende dat dnaruit volgt dat het
bestredcm arrest wettelijk heeft beslist
dat de in 1946 gesloten overeenkomst niet
door het artikel 3 van de lJesluitwet van
1-! l\Iei 1946 was verboden, en dat het
eerste onderdeel van het middel naar
recht faalt;
Overwegende dat het tweede en het
derde onderdeel van het micldel slechts
over!Jodige l>eweegreclenen van het bestreden arrest hestrijden, c1at zij alclus
llij ge!Jrek ann belang niet ontvankelijk
zi.in;
Ont die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot de vergoeding van 150 frank jegens
verweerster.
26 Juni 1953. - 1° kamer. - Voo1·zitter,
H. Bail, raadsllem· waarnemencl voorzitter. - Ve1-slaffgever, H. Vandermerscll.
Gel-ijl;;lwiclende conel·usie, H. Raoul
Hayoit de 'l'ermicourt, eerste aclvocaatgeneraal. - PleUe1·s, HH. Van Ryn en
Van r~eynscele.

Ie

KAiVIER. -,-

26 Juni 1953

SCHENKINGEN RN TESTAMENTEN.
GEMEENSCHAPPELIJKE 'l'ES'l'AMEN'l'EN. NIE'l'IGHEID INGEVOERD DOOR AR'l'IKEJ, 968
VAN IIE'l' BURGERLIJK vVE'l'BOEK. DBAAGWI.JD'l'E.

De door nrtikel 968 •IJa·n het Bnruerlijk
We.tl!oek i,n,yevoe·rde nietiyheid vrtn cle
gerneensehappeUjli:e testnmenten is toepasseUjk op het geheel ·l;(m de in r!ez.e,qde testnmenten bevntte 1JesehU,okin{!en; bi:irJWI;olg, ·in ueval 'Vwn uenwensch(lppeUjlce eigenhClnll'ige testnmenten,
i,g rle nietighC'icl vnn toepClssi.nu zowel op
lie ·nUe·rste 1VU.•7Jeschilckin,qen 'Vwn de
rwj'lntet· cUe rle Cllcte {!eheel met ei{!en
h(lnll .c1eseh1'wcen en f!etekend heeft nls
OtJ rleze van de Clnllere erjtater of rle
anclere erflllters (Zi,e er zieh toe l!epnnlll
heblmn er hun han(ltelcenin{! op nan te
1Jrengen (1).
·
(BURSSENS, 'l'. DUMON.)
ARRES'l'.

HIDT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 October 1951 door het Hof
van l>eroep te Gent;

Over lwt enig middel : schending van
lle artikelen 89P., 89ii, 968, 91i9, 970 en 1001
van het Burgerlijk vVet!JOek en 97 van de
Grondwet, doordat llet bestreden arrest,
IJij Llevestiging van de !Jeslissing van
de e.erste rechter, de vordering van de
aanlcgster niet gegrond verklaard heeft
welke strekte tot afievering van het
legnat dat ten haren Yoordele door wijlen
Bertha De Brauwere, 1uiclens ee.n eigenhandig testament van ± April 1944 vermaakt werd, en, om er aldus over te beslissen, gezegd testament !Jeschonwd heeft
ah.; een gezamenlijk testament verlloden
door artikel 968 van het Burgerlijk vYetlJOek, om<lat het !Jenevens cle uiterste wils!Jeschikkingen van Bertlm De Brnnwere,
beschilrkingen !Jentt hetreffende de goederen van haar broecler, Pierre De Branwere, alhoewel Iwt in feite vaststond dat
het lJetwist testament gans met de hand
van Bertha De Brauw~;re aileen geschreven was en door haar gedagtekend en getekencl wel'(], en door Pierre De Brauwere
;;lechts getekend wen!, dan wnnuecr er
geeu gezamenlijk teshunent, verbotlen naar
<le zin van lle wet, zon lnumen !Jestaan
te.nzi.i twee of meer persomm in eenzelfcle
akte hi.i testament helllJen beschikt, wat
nooclzakelijk veronclerstelt <1at in de alrte
twee of meer testamenten voorkomen die
regelmatig zijn mtar <le vorm,. terwijl het
te:,ltament dat niet in de vonnen van de
wet ovge~telcl is niet hestanncle en zondf~l'
rechtelijk uitwm·ksel is en, dus, geen gezmuenlijk testament Iran t10c'n ontstaan
en gPen annleic1ing geven kan tot vernietiging nm het tc>stament dat onder
alle oogpunten regelmatig is en waarmecle
het vermengcl is, en clan wanneer, al<lus,
in de zaak, de akte geen testament van
Pierre De Brauwere bevatte, cloch enl>:el
het enig eigenhanc1ig testament regelmatig
ml<ll' de vorm van Hertha De Brauwere
<liP allePn llet gans met <le halll1 ges~:hrPven, geclngtekencl t~n getekeml lweft,
Pll doordat het bestreclen arrt>st het litigieuK testament bij toepas;;ing van artikel IJ(i8 van het Dnrg<'rlijk vVet!Joek enkel
uietig heeft verklaard om retlenen tli.e niet
vass<;ncl zijn en onvoldoencle om de feitelijke en reclltsargumentatie te lleantwoor<len van de conclnsies van de aanlegster
<lie de gelclighei<1 inriep Yan het enig testamPnt van Bertha De Branwere, clat regelmatig naar de vorm is, lwt niet-hestaan
in llet testamentair geschrift van een testanwnt van I'iel'l'e De Brauwere c1ie het
geschrift enkel getekend heeft en, bij geen de nota 2, blz. 611; FuzrER-HER><AN, Re-

Zie DE PAGE, bd. VIII, n' '813, !itt. f:i',
en de nota 128; LAURENT, bd. XIII, n' 144;
GALOPIN, Donations entre vifs et testaments,
11' 198; PLANIOL en RIPERT, bd. V, 11' 528;
AuBRY en RAu, 5" uitg., bd·. X, paragraaf 667
(1)

11ertoi.re, vo 1'est(une'nt.r;;, nr 290, .en. l:hlppl.,
v'~ J'estlanents, nrs 289 en 290; raadpl. oak
KLUYSKENs, De sclwnkingen e·n testau~enten,
n' 193; BEUDAN1', bd. VI, n' 20, en verbr. Fr.,

3 Februari 1873 (Dall. Per., 1873, 1, 467). ·
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gezamenlijk testament verboden tloor het
hierboven bedoeld artikel 968 :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de bij artikel 968 van
het Burgerlijk W etboek ingevoerde nietigheid toepasselijk is wanneer twee personen in een zelfde akte overeenkomstig
artikel 895 van het Burgerlijk Wetboek
beschikken;
Overweg·ende clat tle cloor het milldel
voorg·ebrachte interpretatie niet kan aangenomen worclen, naar luitl waarvan cle
nietigheid van !le akte in zijn geheel niet
opgelopen wor<lt, in geval van eigenhandig
testament, wanneer de uiterste wilsbeschikkingen van een der beschikkers aan
tle bij artikel 970 voorziene vormen voltloen, terwijl tlie van de andere beschikker of van tle andere l1eschikkers
tlaaraan niet voltloen;
Dat dergelijke intenll'etatie, aan artikel 968 eeil beperking aanbrengt welke
het niet inhoudt;
Dat tlit ondenleel van het micltlel naar
recht faalt;
Over het tweetle omlenleel :
Overwegende clat aanlegster aanvoerde
dat cle akte gold als testament van
Bertha De Brauwere <lie het geschreven
en onclerteken<l h>ul, terwijl tle alde
slechts nietig was als testament van
Pierre De Bramvere tlie het enkel ontlertekencl had;
Overwegentle tlat het ari'est het testament nietig verklaart om de reclenen dat
dergelijke aanvoering tegen de klare en
on<luhbelzinnige . bewoonlingen van artikel !l68 van het Burgerlijk Wetboek stuit
en <leze wetsbevaling eenvoutlig wegruimt,
tlaar het gemeenschaptlelijk testament
bijna altijcl door een enkele erflater geschreven en door de andere slechts ondertekend wonl't;
Dat het altlliS een passend antwoorcl
op tle conclusi<o'S van mmlegster verstrekt·
Dat 'het tweede omlenleel van het middel feitelijke grontlslag mist;
Om tlie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten
en tot een enkele vergoe<ling van 150 fr.
jegens "verweerders.

generaal. - Pleiters, IIIL Delacroix en
Van Leynseele.
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HUUROVlDREENKOMST. fluisHUUR. GEEN PLAATSBESCHRIJVING VAN
HE'l' VERUUURDE. - HUURDER DIE VERMOED
WORD'!' HET IN GOEDE S'l'AAT. ONTVANGEN TE
HEBBEN WAT DE HUURHERSTELLINGEN BE'l'REFT.
BEPALING NIE'I' VAN OPENBARE
ORDE.

2° BEWIJS. - BEWIJSKRACH'l' VAN DE AK'l'EN. BURGERLIJKE ZAKEN. HUUROVEREENKOMS'l' BETREFFENDE EEN ONROEREND
GOED. - HUURDER DIE ERIN ERKEN'l' RET
GOED IN GOEDE S'l'AAT 'l'E HEBBEN ON'I'VANGEN
WA'l' DE HUURHERSTELLINGEN BE'l'REFT. V ONNIS DAT BESLIS'I' DA'l' DEZE ERKENNING
ZICH NIET '1'0'1' ANDERE HERS'l'ELLINGEN DAN
DE HUITRHERSTELLINGEN Ul'l'STREKT.
GEEN SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACH'I' VAN
DE HUUROVEREENKOMS'l'.
3° HUUROVEREENKOMST. Hursnuun. GEEN PLAATSBESCHRI,JVING VAN
HET VERHUURDE. - ]l]RKENNING DOOR DE
HUURDER IN DE HUUROVEREENKOMS'l'. 0NROEREND GOED IN GOEDE S'fAAT ON'l'VANGEN
WAT DE EIGENLIJKE HUURHERS'l'ELLINGEN BETHEFT. - RECH'l'ER DIE AAN DE HUURDER
RET BEWIJS DOOR GETUIGENISSEN 'l'OEI.AAT
VAN HE'l' BESTAAN VAN ANDERE VOOR DE INGENO'l"l'REDING "BESTkANDE BESCIIADIGINGEN. BESLISSING DIE AR'l'IKEL 1731 VAN IIE'l' BURGEHLIJK WETBOEK NIET SCHEND'l'.

1° ArtUceL 1731 vCLn het BwrgerU.jlc Wet-

26 Juni 1953. - 1° kamm·. - Voo·r.zitter,
H. Bail, raadsheer waarnemend voorzitter. - VerslCLf!f/GVe·r, H. tle Clippele. Gelijl.;l!tt:llende
conclnsie,
H.
Raoul
Hayoit <le Termiconrt, <'erste arlvocaat-

·1Joe7,;, 'ltCLCL1' lni(l WCLaFvan de hmt;rde·r,
·in(U.en geen tJlCLCLtsbesch·rij-v·ing vwn het
•t;e·rh·n·nrde tvenl opgemCLCLlot, vet-rnoed
wonlt het ·in {!Oecle stCLCLt ontvCLn,qen te
heb/Jen ·wa.t de hnnr'he·rstelUngen betreft, is geen bepalino vCLn openbCLt·e
orde (1). (Stilzwijgende oplossing.)
2° Schenclt de bewijslm·CLcht n·iet vCLn een
htt!lwovereenlcotnst, 'WfL(tt"in de htt.twder ·
er·kent het ver·hutwcle ,qoea in yoede
stCLat ontvnngen te hebben wnt CLL de
huwrherstell-ingen betreft, het 1Jonnis
<lCLt deze erlcenn·ing ·interpr·eteert eLls zich
n·iet ·witstreklccnde tot wnde·re· he·rstelis
l.inyen dCLn de huwrlwrstelUngen,
te zeggen tot hersteninyen die wettelijk,
belwudens str·ijcl·io beding, op de eigenaCLt' ntsten.
3° Schendt CLrtilcel .1731 ·vCLn het B·u;rgerUjk Wetboelc niet, het ·vom~is dCLt, dCLn
·wCLnneer geen plCL(£tsbeschrijvin,q ·van

(1) Sic DE PAGE, bd. IV, n' 669, B.
Nopens de betekenis van de bewoordingen
« in goede staat wat de huurherstellingen betreft » in artikel 1731 van het Burgerlijk
Wetboek zie, enerzijds, DE PAGE, bd. IV,

n' 669, C, PLANIOL en RIPERT, bd. X,
_BAUDRY-LACANTINERIE, Lmtage, bd. I,
en, anderzijds, LAURENT, bd. XXV,
.Hue, bd. X, n' 313, en JoSSERANn,
n' 1212.

n

n'
n'
n'
bd.

604,
924,
272,
II,

750het 1:erhuu.nle we·rd opgemualct en de
hwurovereenkomst slechts erkenning et'van d001' de lliit·nnlet' be·vut dat h'ij het
onmerend goed << ·in goede stactt wat de
hmwhet'stelUnqen 11 bett'eft ont·vinrJ, deze
lautste bewoot·dinuen slechts << de eiqenUjlce hnwrlwrsteUinuen 11 bedoelende, de
hmwder er toe m.achtigt daM getttigenisse·n te bew·ijzen dut beschacligingen
vun een anclere annl v66r de ingenottreding in het mwoeren!l goed bostonden.
(HIU'GO'l'T, T.

HENS.)

ARRES'l'.

HET IIOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 Mei 1951 in hoger l1eroep
gewezen door de Rechtbanlr van eerste
aanleg te Antwerpen;
Over llet midclel: schending van de artikelen 1134, 1319, 1320, 1322, 1341 1363,
1731 en 1732 van het Burgerlijk Wetboek,
en 97 nm de Grondwet, doordat het bestreden vonnis, na vastgesteld te hebllen
dat volgens de llewoorclingen van het
lmurcontract, dat de betrekkingen tussen
vartijen beheerste, cc de huurders bij het
uittreden het goecl in goecle staat moeten
laten, wel onderlwuden met betrekking
tot allerhancle huurherstellingen, zoals
zij erkennen het ontvangen te hebben bij
Imn intrecle 11, beslist clat verweerders
ontvankelijk zijn om cloor alle rechtsmiddelen, getnigen inbegrepen, vijf feiten te
llewijzen (genummerd onder de nrs 2, 3,
G, 7 en 8) die er toe strekken vast te
stellen dat zekere lleschadingen reeds bij
de ingenottreding der Inmrders bestonden, om reden dat het voornoemd beding cc cle lnmrcler zou toelaten het bestaan te !Jewijzeu : 1 o van verborgen
gebreken of niet zichtbare beschaclingen;
2° van toeval of heirkracht; dat verder
deze clausule vanzelfsprelwnd slechts
van toepassing kan zijn op huurherstellingen en gt~enszins op herstellingen die
in princiep ten laste van de eigenaar zijn
tenzij zij aan de font van de huurder zouden toe te wijten zijn; dat gezegde
feiten beschadigingen betreffen die niet
als hunrllerstellingen te beschouwen zijn
en slechts ten laste van de lmurder zot1clen vallen inclien bewezen was dat
zij door zijn font Yeroorzaakt waren 11,
dan wanneer : 1 u het betwist becling bepaalt clat verweerclers. erkennen het goed
~c in goeden staat 11 ontvangen te hebben
welke uitdrukking de herstellingen van
elke soort llekt, en niet alleen de huurllerstellingen - en deze laatste slechts vermeldt om te verduidelijken dat zij oolr
bij de ingenottreding uitgevoerd waren
(scllencling van de artikelen 1134, 1319,
1320, 1322 van llet Rurgerlijk Wetboek en
97 der Grondwet), 2° het lleding waarbij

de huurder erlwnt het goed « wel onderhouden ten aanzien van allerllande hnm·herstellingen 11 ontvangen te hebben insluit dat, volgens de bekentenis va~ de
lmun1er, llet goed zicll op dit ogenblik in
staat van herstellingen van allen aard
bevoncl ·(schencling der zelfde wetsbeschikkingen en daarbij van artikel 1731
van het Burgerlijk Wetboek), 3° het
bestreclen vonnis niet vaststelt dat ae
beschaclingen, die zogezegd op het ogenblik der ingenottreding bestonden, verborgen gebreken waren, noch dat zij Riet
door een gewoon onclerzoek konden ontdekt worden (schending van artikel 97
der Grondwet, 4° de aan het verhuurde
goed na de ingenottrecling overgekomen
beschatligingen vermoed worden te wijten ·
te zijn aan de huurder, welke ook
hun aarcl of hun belangrijkheid weze
(schencling van artikel 1732 van het Burgerlijk vVetboek), doordat het llestreden
vonnis van het voornoemd heeling van llet
betwiste huurcontract een interpretatie
gegeven heeft die met tle gebruikelijke en
normale betekenis cler lJewoor!lingen van
clit beding onn~renigbaar is en in iecler
ge1al niet ten genoege van recht gemotiveercl is doorclat, ge1•olglijk, cle rechter
over de grond I1et llewijs door getuigen en
vermoedens toegelaten heeft tegen en lJuiten tle inlloud van een akte (schemliug
van cle artikelen 1341 en lfh13 van lwt
Burgerlijk Wetboek) :
Overwegencle dat het middel op de bewering steunt dat, imlien geen plaatsbeschrijving van het verhuurcle v66r de ingenottretling van cle huurders ovgemaakt
wercl, het huu1·contract zelf bedong dat
deze erkend hel>ben het verhuurde in
goede staat ontvangen te llebben wat allerhande huurllerstellingen l>etreft;
0Yerwegencle dat nit de vaststellingen
van het hestreden vonnis bli.ikt dat, luidens het lmurcontract, « de lmurders, bij
hun uittretlen, het goed in goede staat
moeten laten en wel onderhouclen met betrekking tot allerllancle huurherstellingen,
zoals zij erkennen het btj hun intreclen
ontvangen te hebben 11;
Overwegende tlat, kennis nemende van
een geschil !Jetreffencle de draagwijdte
van die clausule van cle lnmrovereenkomst, cle rechter over de grond ze geinterpreteerd heeft als een erkenning tiitmakend door de hunrders, dat zij het
goed in goecle staat ontvangen hebben ten
aanzien van allerhande hnurherstellingen; dat hij beslist dat deze erkenning, in
het contract, zich niet tot andere herstellingen clan lmurherstellingen uitstrekt;
Overwegende dat deze interpretatie
niet onverenigbaar is met de bewoorclingen van de lletwiste clausule en dat
zij derhalve souverein is;
Overwegencle dat, dienvolgens, door
aan cle huurders het llewijs toe te laten

-751tloor alle micldelen, g·etuigenissen inl.Jegrepen, dat niet door gezegde clausule
van het contract l.Jedoellle beschailigingen
v66r de ingenottreding in het goed bestonden, het bestretlen vonnis geen enkele
cler in het middel aangeduicle wetsbepalingen geschonden heeft;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorzie,
ning; veroordeelt aanleggers tot de kosten en tot een enkele vergoeding van
t50 frank jegens verweerders.
26 Juni t953. - te lmmer. - Voorzitter,
H. Bail, raadsheer waarnemend vom·zitter. ~ Ve1·slaggever, H. de Clippele. GeUjlcl·uirlende
concl!t.sie,
H.
Raoul
Hayoit cle Termicourt, eerste advocaatgeneraal.

1°
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KAMER. -

to VOORZIENING IN VERBREKING.
'J'EHMIJN. - . BUHGERLI.TKE ZAKEN. ElSER. IN BELGIE GEIIUISVES'l'. VOORZIENJNG INGESTELD ~lEER DAN DHIE VRI.TE ~IAAN
DEN NA DE BE'l'EKENING VAN DE BES'l'REDEN BESLISSING. - · DEFINI'l'IE\'E BESLISSING EN OP
'l'EGicNSPRAAK. 'J'E LA'l'E VOOHZIENING.

2° VOORZIENING lN VERBREKING.
TERMI.Jl\. BUJWERLIJKE ZAKEN. VEHLENGINH V,\N m; 'l'ERMIJN. vYE'l' VAN
25 FEBRUAHI t925, AH'l'IKEL 3. - EJISEH
UEHUISVES'L' IN BELGiii DOCH BUI'l'EN EUROPA
VERBLI.JVICNDE. GEEN YERLENGING.

to Geschierlt te lant ·in uurgedi:ike zalcen
rle 'IJoo·rzieniny ·ingesteld aoor een ·in
Belg·W geh·niwueste eiser en die ter gTifji.e 1Jan het hot nee·ryelerJd werd mee·1·
!lnn d;rie m·ije nwnnclen te rekenen van
rle day, 1.oaarop rle rlejinitieve en op tegensp·rartk !JeWe.zen 1Jesl-issin(f, d·ie 7Jest·reclen wonlt, rum de pe·rsoon vnn de
eism· of rtctn zijn ·woonplaa.ts uetelcena
'l.tJerd (t).
2" De ve·rlengin!l vmn cle term·ijn om Z'ich
in 1Jer7JreJ,,·ing te ·voorz·i.en, bepnnlrl .door
nr·t-iJcel 3, laatste lid, wm de wet van
25 Feur-nnri 1925, ·is niet toepnssel·i:ih' 01J
ae eise1· rUe, hoewel hi.} zi.jn ve·rbU.:ifplaats 1J·wite·iL Europn heeft, ·i.-n Be/.gW
gehtti.svest i8.
(VERMEULEN,

'l'.

VAN DEN BOSCH.)

AUHEST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op tO April 1.951 op tegens11raak
(1) Verbr., 23 October 1952 (A>"'r. Verb>'.,
1953, blz. 88; Bull. en PASIC., 1953, I, 93.

g·ewezen door het Hof van beroep te Brussel;
Over cle grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster afgeleid uit het
te lant instellen van de voorziening :
Overwegencle dat uit een stuk dat regelmatig ter kermis van het hof werd
gebracht, blijkt dat het bestreclen arrest
op 30 April t95t aan de woonplaats van
aanlegger, Sclmarbeeklei, 7, te Vilvoorde
wercl betekend, waar deze, blijkens
de stukken van de procedure, namelijk
cle exploten waarbij hij op t2 December
t950 de alde van beroep welke aanleiding
gaf tot het bestreden arrest en op 26 September t95t zijn voorziening· in verbreking aan verweerster heeft betekend,
steecls zijn wettelijke woonplaats in Belgie heeft 11ehouden alhoewel hij in Belgisch Congo verblijft;
Overwegende dat aanleggers verzoekschrift tot
verbreking,
gedagtekend
2t September l95t, op 26 September t95t
aan verweerster werd betekend en op
29 September t95t neergelegd ter griffie
van het Hof van verbreking;
Overwegende dat, naar luid van het artikel t van de wet van 25 Fel.Jruari t925,
betreffende cle rochtspleging in verbreking in l.Jurgerlijke zaken, behalve in de
gevallen, vreemcl aan het onderhavige,
waar artikel 3 derzelfcle wet verlengingen van tormijn voorziet of waar een kortere termijn door cle wet worclt voorgeschreven, de termijn tot instelling ener
voorziening in verbreking clrie volle
maanclen bedraagt te rekenen van cle dag
van de betekening ller bestreclen beslissing aan cle persoon van cle tegenpartij
of aan zijn woonplaats;
Overwegende, clat het artikel 8 derzelfde wet bevaalt dat de voorziening zal
worclen aangevangen door overlegging ter
griffie van het Hof van verbreking van
een verzoekschrift, hetwelk vooraf aan
cle partij waartegen de voorziening is gericht zal worden betek(~ncl;
Overwegencle dat daaruit volgt dat aanleggers voorziening in verbreking, betekeml en neergelog·d na verstrijking van
de t~ermijn voorzien bij artikel t van de
wet van 25 Februari t925, te laat wenl
ingestelcl en Llienvolgens krachtens artikel 7 clerzelfde wet niet ontvankelijk is;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger fot cle kosten
en tot cle vergoecling van t50 frank aan
verweerster.
26 .Juni t953. - te kamer. - Voo,·z-itter,
H. Bail, raaclsheer waarnemend voorzitter. - Verslngyeve1·, H. Vanclermersch.
GeUjh,Mti.rlende concl'llsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.
Pleite1·s, HH. della Faille
d'Huysse en Van Leynseele.
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MIDDIDLEN TOT VIDRBREKING.
BuR.GERLIJKE ZAKEN. l\1IDDEL EEN GEJlREK AAN AN'l'WOOHD OP DE CONCLUSIES AANVOERENDE. PAHSEND AN'l'WOORD. l\1IDDEL DA'l' GRONDSLAG l\IIS'l' IN l'EI'l'E.

OVIDREIDNKOJYIST. ScrrULDIGE NIE'l'UIT\'OERING VAN EEN VERlliN'l'ENIS. - - .AAN
DE SCHULDEISER YERSCIIULDIGDE SCIIADEVERGOEDING,
BES'l'ANDDELEN
VAN
DE
SCHADE.

1° JJ!l'ist gmnclslag ·in feUe het m'irlflel een
gebmlc aan nntwoo1·d op de concl·u.si.es
nanvoerende, rZnn wannee1· doze ·in de
bestreden /)(Jslissing passenrZ be£mt'UJoonl wenlen (1).

2° De schluleve1'f!Otldin.g verscllmlcli[!d ann
de sclwllle·iser van een door lle sclw.lcl
vnn fle schu.l1lenaaT niet nitgevoenle
'IJer/Jintenis, vertegenwoonz.iut n·iet enlwl
rle winst '/.vaan;nn rle schulcleiser /Je1"00/cl wc1·cl, floch oolc hct floo1· hem onrleruann 1.'erlies (2).
(N. Y. f:'l'ABLISSEl\fEK'l'R ROILLOT EN AMELOO'l',
'l'. P. V.
EN C 0 . )

B.

A.

i£TABLISSEWIEN'l'S HARPERIN!i

ARRES'l'.

HE'.r HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op l1 .Juli 1952 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;
Over hd; eerste middel : schending van
de artikelen 1142, 1149, 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de
Grondwet, doordat het bestreclen arrest
verklaart dat verweerster, wegens het
verhreken van tle kwestieuze overeenkomsten ten lnste van eiseres, recht heeft
op (( het verschil tussen fle verkoopprijs
en de prijs tegen welke de nankoper gelijksoortige waren heeft klmneu terngkopen ov het ogenblik dat hij defiuitief geweten heeft dat de tegeupartij de koop
niet zon uitvoereu )), zonder de conclusies
van eiseres te beantwoorden, clan wanneer gezegcle conclusies deden g-elclen << dat
tle verkoper, die in gebreke blijft het verkochte goed te leveren, verplicht is zijn
lwper schadeloos te stellen voor het door
hem rechtstreeks en werkelijk onderguan
nadeel, en dit in de mate waarin tlit
nacleel voorzien was of kon voorzien
(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
21 Mei 1953 (A·/'1". Ve1·b,·., 1953, biz. 647; Bull.
en PASIC., 1953, I, 731).
(2) Over de vragen die de bepaling doet
ontstaan van de schadevergoeding verschuidigd aan de schuideiser van .een door de schuid
van de schuidenaar niet uitgevoerde verbintenis, wanneer de schuldeiser de te Ieveren

worden », (( tlat indien in het algemeen
!le rechtbanken deze schatle schatten op
het verschil tussen de nankoopprijs en de
wnarde van de koovwaar op de dag
waarop zij moest geievercl worden, clit
slechts een benaderemle schatting is die
enkel bij gebreke nm meer juiste schattingsgronden mag· worden toegepast; da t
deze in het bijzonder niet mag worden
toeg·epast wnnneer het bewezen is tlat de
koper op het ogenblik zelf van zijn aankoop de koopwaar ann een derde heeft
Yoortverkocht; clnt in tlit gevnl de winst
van de koper op dat ogenblik vastgesteld
wordt en het verlies van deze winst de
schade uitmaakt waarvan de verkoper
de vergoeding heeft kunnen en moeten
Yoorzien wanneer hij het contract heeft
g-esloten Jl, << dat het terzake waarlijk · zo
was; dat beroepene verklnanl heeft de
koopwaar, voorwerp nm het lletwist contract, aan een Australische klient te
hebben verkocht zelfs v66r dat de contrneten deiinitipf Waren afgeslotpn; dat
het werkelijk <lanrom is dat zij !Jeroepster om recht van voorkeur verzocht
hetwelk hanr zou tuelnten het antwoord
van haar eigen kover nf tc~ wachten ·. (orders 1376, 1:::77, 1c~94) Pn <loorclat heroepster voor de orders 1376 en 1:J77, haar
prijs van 87 frank op 90 frank had gehrncht, beroepene verklaartle clat zij dit
verschil persoonlijk zuu dragen claar zij
reeds had voortverkocht op basis van een
annkoopprijs van 87 frank ll wat het voorstellen van een rechtsmi<ldel nitmaakt
waarop de rech:ter verplicht was te antwoorden :
Overwegentle dat lwt bestreclen arrest
de ill het rniclclel !Jedoel!le COUClUSif~S afgewezen heeft op grond van de beschouwing namelijk tlat de verkoper geen voordeel mag trekken nit de overeenkomsten
met derden;
Overwegende dnt het arrest alclus de
conclusies nm aanlegster beantwoonl
heeft;
Dat het micldel in feite niet opgaat;
Over het tweede micltlel : schemling
van de artikeleu 1101., 1134, 1136, 1142,
1146, 1147, 1150, 1151 van het Burgerlijk
vVetboek, 97 van de Grondwet, doorclat
het bestreclen arrest het door eiseres ingeroepen middel verwerpt, waarllij be. weercl werd !lat, gezie.n verweerster, op
het ogenblik van hPt sluiten van de door
het arrest verbrokeu contracten, << de
koopwaar reeds vuort\'erkocht had en dat
zaak in eetl nonnale i.ern1ijn, leon vervangen,
raadpl. onder meer verbr. 7 Februari 1946
(A1"1'. ve,-b,·., 1946, biz. 53); PIRET, Re11. crit.
ju.1·. belue, 1948, blz. 126; conciusie van het
openbaar ministerie v66r verbr., 8 Mei 1952
(Bull. en PAsrc., 1952, I, 570) en DE PAGE,
'l'raite de rJ,·oit ci11il bel(Je, bd. III, n' 105.
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-753llijgevolg haar schade bestaat nit de
winst waarnm zij beroofd is geweest JJ om
retlen dat << in principe, in handelszaken
de verkoper die in gebreke blijft zijn ver!Jintenissen na te komen, gehouden is,
wanneer de ver!Jreking van het contract
te zijnen lastP wordt uitgesproken, aan
zijn med,econtractant het verschil te betalen tussen dP verkoopvrijs en de prijs
tegen de1velke de annkoper gelijksoortige
waren lweft lnmnen terugkopen op het
ogenblik dat llij dc;finitief geweten heeft
clat de tegenvartij de koop niet zou uitvoeren JJ en het 1Jeroepen vonnis !Jevestigt
dat aanneemt dnt de door verweerster
geleden sehade bestaat in het prijsvc;rschil tussen cle !Jedongen koopprijs en <le
prijs op de datum waarop verweerster
"a an de" verbreldng der overeenkomst de
voorkeur heeft gegeven, dit is 11 Augustus
l951. dan wanneer verweerster slechts
reelit ha<1 op de herstelling van de door
haar werkelijk geleden schade, dnar «de
hnar w!'rkelijk geleden schn<1P, lJPstnat
in het verlies clat <le sclmldeiser heeft
ondergnnn en in de winst die hij heeft
moeten <lern~n JJ; waaruit volgt dat,
wmmeer tleze scluule OD vaste en feitelijke gegevens, zoals een voorliverkoOll,
berPkmHl PH vnstgestelcl lmn worden er
geen annleil1ing tcie bestaat ze willekenrig op grond van tlworetische gegevens
te herekPnen :
Overwegende dnt, naar luid van artikel 1149 nm llet Bnrgerlijk \Vetboek, de
"schaclevergoecling verschuldigd ann de
schul!leiser ener door de schnld van lle
sclmldenanr niet nagekonien verbintlenis,
bestant niet aileen in cle wil1st, tlie de
:scllnhleiser lweft moeten derven, mmir
ook in llet tloor hem omlergaan vcrlies;
0Yenvegende clat het arrest derlutll·e
Ynn andere elementen dan tleze door
aanlegster aange!luicl rekening lleeft lnmnen houden en, tloor een feitelijke lleoordeling de gromlslagen van het werkelijk
door verweerster geletlen nadeel heeft
lmnnen vaststellen;
Dat het midclel niet kan aangenomen
worden;
Om <lie redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegster tot de kosten en tot cle schaclevergoeding van 150 fr.
jegens verweerster.
2() .Juni 19G3. - 1" knmer. - Yoorzitter,
H. Bail, raadsheer waarnemencl voOl·zitter. - l'e1'slaur1e1;er. H. Huybrechts. Gelijlcl1riaenile eonclu,sie, H. 1\'Inhaux, ad(1) Zie verbr", 20 Juni en 22 Juli 1949 (A,~·.
Y m·b1·., 1949, blz. 403 en 485); 19 September
1949 (ibid., 1950, blz. 7); 5 Maart 1951 (ibid.,
1951, blz. 378). Vergel. verbr., 19 Maart 1951
(ibirl., 1951, blz. 413, en de nota 1).
\'ERllR.,

1953. -

48

vocaat-generatil. - Plciters, HH. della
Faille d'Huysse en Van Ryn.
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1° DOUANEN IDN AOCI.JNZEN. -

VEll-

BEURDVERKLARING VAN DE S.MOKKELGOEDERI~N.
AFS'l'AND YAl\' DE Vl~RVOLGINGEN

DOOH
RING

HET
DIE

BEHEEH.
NIET

l\IEEH

-

"VEHBEUHD"ERKLA'VOR.DEN UJ'l'GE-

KAN

SPROKEN.

2° VJ<JRWI.JZING NA VERBREKING. S'l'HAFZAKEN. JIET

VOORZIENING BEPERK'l' TOT

llESCI-~IKKEND

BEURDVEHKLAHIN!l

GEDEELTE

DA'l'

EEN

UITSPHEIGK'l'.

YEH-

VEn-

BEUTID\'EBKLARINO DOOR DE V\TE'l' NIET 'l'OEGELA'l'EN. VEHBHIGKING ZONDER YER\\'IJ.ZII\0.

1° In zaJ,;en 101tn inlwenken op de wetten
betreffende de rlo11nnen en neeifn.zen,
de 'PerlJeu rrl1;erklndno 'Van ae
koopwwren, 1lie het vorwwe·rp zi.jn oeweest van de smolclwla'rij, n·iet 'Uitoesp·roken wo·rflen wannee'r de 111tl!liel•e
1Jonlerinu 'toen;allcn is ten f!evolye van
11[stnnd 1;rm r/.e VC'IToloinfJen iloo,- het
lJeheer (1J. (\Vet van 2G Augustus 1822,
art. 2±7; wet van G April 1843, art. 22.)
2° TVanneer cen beslissin!l slechts 1;erbroken wonlt 'in ZO'Wr z·i,j een 1Je1'lHmnlvcrl,;la1'in{f bevolen heeft". en 'l.vamwe1· rlcze
'VeTbrckino hierop rJeste'MHl is, dat de
wet ile reellte·r niet rnachtiyt om aez"e
stntf uU te sp·reken, is er gecn aanle'illin{f tot vcnvifZ'ing (2).
nw-r;

('l'H{)M;IS, T. DE BELGISCHE S'l'AAT.
BEHEIU{ DEH DOUAi'\l~N El\' ACCJJNZEN.)

AHHES'l'.
Hl~'r HOF; Gelet 011 het hestrellen
arrest, op 29 .T anuari 193:3 door llet Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over het enig micldPl : scllemling nm
tle artikelen 9 en 97 van <le Gromlwet,
42 en 4?, nm het Strnfwdh<JPk t'll van de
wets!Jepnlingen in zake tlommen en accijnzen, doordat het bestretlc"'n arrest, alhoewel llet enerzijcls ann llet venolgencl
belwer van douanen en accijFlZen alde
yerleent van zijn afstand van vervolgingen wegens sluikerij, anclerzijlls beslissende over de vor!lering van het openbnar ministerie welke gesteuncl is op de
vervalsing van geschriften en het gebruik
er van, niettemin het !Jeroepen vonnis be-

(2) Zie, behalve de arresten van 20 J uni en
19 September 1949 in vorige nota aangehaald,
verbr., 19 September 1949 (A11·" Ym·ln·., 1950,
blz. 1); 8 J anuari 1951 (ibid", 1951, blz. 230);
14 Januari 1952 (An·. Ye·rbr", 1952, blz. 239,
Bull. en PASIC., 1952, J, 265).

-754vestigt waar het de auto's Oldsmobile en
Studebaker verbeurd verklaart die sluiks
ingevoenl waren geweest ·:
Overwegende dat nit de stukken der
rechtspleging blijkt dat aanlegger vervolgd wenl 1° door het lleheer van douanen en accijnzen wegelis sluil;:erij, onder
meer. van een auto Oldsmobile 1947 en
van een auto Studebaker 1947, 2° door de
procureur des konings wegens vervalsing
van geschriften en gebruik er van namelijk oncler meer van twee facturen van
de verkoop de ene van een auto Oldsmobile en de andere van een auto Studebaker;
Dat het beroepen vonnis na beide zaken te hehben samengevoegcl beslist heeft
clat de feiten zich vermengen in de zin
van artikel G5 van het Strafwethoek en
aanlegger wegens cleze vermengde feiten
tot een gevnngzitting veroordeelcl heeft
alsook tot lJetnling der door het -beheer
gevordenle geldhoete, en der gesloken
reclrten en tot verbeurclverklaring van de
sluiks ingevoerde auto's Oldsmobile 1947
en StuclelJaker 1947 alsmecle van tie vervalste stukken cUe nit de misdrijven
voortkomen;
Overwegencle clat het bestreclen arrest
aan het lleheer akte verleent van zijn verklaring afstand te doen van de rechtsvervolging, vaststel.t clat enkel de strafwet
op gemelde feiten client toegepast << en beslist over de vordering van het openbnar
ministerie gesteuncl op de valsheill in geschriften Jl; clat llet arrest het beroepen
vonnis teniet cloet « behalve wat lletreft
de kosten der openbare partij en de verbeunlverklaring cler auto's Oldsmobile en
Studebaker en der vervalste stukJ;:en ll ;
Dat het arrest, alclus de verbeurdv_erklaring bevestigt zelfs voor de slmks
ingevoerde auto's, dan wanneer het vervolgencl beheer alleeu bevoegd was om
cleze verbeunlverklaring te vonleren en
cleze verbeurdverklaring enkel op de
sluikerij gesteulHl was;
vVaaruit volgt dat het bestreden arrest
de in het mirlllel aangehaalde wetsbepalingen alsook artikel 2±7 van d~ algemene
wet van 2<l Augustus 1822 heeft geschonden;
Om die red enen, ver breekt het bestreden arrest, cloch enkel in zover lu;t, bij
bevestio-ino· van het beroepen vonn1s, de
sluilrs lng~voerde auto's Oldsmobile 1947
en Stmlebaker 1947 verlJeurd verklaart;
beveelt clat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van
het Hof van beroel) te Brussel en dat
melding er van zal gemaukt worden op
de kant van de ge<leeltelijk vernietigcle
beslissing; laat de kosten de Staat ten
laste; zegt <lat er geen aanleicling is tot
verwijzing.
29 Juni 1953. - 2• kamer. - Voorzitte1·,
H. vVouters, voorzitter. - Versla_qgever,

H. de Clippele. - Gelijlcluidende concl,nsie. H. Mahaux, ·advocaat-generaaL
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BANKBREUK.
YEROORDELING WEGENS
BEDRIEGLI.JKE RANKBREUK. BESLISSING
DIE ZICH ER VAN. ONTHOUDT VAS'l' TE STELLEN
DA'l' DE BEKLAAliDE GEFAILLEERDE KOOPMAN
WAS. VEROORDELINO NIE'l' WETTELIJK GEl\IO'l'IVEERD.

Is niet wetteli:i J.; yemotiveenl de besUssinu (lie een belclaa,yrle 'Wegens bed1·ieglijke banJ<'b1·e·ztlv veroo,rrleelt, rloo'r zich
er toe te beperlcen er op te -wi.izen, dat
de belvlaag(le zich schnldirJ gemaalr,t
heeft ann bed·riegl-ijke bnnlcbreuJc in het
!Je,vnl voo1·.zien rloo·r het TVetboelc vnn
lcoophnndel, boelc III, Utel II, nrUkel 577, 2°, om een ge(leelte vnn zijn
nct-ief venzu,istenl te hebben, zondm·
'IJnst te stellen dnt rle belclrwycle gefaUleerrle koopmnn wns, nlrlus ve·rzu.imend
een bestnnddeel vwn het m!lsd1'i:if vnst
te stel!en (1). (Gronclwet, art. 97 .)
(DEVILLE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 Februari 1953 door het Hof
uvn beroeiJ te Luik gewezen;
Over. het micldel ambtsllalve opgeworpen, en afgelei<l uit <le schending van
artikel 97 vtm de Grondwet :
Overwegende dat om de veroorcleling
van aanlegger te rechtvaardigen het bestreclen arrest zich er toe beperkt heeft te
verklaren dat het feit ten laste van betichte llewezen was. dan wanneer zowel
de beschikking van tle nuulkamer van de
recbtbank van eerste aanleg die aanlegger naar tle correctionele rechtbank ver'lvezen lleeft als de clagvaarcling v66r cleze
rechtbank lledoelcl feit omschreven hellben door te bepalen clat beklaagde beticht
was van «in de genlllen voorzien bij het
Wetlloek van koophan<lel, boek III, titel II, artikel 577, 2°, zich schuldig gemaakt te hellben aan beclrieglijke hankJn·puk, namelijk om een gecleelte van zijrr
aetief te heb!1en verclutstercl;
Dat zodanige verwijzing naar de bif
het 1Vetboek van koophandel, boek III,
titel II, artikel 577, 2°, voorziene gevallen, geen vaststelling uitmaakt van het
!Jestandc1eel van het misclrijf c1at betichte
gefailleercle koopman was;
(1) Zie de arresten van dezelfde dag (Bttll.
en PAsrc., 1953, I, 867, en de nota 2, en 873).
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-755Overwegende tlut het arrest hetwelk een
lletichte aan betlrieglijk bankbreuk sclmldig verklaart zomler uitdrukkelijk vast
te stellen da t hij gefailleercl koopman is
en dit,ntengevolge zontler het bestaan van
dit llt~standueel van het misdrijf vast te
stellen, niet wettelijk gemotiveercl is;
Om die retlenen, verbreekt het bestreden arrest, !Jeve~elt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven wonlen in de registers
van het Hof van lleroep te Luik en tlat
me lcling er van za l gem:iakt wortlen up
tle kant van het Ternietigd arrest; Terwijst tle zaak naar het Hof van beroep te
Brussel; lant tlP kosten de Stant ten
laste.
29 Juni 195:1. - 2" kamer. - l'oorz·itter,
H. Wouters, vonrzitter. - l'ersh~.!Jf/C1:<W,
H. vnn Beirs. - Gelif/,ol7t-idende conclus1:e, H. l\1almnx, rHlvocaat-generaal.
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REGJ~LING VAN 1-tECHTSGEBIED.
BESCHIKKINU Y,',N DE RAADKAMER. VERWl.JZING NAAR DE CORREC'J'IONELE RECHTBANK VAN

PI~:n.sOl\'EN

DIE

VAN MISDADEN BE-

'l'ICHT ZIJN. -- GEEN AANDUIDING VAN YER?:ACH'l'ENDE OlllS'l'ANDIGHEDEN. VONNIS VAN
ONDEVOEGDYERKLAUIXG VAN DE COR.REC'l'IONELE RECH'fBANK. BESCHIKKING EN VON='IIS IN KRACHT VAN GEV\TIJSDE GEGAAN. VERNIE'l'IGING Y,\N DE IlESCHIKKING. VER"~LJZING NAAR DE 1-:::AMER VAN INBEBCHULDIUINGS'l'ELLINU.

-.Wa.nnee1·, zonder 1'erzcwhtenlle o-msta.ncligheden ·in tc ·roepen, een bcsehilul.;·iny van ac ra.arZ1ca.-me1· ve1·sehei.dene
1ieklnagtl.en na.ar rle coPrectionele recht1ia.n/G we,qens mistlarlen ve·r,wezcn heej't
en wannce1· het 1·echtscollege va.n wiizen zich onlievoegtl heej't ve1·klanrd,
vm -niet-igt het hoj' ae oeschilcking 1Ji.:i
-regeling va.n 1'echtsgebied, en ve1·wi,ist
het cle za.a.lio naa.1· cle l,;a.meT 1Jan inbcsehttlcligingsteU.iny (1).
{DE PROCUREUR. DES KONINGS TE AN'l',VERPEN
IN ZAKE WYBAL'W EN CONSOR'l'EN.)
ARI1EST.

HET HOF;
Gelet op het verznekschrUt strekkende tot regeling van rechtsg·ebied overgelegcl tloor de procureur des
konings bij lle I-techtbank van eerstc aanleg te Antwerpen;
Overwegende llat de. raaclkamcr van
(1) Verbr., 16 October en 6 November 1950
(Ball. en PASIC., 1951, 1, 62 en 124).

voormelde rechtbank llij l1eschikking gewezen op 10 J ammri 1953, na over andere
telastleggingen te hebben beslist, naar
de Correctionele 1-techtbank te Antwer11en
heeft verwezen de gennamden : 1 o Gaston Wybauw, 2° Aron Mostovoy, 3° R.ecta
Bauman Chaje Lieberman, 4° Emma Van
Wijnsberghe, 5° J"iliane Campo, 6° Adeline Lorriper, 7° Lytlia l\1aiburg, nit
hoofde van : de eerste en tweecle : A te
Antwerpen, hetzij cloor het misdrijf nit
te voeren of aan de uitvoering er van
rechtstreeks mede te werken, hetzij met,
door welke daacl ook, tot de uitvoering·
er van zodanige hulp te verlenen, dat,
zonder hun bijstand, het misdrijf niet kon
gepleegd worden, geneesheren zijnde, door
spijzen, clrnnken, artsenijen of door enig
ander micldel, de vruchtafdrijving te hebl1en veroorzaakt bij volgentle vrouwen
die daal'in hebben toegestemd : R.ecta
Lieberman op 7 Januari 1948, Emma Van
Wijnsberghe op 21 en 22 .Januari 1948,
Liliane Campo op 10 en 11 ]'ebruari 1948,
Adeline Lorriper op 2 en 3 JVIaart 1948 en
I"yclia l\1aibnrg 011 2 en 3 J uni 1948, de
tweede : 0 te Antwerpen op 15 September 1952, genec~sheer zijnde, gepoogd te
hebben door spijzen, dranken, artsenijen
of enig muler mitlclel, tle vruchtafdrijving
te veroorzaken bij een yronw, namelijk
Paulina Van cle 1\Iiernp die claarin had
toegestemd, het voorm~mt'n om die misdaad te plegen zicn hebbende veropenbam·d door uitwenclige daclen, welke een
begin vm~ uitvoering van die misdaad
nitmaken en welke alleen weg·ens omstandig"lleden, onafhankelijk van de wil van
de. dader werden gestaakt of hun nitwerking hebuen gemist; de vijf anderen :
JJ te Antwerpen vrnuwen zijnclt', vrijwillig de af<Jrijving vmi hun Yrn~llt te hellben veroorzaakt te Antwerpen : 1-tecta
l1iebennan op 7 Januari 1948, Emma Van
Wijnsllerghe 011 21 en 22 J anuari 19-!8,
Liliane Campo op 10 en 11 Feln·nari 19l8,
Acleline Lorriper op 2 en :J 1Vlaart 1918 en
Lydia Mai!Jurg op 2 en il Jnni 1!H8;
Overwegende dat hij vonnis gewezen op
11 Maart 1953 de correctinnele rechtbank
zich tot kennisneming· van de vervolging
onbevoegd heeft verklaanl op deze grond,
dat tle beschikking cler raadkamer wat
betreft de feiten A niet wijst op het bestaan van verzachtende omstandighellen
en dat al de telastleggingen samenhangend zijn, hetgeen voor al cle telastleg ·
gingen de onbevoegdheitl der rechtbank
1nedebrengt;
Overweg·ende clat tle heschikking gewezen door de raadkamer op 10 Januari 1953
en het vonnis gewezen op 11 :M:aart 1953
in kracht van gewijscle zijn gegaan en dat
uit hun tegenstrijdigheid een negatief geschil .van rechtsgehiecl is ontstaan wanrdoor de loop vm1 ht~t gerecht belemmerd
wordt;

Dat er dns grand is tot regeling van
rechtsgebieu;
01'erwegenc1e dat nit de overgelegue
stnkken sehijnt t.e volgen Pnerzijds dat
enkele tler telm;tgelegcle feiten owler
toepassing vallen van artikel 353 van het
Strafwetboek dat met opslniting dreigt
en anderzijds rlat de andere hier bovenYermelde telastgelPgde fPiten samenllangenc1 zijn;
Om die redenen, het reehtsgebied regelenc1, vernietigt de lleschikking der Haadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen gewezen op 10 .Jannari
1953 waar zij de hierboven voornoemde
verrlachten naar de correctionele rechtbank verwijst; beveelt c1at onderhavig
arrest zal overgeschreYen worc1en in de
l'Pgisters van de Hechtbank van eerste aanleg te Antwerpen en dat melding
er van zal gemaakt worden up de kant
Yan de gededtelijk vernietigde b<~schik
king; verwijst de alzo beperkte zaak naar
<le kamer van inbeschnlrligingstelling van
het Hof van !Jcroep te Brnssel.

rle strajbepnlingen ·vnn rle ·vnn knwht
zijnde wetten, decreten en ·verordeninqen (2). Grondwet, art. 9 en 97.)
(.iiiOENAEH'l', 'l'. NOORDW.\1'ElliNfl YAN VEUHNE.}
AHRES'l'.

De veroonlelint! weuens -inbreu.k op nrtikel 7 van het politiereglement ·vcm cle
Noonl·wnteri-nu ·van Feurne, yegroncl
op wrtikel 10 ·w:n rUt reylement en op
n1·tikel 89, 6°, ·vnn het Lnncleli.jlc Wetbock, ·well,;e het besta.nn niet va.ststelt
nm cle elenwnten 'IXtn rle door rleze
lnatstc bepaUnu voo·rziene -i.nlwe·uk, is
niet uJettelij k qemotl·veenl (1), n1·t1.T,•el JO vnn voo·r·melrl poMtiereylement
zich e·r toe /Jepe'/'l.;end te 'liei"Ul'ijzen ncuw

HiiJT .HOF; - Gelet ov l1et l>estreclen
vonnis, op 27 .i\faart 1953 in huger JJeroep·
gewezen ·door tle Correctionelc Rechtbank
te Veurne;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de lwslissing over lle pn l1lielre vordering :
OvN· het mltldel ambtshnl\·p afgeleicl
nit de scllencling van artikel 97 van de
Grondwet, doordat de beslissing waarl1ij
het bestredeu Yonnis eiser tot een geldboete veroorcleplt· niet Wlettelijk gemotiveercl is :
Overwegentle flat eiser v66r de PolitierPchtbank vHn het kanton Vennw werd
getlnagrl nit hoofde van inhrenk op artikel 7 van het ]Jolitiereglement rim· Noordwntering· Veurne nm 10 .Juni HJ02, goedgekeun1 l>ij koninklijk l>esluit van
18 Arn·il 190il, om, te Oeren, ov 14 Augustus 19ii2, een tijdelijk werk, van aura de
verhourling der wateren te hefnvloerlen,
opgericht, gedemvt of gewijzigd te hellben, zontler voorafgaande machtiging van
de Hr"gie;
Overwegcmle dat llet l1estrerlen vonnis
de floor de eerste rechter tegen eiser uitgesproken geldboete bevestigt om de enkele rerlen dat het v66r ae rechtbank bewezen is gebleven dat els~w zich plichtig
heeft gemaakt ann de hem ten las'te gelegde verdenk;ing;
Dat llet bestreclen voullis de opgelegde
HtJ'af rechtyaarrligt door yerwi.]zing naar
artikelen 89, ()o, van llet Lantlelijk "\Vetl>oek en 7 en 12 van llogerbetloelde politiereglement tler Noordwatl;ring Veurne;
Overwegende, enerzijds, dnt voormelcT
artikel 7 slecllts de bepaling inhoudt,
waarvnn de inbrenk; floor de verdenking
wonlt ingeroepen, en clat artikPl 10 - en
niet 12, zoals verkeer<lelijk in het vonnis
wortlt vermelll - van het politiereglement dd. 10 .Juni 1902 eukel naar de
strafbevalingen van de in voege zijnde
wetten, clecretPn en verortleningen verwijst;

(1) Zie de arresten van dezelfde dag (Bull.
en PASIC., 1953, I, 867 en 871).
(2) Doorgaans wordt aangenomen dat de
wateringen de macht niet · hebben om hun
politiereglementen strafrechtelijk te sanctionneren. Zie in die zin ScHRAMME, Des wate,rin(Jlle,,, n" 63 en 64; ad vies van het raadplegend

comite van luit algemeen bestuur van 19 Februari 1902 en 12 November 1926 (lJel(J. jttd.,
1930, kol. 457, laatste lid, en kol. 458, lid 1);
verslag van de Commissie voor de berzieningvan de wetgeving op de polders en wateringen (Bel(!. jud., 1930, lml. 44,9 en volg.; Parl.
stnkken, Kamer, zitting 1931-1932, n' 116).

29 Juni 1953. - 2° kamer. - Foorzitte·r,
H. Wouters, voor7;ittPr. - Ferslnyqe·l'er,
H. de Clippele. - OeUjl,;lui.rlende conclnsic, H. Mahanx, atb•ocaat-generaal.

2e

KAMER. -

29 Juni 1953

POLDERS ION WATEIUNGEN.-

STHAFZAKEN. VERVOI.GING WEGENS INllREUK OP
;\R'l'IKEL 7 VAN ITE'f POLI'l'IEBEGLEMEI'<'l' DER
NooRDWA'l'ERIIW VAN VEUHNE. __: VEROOHDELINH \VEGENS JNBREl!IC OP DEZE BEPALING,
OEGROND OP AR'l'IKEL 10 VAN JJI'l' REGLENIEN1'
EN OP AHTIIO~L 89, () 0 , VAN HET LANDELIJK

vVETBOEK. -

BES1'AAN \"AN DE ELE}fENTEN

VAN EEN INRUEUK OP DEZE LA.l1'S'l'E DEPALING
NIET VAS'l'GESTELD. -VEROORDELING NlEl'

WET'fELI.JK GEUO'l'J\'EEHD.
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-757Overwegende, amlerzijds, . tlat het bestreclen vonnis het llestaan ten laste van
eiser cler elementen clie een inbreuk op
artikel 89, 6", van het Lanclelijk Wetboek
zouclen uitmaken, niet vnststelt en nidus
zijn beslissing niet wettelijk rechtvaarcligt;
II. In zover cle voorziening gericht is
tegen de IJeslissing over de burgerlijke
vorclering :
·
Overwegemle dat cle verbreking· van de
beslissing gewezen o1•er de publieke vordering de verllreking medebrengt van de
heslissing over de burgerlijke vor<lering;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt clat omlerhavig· arrest zal overgeschreven worden in de registers van de Correctionelc~ Rechtbank te
Veurne en ([at melding er van zal gemaakt worden OD de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Brngge,
zetelende in huger hc>roep; laat de Staat
de kosten ten laste.
29 Juni 1953. - 2e kamer. - Yoorzitte1·,
H. Wouters, voorzitterc - TTerslnuuever,
H. Bm·eel. ~ Geli.iklu.idende co-nclu.sie,
H. Mahaux, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

29 Juni 1953

VOORZIENING IN VERBRIDKING.
TERMI.JN. - S'l'LUFZAKEN. - VERWERPING
VAN EEN VERZOEK '1'0'1' INOBSlcRVA'l'IES'l'ELLING EN GEES'l'ESONDERZOEK. Voon.zmNING- V66R DE EINDBI~SLISSING. -

NIET-ON'l'-

VANKELIJKHEID.
Is n·iet ontvnnkelij /,o de voorzieninrt ingestelcl, v66r het ein!la.rrest, tegen een
nrrest dnt de ·inoiJserva.tiesteU:i.nrt en het
ueestesoncle·rzoek ran d·e IJeJ,;lnngfle weiuert (1). ('Vetboek nm strafvurllering,

art. 416.)
(MERTENS.)
ARB.EST.

HET HOF; - Gelet op het !Jestrellen
arrest, op 29 April 1953 door het Hof van
heroep te Luik gewezen;
Overwegende clat het hestreuen arrest,
clat niet over een geschil !Jetreffende bevoegdheicl uits11raak doet, zich ertoe be-------------------------(1) Vaste rechtspraak. Zie on'der meer verbr.,
8 October 1951 (.Jrr. Fcrbr., 1952 biz. 49;
Ru.ll. en PAsrc., 1952, I, 52). Zie ook verbr.,
1 December 1952 (AlT. F erbr., 1953, biz. 187;
Bu.ll. en PAsrc., 1953, I, 207).

perkt l~~t ':erzoek te verwe1·pen waarhij
zrJn mobservatiestelling of, subsichmr, de aanstelling van een cleskuncligevsychiater, vroeg;
Overwegende dat het verhaal •in verbreking tegen voormeld voorhereidend en
onclerzoeksarrest slechts na de eindbeslissing ontvankelijk is;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser tot de kosten.

e~s~r

29 Juni 1953. - 26 lmmer.- TToorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Ferslnuue·vet·,
H. Bareel. Geli_ih:l·ttidencle eonelus·i.e,
H. :M:ahaux, aclvocaat-generaal.
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KAMER. -

2 Juli 1953

1° BEJ"\,VIJS. - AAN DE AK'l'EN VERSCHULDlGD GELOOF. - BURGERLIJKE ZAKEN. EXPLOO'f VAN RECH'l'SINGANG. - IN'l'ERPRE'l'A'l'IIG DOOR DE RECH:l'ER OVER DE GHOND. :ME'l' DE BEWOOHDINGEN VAN HE'l' EXPLOO'l'
VERENIG!lARE IN'l'ERPHlc'l'A'l'IE. ~ GlcEN BOHENDING VAN HE'l' AAN DE AlCL'EN VERSCHULDIG[}
GELOOF.
2° MIDDELEN VAN VERBRIDKING. BUHGERLIJKE ZAKEN. - J\1IDDEL [}AT EICN
GEBREK AAN AK'fWOOIW OP DE CONCLUSIE&
AANVOEH'l'. - GEPAS'l' AN'l'WOOHD. - ]\IIDDE!"
DA'l' FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

3° HANDEL-HANDELAAR. -

HoEDANIG-

HEID VAN HANDELAAR AFGELEID Ul'_r HET BEZlT

VAN EICN AAN'l'AL WISSELS. GROND

IN

FEITE

OP

DE

AFLEIDING GE-

ITANDELSGElJRUIKEN

EN DE BES'l'ANDDELEN DER /1.\AK. - SouvE_REINE BEOOHDELING DOOR lllc HECH'l'Eil OVER
DE GROND.

4" 1\HDDELiilN VAN VlDRBRlDKING. B UBGERLI.TKE ZAKEN. - J\1IDDELEN AFGELEJJ}
UI'l' DE SCHENDING YAN DE Rl~GELEN BE'l'REFFENDE HE'f BE'.Vl,JS DEH. VERBIN'l'ENISSEN. l\1IDDEL NIE1' ONDEI·t:\VOHPEN AAN HE'r OORDEEL VAN DE RECHTER OVER DE HROND. -

J\1IDDEL DA'l' WE[JENS ZIJN NIEUWHE!D NIE'r
ON'l'I'ANKELIJK IS.
1 o Sche·n1zt :niet het nnn het exploot vnn
t·echtsinynnu verschnlcligd geloof, fle
1Jesl-i.ss·in!f £l-ie, zoncle·r enige ·wijzig·ing te
1wengen nnn fle nanl e-n het 1Joor·wmp
·vwn rle ei.s zonls cleze wercl ·n-iteengezet,
va.n £le.ze nlvte een ·inte-rp·retntie geeft rUe
met hn·re IJewoonlinqen ve1·en·ig 1Jnar
is (2).
2° j];[ist feitel·i.i lve lJ rondsl.ng het ·m·icldel
llnt een ge1welc nn-n ant-woo-rfl op de con-

(2) Verbr., 23 October 1952, 23 April en
20 Juni 1!!53 (A1·r. Verbr., 1953, blz. 83, 572 en
721; !1nll. en PASIC., 1953, I, 89, 646 en 830).

-758clus-ies annvoert, wannecr rt(tn rleze -in
rle /Jestreden /Jesli,~s-in,q een gepnst antwoonl verstrekt wenl (1).
3° Door een feiteUjlt:e /Jeoonlelhl{f van de
bestnnrlclelen cle·r .zank en oncler 1nee·r
van de han(lelsgebnr.ilcen, lean cle ·rechter ove1· de g1'0ntl ·uit het bezit vwn een
aantal wissels cloo·r een part-ij, ae hoe(lan·igheicl van hanclelnnr vun aeze tJn·rtij
wettez.ijlc nfieitlen (2) .•
4° 111ag voo·r cle eerste ma.a.l voo1· het Hot
van verb'l'elcinrt niet wonlen ingeToepen
het micldel ant nfgeleicl wonlt ·wit cle
schenclin[J vnn de ·regelen betreffencle
het bewijs clwr ·IJe·rlJ·intenissen ·in biWgeTlijlce znken (3).
(GUNZBOURG, '1'. KOR'l'.)
AB.U.ES'l'.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
.arrest, op 14 juni 1952 door het Hof van
beroep te Drussel gewezen;
Over het eerste micldel : schending yan
de artikelen 1101, 1134, 1317, 1319, 1320
van het Dnrgerlijk \Vetboek; 61 van het
Wet hoek van burgerlijke rechtspleging;
97 van de Gronclwet, doordat het bestreden arrest verweerder ontvankelijk verklaart om zijn eis op de onrechtmatige
verrijking te gronden, alhoewel eiser cUt
in zijn llesluiten betwistte om reden dat
de door het hof lleschreven toestand
« voldoende aangeduid werd in de dagvaarding en de eis niet op de borgtocht
alleen gesteund wenl ll, ilan wanneer de
eis, zoals hij in de dagvaarding beschreven wordt, slechts het feit inriep dat verweenler << van zijn vriend de heer Albert
JVleurisse op 28 Jnli 1928 de som (250.000)
aan !Jptel,emle ver~chaft heeft; dat verzoeker (verweerder) borg stond tegenover
de lener ll en clat verweerder c< de som
van 200.000 frank aan de heer Meurisse
betaald l1eeft ll, waaruit volgt dat verweercl<c~r
(toen eiser) slechts !Jeweercle
ten gevolge van een overeenkomst betaalcl te hebllen en ten gevolge van clezelfcle overeenkomst van borgstelling
de terugbetaling te vorderen, en geenszins de onre.chtmatige verrijking inriep,
waaruit volgt dat het bestreclen arrest
het aan de c1agvaan1ing verschnldigcl geloof geschonden heeft :
Overwegende dat, naar lnicl van het
exploot van rechtsingang, het voorwerp
(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
26 Juni 1953 (Ar1·. Ye1·br., 1953, blz. 752; Bull.
en PASIC., 1953, I, 865).
(2) Verbr., 21 Januari on 13 Mei 1897 (Bull.
en PAsrc., 1897, I, 65 en 185) en 14 April 1904
(Bnll. en PAsrc., 1904, I, 202). Zie ook verbr.,
7 April 1898 (Bnll. en PAsrc., 1898, I, 146) en

van de door verweerder tegen aanlegger
ingestelcle vordering· de terngbetaling ener
som van 200.000 frank was en haar oorzaak de lletaling dezer som welke door
verweerder in hamlen van zekere M:eurisse te1; outlasting van aanlegger wegens
dezes o'nvermogen zon gedaan geweest
zijn en waarnur meermaals terugbetaling is gevraagd geweest; clat de zinspeling op een borgstelling welke er in
voorkomt slechts in de niteenzetting
cler feiten wordt gedaan, zonder dat verweeruer zijne vonlering bijzoncler op een
overeenkomst yan lJOrgtocht gegroncl
heeft;
Overwegencle cla t het bestreden arrest
dienvolgens, zomler enige wijziging te
brengen aan de aard of het voorwerp
van de eis zoals deze in de inleidende
dagvaarcling wercl uiteengezet, Ofl groncl
ener souvereine interpretatie dezer clagntarcling, te recll t heeft knnnen beslissen
dat de vordering niet uitsluitend op ene
overeenkomst van borgtocht doch ook
nog op ene onreclltmatige verrijking was
gegrond;
Overwegemle da t hc>t mWclel niet kan
aangenomen worclen;
Over het tweecle miclclel : schencling
van de artilrelen 97 van de Gronclwet;
1, 2, 3, 25 van de wet del. 15 December
1872 bevattemle Lle titels 1 tot 4 van het
eerste boekcleel van het \Yetboek van
koophamlel; 1315, 1H1G, 1317, 1322, 1341
van het nurgerlijk ':Vetboek, doordat het
bestreclen arrest aan eiser het recht outkent om llet artikel 1341 van het Burgerlijk vVetboek in te roeven ten einde het
hewijs van de beweerde betalingen door
alle middelen aan verweerder toe te Iaten,
om reden « dat de talrijke wissels die zich
in de llnndel van geintimeerde bevinden
het vollloende bewijs leveren dat, roncl
de tijd van de !Jetwiste betaling, geintimeerde koopman was, dat de kwestieuze
verhandelingen · llijgevolg ten opzichte van
geintimeerde vermoed worden handelszaken te zijn en dat geintimeerde artikel 1341 van het Bnrgerlijk Wetboek niet
mag inroepen ll, <lan wmmeer eiser in zijn
besluiten deed gelden dat overigens de
tenietgedane schnld niet commercieel
was; daar noch Meurisse noch beroepene
llandelaars zijn en daar de lening overigens geen enkel beroepskarakter vertooncle Jl, en chm wanneer het feit dat een
aantal wissels zich in <le bumlel van een
persoon bevindt niet volstaat om deze
op verwijzing, Brussel, 25 Juli 1898 (PAsrc.,
1899, II, 80).
(3) Verbr., 5 Januari 1950 (Arr. Ye1·b1·.,
1950, blz. 267; Bull. en PASIC., 1950, I, 287, en
nota 3); 14 Juni 1951 (Ar·r. Ye1·br., 1951,
blz. 605; Ball. en PASIC., 1951, I, 700).
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versoon als koopman te cloen beschouwen,
<laar de wet slechts als lwopman beschouwt : « hij die daden t1itoefent die
door de wet daden van lwophandel genoemcl worden en die daarvan zijn gewoon beroep maakt >>, wat door het bestreuen arrest in hoofde van eiser niet
Yastgestelcl wordt :
Over het eerste omlercleel :
Overwegende dat cle in het middel becloelde conclusies uitsluitencl tle door verweenlers borgstelling· gewaarborgtle lening
beogen welke door zekere Meurisse aan
aanlegger wenl toegestaan; uat het bestretlen arrest deze conclm;;ies voldoende
beantwoonlt, door te vl"rklaren dat ll de
ovvverpingen van ge1ntimeer!le niet uoeltreffencl zijn daar de betwisting aangaanlle de borgtocht g·een verhantl houdt met
lle beschreven toestand >>;
Over het tweecle ondcerdeel :
Overwegemle dat het llestreclen arrest
vaststelt lla t (( talrijke wissels zich in
aanleggers lmn<lel bevimlen >> en daaruit
afleidt !lat ll ron!l <le tijd van betwiste
betaling aanlegger l;:oopman was >>;
Ovenvc"gemle dat tk bestreclen beslissing, bij een feitelijke beoortleling van cle
elemen:ten der zaak en namelijl;: van de
handelsgellruiken, uit het door haar aangehaalcl feit cle lloedanigheid van llandelaar in hooflle van aanlegger wettelijk
lweft kunnen afleiden;
Overwegende dat beide oncle~;delen van
het middel derhalve gromlslag missen;
Over het clenle milltlel : schencling van
de artikelen 1315, 1il16, 1:317, 1B20, 1B22,
1341, 1349, 1B50, 1353, 135J, 1357 van het
Burgerlijk vVetboek, 252, 253, 21JJ, 255,
256, 2()0, 261, 262, 282, 283 van bet Wethoek van burgerlijke rechtspleging, 25
van f1e wet del. 30 December 1867, titel IV uitmakemle van het Koophan<lelswetboek, 97 van cle Gronclwet, cloordat
llet 1Jestredc"n arrest, clat vaststelt dat
verweerdPr geen bewijs uoor getuigen
aanbieclt, hem nochtans toelaat het bewijs van de door hem beweercle feiten
te leveren tloor millclel van << bekentenissen >> en schriftelijke verklaringen
die hij, van clerden, zon bekomen, dan
wanneer tlk bc,wijsvoering niet lloor
onze wetten aangenomen wortlt, daar zij
geen wanrborg biedt, om reden dat zij
zonder eedaflegging en zoncler mogelijkheid v:m tegenbewijs geleverd worclt
en dat het verschatl'en van certificaten
zelfs een groncl van wraking uitmaakt,
wat het wettelijk verhoor als getuige van
de ondertekenaar van de verldaring zou
beletten :
(1) Zie

verbr.,

PASIC., 1927, I,

30 Juni 1927 (Bull. en
267) en 10 November 1950

Overwegende clat, in Zl]ll voor het hof
van beroep genomen conclnsies aanlegger
zich er toe beperkt heeft aan te voeren
dat de door verweercler geleverlle attesten
niet de gegrondlleid van zijn beweringen
vaststellen; llnt hij nergens heeft opgeworpen dat de bekentenissen en de ingeroepene geschreven verklaringen van de
erfgenamen van de uitlener Meurisse van
alle bewijskracht \varen beroofcl, omclat
zij getuigenissen nitmaakten afgenomen
zoncler eedafiegging en zonder mog·elijkheicl van tegenbewijs en uitgaande van
personen die, wegens levering van getuigschriften aangaande de feiten die het geding betreffen wraakbaar waren;
Overwegende dat het mid<lel, dat aan
het oordeel van de rechter over lle grond
niet wertl onderworpen, nieuw is en
niet voor de eerste maal voor het Hof
van verl1reking kan worden ingeroepen;
\V aaruit volgt dat het middel niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verweq1t de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot cle betaling van de vergoeding van
150 frank ann Yerweerder.
2 .Jnli 1953. - 1e kamer. - Voorzitter
en 'Persh~g{feve?·, H. Bail, raadsheer waarnemend voorzittc"r.
11 ersinrmeve·r,
H. Vamlermerscll. - GeUjklwidende conclusie, 1whnhe umt l!etreft het tweede
onclenleel vnn llet tweede nt·illdel, H. Mahanx, nllvocaat-generaal. PieUen,

HH. dc"lla Faille cl'Huysse en Van Leynseele.

l
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RECH'l'BANKEN. -

BURGERLI.TKic ZAKEN.
JiiiDDEL VREEMD AAN DE OPENJJARE OHDE
DIE VAN AM!ll'SWEGE DOOH DE RlcCR'fEH
WORD'l' OPGEWORPEN. 0NWE'f'l'IGH!UD.

In 1l·l~rue·rHjl,:e znkcn 1JCI"IJU~ff de 1·echte·r
,qeen nitsp·ranl,, te lloen over lloor hem
nm.btshn/itJe opuewo·rpen niet betwiste
pnnten, ten.z·i) wn?M1CC1' het 1·echten 'Vnn
open1lnre onle rte/.llt welke (le pnrUjen
niet ·t;e·rmouen tc ve·rznJ,:en of nwa.t?·eue/.en 1Dc1.ke lle ·recllter nm1Jtshn1.·ve toepnssen moet (1).
(VAN IMPE, 'l'. VAN LOOY.)
ARHES'f.

HlllT HOF; - Gelet op llet bestreclen
vonnis, op 20 .Juni 1951 door cle Reclltbank
van eerste aanleg te Antwerpen gewezen;
(An·. T'erb1·., 1951, biz. 105; B·ull. en PAsrc.,
1951, I, 140).

-----·--- ---------- - - - - -
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-760Over het .renig midclel : schending van lijke verlenging hem was outtrokken ge!le. artikelen G, llil4, 1319, 1320 van het worrlen wijl verweerster een gewichtige
Burgerlijk Wethoek, 4 van de wet van retlen in haren hooflle had ingeroepen, e:r;I.
31 .Jnli 1947, houdende uitzonderingsbev:F
nmlerzijds, clat nadut hij het gehuurcle
lingen in zake huishnur, en 97 van de ha<l verlat<>n, hewnste verweerster het
Grondwet, doortlnt J1et bestreden vonnis doel niet had verwezenlijkt waartoe vode eis tot sclladevergoeding afwijst om renbedoelde onttrekking was toegestaan
reden dat niet bewe?.en werd dat de oor- of aanvaurd geweest, hetgeen voor aanspronkelijke eis tot huurverbreking op de legger grond oplevenle tot een vordering
wet van 31 .Juli 1947 eerder dan ov het tot schadevergoeding, gesteuncl op artigemeen recht gegrond was, dan wanneer : kel 4, paragraaf 4, lid 2, van Lle wet van
1 o verweerster in hare conclusies in ho- 31 .Juli 19±7;
·
ger !Jeroep er zich toe beperkt had, na
Overwegencle aat geen van heide in de
aanhaling nm de in haar Jnmropzeg ver- z11-ak l1etrokken rmrti.ien in hun conclumP!de ?.waarwichtige reden, staande te sies v66r rle rechtm· in hoger heroep hehondPn dat << !Jeroepene (thans eiser in weerd heblJen clat de wet nm 31 .Juli 1947
Yerbreking) de gegrondlwid van deze niet toepasselijk was;
reden niet hePft betwist, maar enkel
Dat verweerster i.ntegendeel in haar
voorstr' l!le nog zes mmmtl te mogen conclnsies eraan herinnerde dat haar inhlijYen wonen; dat beroepster (ver- leidencle eis f< ertoe strekte de intrekking
weerst~~rl hicrmede akkoord was en dat
te hekomen van de wettelijke huurverlenin c1ien zin gevonnist werd; dat beroepene ging waarvan J)eroepene (hier aanlegger)
na deze termijn vrijwillig is weggegaan, genoot Jl, en na ovnie~nv de gewichtige
Yoornl omdnt de verhoudingen met he- redenen onderlijntl te hebben welke zij
roevster clie zijn t::mte is, zeer slecht wa- te clien eincle meende te mogen inroepen,
ren; en dat de wettelijke lnmrverlen- zich er bij beperl~:te een argument te ontging hem dun ool' niet onttrokken is ge- lenen aan lwt feit clat ge1ntimeercle
worclen, dod1 dut hij nit vrije wil is weg- vrijwillig was vertrokken om daaruit af
gegaan en rlm; de be::;chikkingen van arti- te leiden clat de vereisten tot toepassing
l;:el 5 vnn !lP wet uiet knn inroepeu ll;
van de wet van '11 .Juli 1947 niet ver2° het motief, van amhtswege ingeroepen enigcl waren;
door de reclrter over de grond, om de eis
Overwegencle dat de bestreclen beslisaf te wijzen, niet van openbare orde is; . sing aanleggers vorclering tot schadever3° de burgerlijke rechter geJJ'onden is goeclirig afwijst ov groncl hiervan flat
door de eisen en verweermiddelen van « het vonnis van Cl December 1948 geen
partijen behalvc het geval waarin de wet intrekldng van de wettelijke verlenging
hem oplegt 1•an amhtswege een micldel in uitsprak clod! enkel de uitclrijving, na in
te roeven; en hij de door partijen voorge- zijn motieven gezegtl te hebben dat de eis
stelde motieven niet mag aanvullen met strekte tot verbrel~:ing der hunrovereeneigen lleschouwingen dan op voorwaarde komst wegens zwaarwichtige redenen ll,
clat het gaat om aan zijn beoordeling ou- en dat J1erloelde beslissing eruit afieidt
derworven redenen, uitgezonderd wa:t <( dat het dus niet hewezen is dat de eis
a tm !le or1enlmre onle of goede zeden eerder op de nitzonclerlijke wet van 1947
raukt; !loordat door gezeg<le eis tot sclla- dan op het gemeen recht gesteund was Jl;
devergoecling af te wijzen om reden
Overwegende clat de rechter geen nitflat het niet zon lJewezen zijn clat de eis spraal>: c1oen mag over ambtshalve door
tot huurverllrel<ing ov de wet van hem opgeworpen vraagpunten, tenzij het
ell .Jnli 1947 gesteund was, clan wanneer rechten van openbare orc1e geltlt welke de
verweerster in hare conclusies in hoger partijen niet mogen verzaken of mnatl1t-roev geenszins voorhield dat haar regelen welke hij ::nnlltshalve dient toe te
vroegcere ·vorclering tot huurverlJreking op passen;
het gemeen recht gestennd was, en cle eis
Overwegende tlat rloor uitspraak te c1oen
tot schadevergoeding integencleel enkel zoals hij gedaan heeft, over hetgeen niet
betwistte op gronll nm gezegtle wet van in betwisting was, de rechter in hoger
31 .Juli 1947, het lJestreclen vonnis de lleberoep cle in het mitldel aangecluide wetswijskracht verschuldigd aan het gerech- bepalingen heeft geschonden;
telijk contract en de Lloor partijen in
Om die reclenen, verhreekt het hestregraad van lleroep genomen conclusies ge- den vmmis; heveelt dat onderhavig arrest
schonden heeft
zal worden overgeschreven in de registers van de Rechtl)flnk van eerste aanleg
Ove~·wegende dat nit Lle bestreden beslissing en nit cle rechtsplegiugsstnkken te Antwerpen en c1at melding ervan zal
blijkt dut aunlegger in zijn exploot van gemaakt worden op de kant van de verrechtsingang van 10 .Juli 19()0 deed gelden, nietgide beslissing; veroordeelt verweerenerzijds, dat hi;j bij het I'Onnis van 3 De- ster tot fle kosten, verwijst de zaak naar
cember 1948 was veroordeeld geweest om de Rechtbanl• van eerste aanleg te :M:echehet appartement te verlaten dat hij van len, zitting lwudend in lwger heroev.
2 .Jnli 1qc.n.·- 1• lmmer. - YoorzUter,
verweerster in hnur had, dat de wette-

- -_r,- '-::

-761H. Bail, raausheer waurnememl voor'litter. - Verslnrmever, H. Eayot.
GeUjlcluidende , conclusi.e, H. :i\iahaux,
:tclvoeaat-generaal.
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ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN.ARRES'l' VAN YRI,JSPRAAK. CoNCLUSIES.
VAN
DE
BURGERLI.JKE
PAR'l'IJ
WAARBIJ
S'l'AANDE WORD'!' GEHOUDEN DA'l' BEKLAAGDE
:MI1'1' ONVOLDOENDE OJ'J,ET'l'ENDHEID ZIJN VOER'l'UIG HEEF'l' GES'l'UUI{.D. AHRES'l' UA'l'
YASTS'l'EL1' DA'l' BEKLAAGDE DADELIJK REEF'!'
UEREAGEERD ZODRA GEVAAR VOOR AANRI.JDING
WAS GEBLEKEN. GEPAS'l' AN1'WOORD.

H et arrest dat vaststelt dnt bekltHt.,<Jde
aadeH,ik heejt gerenueenl zo(kn f!CHUL'I'
·vom· nnn·rijd·ing was gelile/,:en en vooraleer en;nn door de [JCtU.iflen te zijn ve·rwitt·igd, verstrekt een yepnst antwoonl
op (le conclnsie wnwrb'i] florw £1e 1m:rqe1·li;ike pnl"tij stnnnrle wenl ueho'l!den flat
hij d·ie vwn onvr-iJwillige venvondingen
·was bet-icht zijn 1Joertu:i[J met onvoldoenfle ople'ttendheid hcul oest·uurr/..
(CAPUANO, '1'.

APPELS.)

ARRES'l'.

HE'J' HOF; - Gelet op het bt>streden
arrest, op 29 December 1953· uoor het Hof
van beroev te Brussel gewezen;
Over het enig middel : schemling Yan
artikel 97 van ue Grondwet, cloordat het
bestreden arrest de door aanlegger v66r
het hof van ·lleroep regelmatig genomen
eonclusies onbeantwoorcl heeft gelaten ofwel niet op passencle wijze beantwoonl
hePft waarbij aanlegger ten laste van verweerder rte volgemle grieven heeft aangevoercl : 1° zi.in rechterlmnt niet gehouden
te hebllen, doch links van cle micldelas
van cle rijweg te hebben gereden; 2° te
hebben gereden met een minimum snelheicl vmi 75 km per uur, zodat hij aanmerkelijk de maximum snelheicl van
GO km per uur overschreed welke op cle
Fl'anklin Rooseveltlaan toegelaten worclt;
)3° niet volcloencle oplettenclheicl te hebben
besteed aan het besturen van zijn voertuig; 4° niet opnieuw reglementair rechts
te zijn gaan rijden toen hij cle voetgangers zag, en 5° zijn geluidwaarschuwingstoestel of zijn weglichtwerpers niet in
werking te hebben gebracht om cle voetgangers te waarschuwen :
Overwegemle clat na cle in het middel
onuer nrs 1, 2, 4 en 5 aangehaalcle grieven
te hebben vermeld, het arrest verklaart clat, in de onderstelling clat zij zouden gegroncl wezen, deze grieven, ten opzichte van cle manter waarop de slacht-

offers hebben gehanclelll, en zoals de eer~
ste reehter het oonlepJlnmclig· verklaart,
ePnvomlig omstamlighP!lPn zijn zonder
zeker YPrhanll van oorzaak tot gevolg
met lwt kwestieuze ongPYal; dat de burg·erlijke ]lartij, door Zl' in te roepen, loutPr omlerstellingen mankt welke op geen
enkPI PlemPnt zijn geHtPllllcl llat niet door
amler!' OlHlPrstellingen kan omgeworlJen
worden;
o,:erwegencle, wat lle llercle grief aangaat welke, volgens aanleggers conclusies
afgelei<l wenl nit de onistamlighehl dat
verweenler cle slachtoffers pas gezien
lweft nmlat zijn passagiPr Sims ze gezien
en zijn aanclacht ov hun tl:lnwezigheid
ge\-estigcl hall, !lat het arrest erop wijst
clat het vaststaat llat, in strij<l met hetgeen <le burgerlijke tmrtij aanvoert, cle
lw klanglle omni<ldellijk lweft gereageerll,
zelfs voorllat de getnigP Sims hPm van
het genwr verwittigtl ball;
0Yerwegencle <lat !le rechter on'l' de
groml alllns aanleggers conclusies vassencl
heeft lwnntwoonl en tlat hij er niet toe
gehou<len was buit<•ndien de gronclen zijner gronden op te geven;
Dat het millllel feitelijke gronllslag·
mist;
Om die reclenen, ve1·wer]1t cle voorziening; verool'cleelt aanleggers tot cle kosten
en tot de vergoecling nm 150 frank jegens
verweerder.
G .Tnli 1953. - 2" kamer. - Voo·r.zitte1·,
H. ·wonters, voorzitter. - Ve1·slnuueve1·,
H. Belllilire. - Gelij/,;luhlenfle concl·ns·ie,
H. Haoul Hayoit de 'J'ermiconrt, eerste
udvocaat-generaal. - PleUer, H. l'inget,
(van de Balie bij het I-Iof van beroev te
Brnssel).
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ACCIJNZI~N. REGELJ\-IA'l'IUE PROCEBSEN-YERR\AL VAN DE ADl\ilNISTRATIE. BEWI.JBKIL\CHT. MA'l'ERIELE
YAS'l'STELLINGEN. GEVOLGTHEKKINGEN EH
UI'r AFIJ:EiEID DOOH
BEAMB'l'EN VAN DE ADMfNIS'l'lUTIE. 0NDicHSCHElD VOOR WA'I;
AANGAA'l' DE BEWlJ SKIUCHl' YAN HET l'ROCESVEilllAAL.

DOUANEN EN

DE

Inflicn, 1:n znlcen vnn im.bre·uken op clec
wettcn betreffende rle do·nanen en acciinzen, hct 1'C!Jelma.ti.rt rlorw de liearnbten vnn ac nflm·inistrntie opocmaalct
proces-ve?'li!utl, totrlnt rle 1Jrtlsheid e·r
·vnn wonlt bcwezen, 1Jewij8 levert vnn de
binnen de rn·en.zen vctn h·nn bevoeudhei!l floor deze bcw1n1Jten yedane mate·ri.iilc vaststelUnyen, breirlt cleze bewi:i sknwht zich niet uit tot de ge·volgtreli;kingen ·wellce floor fle JJ·roces-•!Jerlinaloprna7cers uit aeze vaststellinuen wOrden af-

---- j

-762r1eleirl (1) ; schenclt cleThnlve het ann het
proces-verbnal 'Ve1·schuldigcl geloot niet
het nn·est clnt beslist clnt de rloo'r rle bet•mbten van de nclmd!ll:i.straUe 11.it hnnne
vnststelUnyen afgeleicLe tfevolgt1"elckinyen on)1t:ist of onzeJ,;e'r z·ijn. (Wet van

26 Augustus

1~22,

art. 229.)

(ADM:INIS'l'HATIE \"AN FINANCii~N, 'f. SILYES'l'RE.)
ARHEST ..

cle door de beambten van douanen en acCIJnzen binnen de grenzen hunner bevoegdheid ge<lane materH~le vaststellingen, en niet ten aanzien van cle gevolgtrekkingen welke de beambten nit door
hen afgenomen verklaringen of ingewonnen inlichtingen afleiden;
Overwegende_gevolglijk, dat door te beslissen dat c!eze gevolgtrekkingen ten dele
onjuist en ten dele onzelwr ·waren, het
arrest geen der in het mi<ldel aangeduide wetsbepalingen geschonden lleeft;
dat het mitl<lel naar recht fnalt;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleef<l en dat de
IJeslissing m·ereenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; legt de kosten de Staat ten laste.

HJDT HOW; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 Jannari 191i3 lloor het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het enig· midllel : schending van
de artikelen 4, 37, 177, 219 en 239 van de
algemene wet nm 2(l Augustus 1822, 3, 5,
19, 22 eu 25 van de wet van G April 1843,
van lle besluiten van de Regent van
15 December 1944, 8 J'.1ei 194G en 29 Jnni
1946, 97 van de Gromlwet, lloordat het bestreden arrest verweerder vrijspreekt
wien in hoofdorcle het bedrieglijk invoeren, en in onclergeschikte orcle, het vervoeren en het onwettelijk onder zich hebben van converts binnen de tolkring was
ten laste geleg<l, dan wanneer de feiten
welke deze inbreuken uitmaakten, door
het regelmatig door de beambten van het
bestuur van douanen en accljnzen opgemaakte proces-verbaal bewezen werclen
en clan wanneer het bewijs van lle valsheicl dezer feiten niet werd bijgebracht :
Overwegende clat, lwewel de beamllten van het IJestunr van tlouanen en
accijnzen die ten laste van verweerder
het proces-verbaal van 3 October 1951
hebllen opgestelcl verklaren dat de in
diens woning gevondPn drie reeksen converts en de vijf in de woning van zijn
vader ontdekte reeksen, enerzijds, niet
dezelfde zijn als, anderzijds, de reeksen
converts welke verweercler nitgeklaanl
of van een zekere Dockx afgekocht heeft,
er evenwel nit de gezamenlijke vermeldingen van het proces-verbaal IJlijkt clat
deze verklaring niet op een rechtstreeks
.door cle bekeurders zelf gedane vaststelling )}ernst, doch ov cle gevolgtrekking·
welke zij afgeleid hehben ofwel nit hetgeen verweenll~r verklaanl heeft, ofwel
nit inlichtingen welke zij later ten gevolge van een door de opsvoringstlienst
van de Duitse donane verricllte informatie hebben IJekomen;
Overwegende dat de in artikel 239 van
de wet van 26 Augustus 1822 bedoelde
b(;Wijskracht enkel geldt ten aanzien van

1 o Stelt het ooTznkeli:ilc ve1·bnncl vnst t1tssen een clam· de belclnngcle beynne fou.t
en een t:er lceeTsonrte-vctl, het cwrest clnt
verlclnart clnt beklnngcle, weyens de
rloo1· hern begwne to,u.t, ten belope vnn
een cle,rcle voo1· rle _qevolgen vctn het ongevnl vemntwoonleU.ik is.
2° Gactt tvetteli:ilc ovm· tot een schntting
ex aequo et bono vnn cle cloo1· een ongeoo1"loofcle clnnd ve,roorzaakte schnde, cle
rechter cUe de ·reclen iwn{feett wanrom
enerzij rls fle door een pwrU:i vo01'gestelcle sclwtt-ingsgrond niet kan 1VOI"rlen
nangenomen en anclerzijcls wnwrom cle
schntting vnn cle schncle slechts ex
aequo et bono lc(tn qetlaan worden (2).

(1) Zie verbr., 11 Juni 1951 (A1'1". T'e1·b,·.,
1951, biz. 608; Bull. en PAsrc., 1951, I, 703 en
noLa's 4 en 5, biz. 704; 22 Juni 1953; Bull. en.
PASIC., 1953, I, 838).
,(2) Zie ¥erbr., 15 Mei 1950 (A'IT. Yerbr.,

1950, biz. 584; Bnll. en PAsrc., 1950, I, 652, en
nota 2); 16 Mei 1952 (Arr. Ve1·br., 1952,
biz. 517; B"ll. en PAsrc., 1952, I, 596); 5 Januari en 26 Januari 1953 (1i11·. Ye1•br., 1953,
biz. 264 en 351; B"ll. en PAsrc., 1953, I, 297 en
394).

G Juli 1953. - 2° kamer. - Fo01·zUter,
H. ·wouters, voorzitter. - Ferslaggeve1·,
I-I. Dareel. GeM.jlcl'U.iclencle concl1tsi.e,
II. H.aoul I-layoit de Termicourt, eerste
advocnat-generaal. - Pleiter, H. Depresseux (van de Dnlie hij het Hof van beroep te Lnik).
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1° VERANTWOORDJDLIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST).
STRAFZAKEN.

-

AHRf~S'l'

DA'l'

VERKLAART

DAT

VVEGENS ZI,JN FOU'l'J BEKLAAG-DE VOOR DE
GEVOLGEN VAN EEN VEUKEERSONGEVAL VER-

AN'J'WOORDELIJJC. IS. VAS'l'STELLING VAN
EEN OORZAKELIJK YERBAND 'l'USSEN DE FOU'l'
EN HE'l' ONGEVAL.

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVERIDENKOMST).
SmA~'
ZAKEN. SCHA1"l'ING <rEX AEQUO ET DONO))
VAN DE SCHADE. VoORWAARDEN,

763(VIGNERON, 'l'. FABHY.)
AH)lES'l'.

HE'.!' HOF; - Gel_yt c;_1~ het bestrellen
arrest, op 30 .Jannan 19<J,, door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
I. Voor zoveel cle voorziening de beslissing bedoelt welke over de teg~n aunlegger ingestelde publieke vordermg gewezen wercl :
Over het eerste miudel : schending van
artikel 97 van ue Grondwet, doordat het
bestreclen arrest, zonder de doo.r aanlegger regelmatig genomen conclusws te beantwoonlen zich ertoe l1eperkt vast te
stellen clat 'de tegen deze illgebrachte ~~
lastleggingen ten gevolge van het voor
het hof van beroep gedane onderzoek ?~
wezen zijn gebleven, dan wannee~·. om ZlJn
schulcl te betwisten, aanlegger l11J conclusies staanfle hall gehouden : a) dat het
ungeval niet mocht tuegeschr~':en wu~·d~n
aan de snelheitl waarmetle ZlJn voertlu_g
zich voorthewoog, welke naar een getulgenissen en volgens de vastge~telde schade
zeer matig was; b) dat aanlegg~_r, overeenkomstig het reglement met ZlJn codelichten had moeten rijden om reden v~n
de talrijke tegenligg·ers; c) dat ?.et met
verlicht voertuig van het slacht?fi'er voor
aanlegger een hinclernis h~d mtgemaakt
·welke hij niet kon voorz1en, zodat de
toepassing van artikel 42, van de ~ egcode en clientengeyolge elke onvoorzichtigheid in de zin van artikel 418 van het
Strafwetboek, wenl uitgesloten
Overwegende dat, volgens het bestreden
arrest aan a::mlegger met reclen mag
worcle~ verweten dat hij, bij slecht zicht,
met een hogere snelheid gereden heeft
dan clie welke cle door zijn .codelichten
geleverde verlichting hem toellet, dat het
arrest aldus erkent, zoncler daarvan aan
nanlegger verwijt te maken, dat ~leze van
zijn kruisingsschijnwervers gebrmk maaktt~, cloch vaststelt dat zijn snelheid overdreven was indien het lichtvermogen van
zijn voertuig in aanmerking wordt genumen; dat het arrest door cleze vaststelling· er tevens impliciet doch klaar op
wijst dat aanlegger de door het. niet _verlichte voertuig van het slachtoft'er uitgemaakte hinc1ernis zou hebben kunnen
zien indien hij gerec1en had met de vaart
welke hem door het gebruiken van de
kruisingsschijnwerpers geboden was;
Dat het arrest dus een passend antwoord op aanleggers conclusies verstrekt
heeft;
Dat het micldel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweec1e middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest geen antwoord heeft ver-

strekt ov aanleggers su bsicliaire concliic
sies waarbij hij het hof van beroep verzocht te verklaren dat, zelfs inclien een
onvoorzichtigheid te zijnen lastte als bewezen kon worden aangezien, dceze onvoorzichtigheid niettemin zonller verband
van oorzaak tot gevolg met het ongeval
'vas;
Overwegende dat het arrest, onderzoekende in hoever de verantwoorclelijkheid
voor het ongeval respectievelijk op cle beklaagtle en op het slarhtoft'er berust, erop
wijst da:t aan Vigneron een hogere snelheill mag worden verweten clan deze >velke hem cloor de verplichting zijn codelichten te gebruiken geboclen was en dat
hij wegens deze fout tPn belope van een
llen1e verantwoon1dijk voor lle gevolgen ·
van het ongeval is;
Dat het arrest alllus lluidelijk heeft
vastgesteld clat cle onvoorzichtig·heicl van
de beklaagde een ller oorzaken van het
ongeval was; dat cloor deze vaststelling
een passend antwoonl wordt verstrekt op
de subsicliaire conclusies waarvan in het
mid del gewag;
Dat het middel naar recht faalt;
En overwegencle dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat c1e
beslissing overeenkomstig c1e wet is;
II. Voor zoveel de voorziening de beslissing becloelt welke over de vonlering
van de burgerlijke partij Marie-Therese
Fabry, wecluwe Goclet, gewezen werd :
Owr het midclel afgeleid uit cle schencling van artikel 97 van tle Gronclwet,
clom·llat het arrest zich ertoe beperkt vast
tP stellen da t het slnchtoft'er geen vast
inkomen had en dat er in cleze omstanclighedPn clus grom1 aanwezig is om het
door de weduwe onc1ergaan stoft'elijk nacleel em lWq-no et bono ov c1e som van
1.000.000 frank te schatten, dan wanneer
aanlegger stellig h:H1 staande gehouden
llat lle schade c1iem1e te worden bepaald
met in aanmerkiugneming van het inkomen nm het slachtoft'er, verminderd met
de som welke het om1erhouc1 van de overledene en de fiscale lasten v~~rtegenwoor
c1igt; cloorda:t, vermits het hof van beroep over beoorcle1ingselementen 11eschikte of, in elk gevnl cle burgerlijke
vartij vermocht te gelasten haar schade
te bewijzen het zijn lwslissing niet op
e<'n ew rwq;t,o et bono gec1ane schatting
van het nadeel mocht gronden :
Overw~gencle c1at op de in aanleggers
conclusies vervatte stelling dat de jaarlijkse som van 36.000 frank als b~dr~g
van het inkomen van het slachtuft'er 1n
aanmerking zou tlienen genomen te worden, onder aftrek van 33 t. h. voor zijn
onderhoud en van het fiscaal forfait voor
de wettelijke lasten, het arrest geant-
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woorc1 heeft dut de overledene g~en vast
inkomen genoot; uat het, 'bij verwijzing
naar de redenen van de eerste rechter
<laarenlJoven de rl-'tleu opgeeft waarom c1~
schatting· ~·an tle scllade slechts ex aequ.o
et bono kan geschieden;
·
Dat <lPze besehonwingen van bet arrest
een passend nntwoonl uv aanleggers conclusies nitmnken;
Dat het micldel feitPli.ike grondslag
mist;

III. Y oor zon,el de voorziening de beslissing bedoelt wel,lw over de vordering
nm de bnrgerlijke partijen Rnymond Godet, .Jeanne Deqnin en Louisa Gossiaux,
we!lnwe Dequin, 'vPrd gewezen :
Overwegen<le dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel middel
inroept en <lat het hof er mnbtshalve
geen opwerpt:
Om c1i.e ret1enen, verwerpt de voorzieJling; veroon1ee1t nanlegger tot de kosten.
6 .Tuli 1953. - 2" kamer. - VoorzUter,
H. 'Vonters, voorzitter. - Ve·rslag{/ever,
H. Anciaux Henry de Faveanx. - GeUjklu·idende eo·ncht8ie, H. Haoul Hayoit de
Termicourt, ePrste advocant-generaal. PleUe·r. H. Hen!lrickx (van de Balie lli.i
het Hof nm lleroep te Brnssel).

boek van straf1·ordering, doordat ver~
weerster bij het llestreden vonnis vrijgesproken werd tlan wanneer de telastlegging bewezen was !loor twee stellige getuigenissen welke een afdoencl bewijs uitmaakten :
Overwegende dat nit Iwt bestreden vonnis niet lJlijld dat bet aan c1e getuigen
een andere getnigenis dan de door hen
afgelegde zou toegesclu·even hebben;
Overwegende dat de rechter over de
grond onder dit voorbehoud souverein de
draagwijdte en c1e juistheid van de verklm·ingen der getuigen beoordeelt;
Dat het middel naar recht faalt;
Om tlie redeuen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de J;:osten
en tot de vergoecling nm 150 frank jegens
verweerster.
6 .Juli 1953. - 2e kamer. - Voo·rzitte1·,
H. vVouters, voorzitter. - Versla[![!eveJ·,
H . .Ancianx Henry de Faveaux. - Gelijlclu:idende conclusie, H. Haoul Hayoit de
Terrnicourt, 0erste advocant-generual. Pleiter8. III-I. Tassin et Genarr1 (aile twee
van !le Balie nm Charleroi).
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BINDENDliJ BJiJOOHDIDLING DOOR DE
HECHTEH OVBR DE GROND.
STRAFZAKEN. - DRAAGWIJDTE EN OPRECHTHEID VAN DE VERKLARINGEN .VAN DE GE1'UIUEN. - PERKEN WAARIN HUN BEOOHDELING
DOOR DE REC~TER BINDEND IS.
]Je ·rechter ove1· de groncl beooTdeelt souverC'in cle clraaow·i.i rlte en fle oprechthe·id rnn de verkln·rin[!en ·van de {fet'll'i{fen op voonvaarcle flat lle 'inte1p1·etat'ie
wellce ll:ij e·r rnn geeft met d.e bewoordin[!en er ·can veJ·eni.[Jbaar ·we~~e (1).

(ELOY, T. BERGER.)
ARHEST.
HE'J' HOif; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 6 I!'ellrnari 1953 in hoger beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi;
Overwegende dat de voorziening van
aanlegger, lmrgerlijlre partij, enkel ten
aanzien van de over de Jmrgerlijke vordering gewezen lleslissing ontvankelijk is;
Over het enig rniddel : schending van
de artilreleit 15'c!, 161 en 189 van het Wet(1) Verqr., 16 April 1951 (A.1·r. Ye1'b1·., 1951,
biz.' 476; Bnll. en PASIC., 1951, I, 565); 7 Juli

KAMER.

6 Juli 1953

1° HOGEH BEROEP. - S1'RAFZAKEN.
BUHGERLIJKE VORDEIUNli. DESLISSING
VAN DE EERSTE JlF.CH'l'ETI WAARBIJ DE BEKLAAGDE VAN HE'l' VERVOLG OP DE PUBLIEKE
YORDElUl(G ONTSLAGEN WERD. - 0N'l'VANKELIJIC HOGER BEHOEI' DOOR DE BUHGERLIJKE
JlARTIJ. -

"\TERl\fOGEN YAN DE RECH'fER IN

HOGER BEHOEP OM NA 'fE G'IAN

0~'

HE'l' MIS-

DRIJF BE\VEZEN IS.

2° RECHTEN VAN Dru VERD]JDIGING.
S'l'RAFZAKEN. - DUHGERLIJKE VORDERING. - 'J'ELASTLEGfUNG 'DOOR DE EERS'l'E
HECH'l'EH NIE'l' llEWEZEN VERKLAARD. - 0N'l'VANKELI.TK HOGER BEROEP DOOR DE BURGERLIJKE l'ARTIJ. - l{ECHTER IN HOGER BEHOEP DIE' YEBKLAAR'l' DA'l' 'TEN OPZICH1'E VAN
DE BUHGimLI.TKE VOHDERJNG DE 'l'ELASTLEGGING BEWEZEN lB. - BEKLAAGDE DOOR DE
RECH'l'ER NIE'l' VERWI'l"l'IGD DAT HIJ ZICH
'l'EGENOYER DIE 'fELAS'l'LEUGIN!l HAD 'l'E YEHDEDIGEN. GEEN HCHENDJl\'G VAN DE RECH'l'EI\'
DER YERDEDIGING.

1 o Op een ontvnnkeli.i k ho[!eT 7Je1'0ep dom·
de b?w(JeTl'i:i lee pnrti.i 'i.nyesteld te{fen een
'VOnnis 'Wfwrbi,j een rifton de belclaagde
telastyele,rJfl m·isfl?·i:if niet bewezen werd
verlclrwrcl, venna{! de ·rechter na te
{frtwn, doch enk.el ten opzichte V((,n de
lJm·,qe·rli.j ke -vorrle·rinu_. of dit misd?·ijf
1952 (A.1'1'.
PASIC.,

Yerbr., 1952, biz. 640; Bull. en

1952, I, 725).
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bewc.~:en -is en
pa~·t-ij sclwrle

of het nan rle b·uryerlijl.'e
berolvlcend heeft (1).
2o Schenrlt d.c 1·echten cle1· 1!e1·rZerli!Jin{f
n'ict. fle besliss-infJ rl·ie, op het ontvwnl.:elijk hofje·r lieroep van de b'll1'f!e-rlijli:e
pwrti:i, •in str1-:i d met de besH.ssin{f vnn
tZe eerste rechte1· en alleen ten opzichte
·rnn d.e b·wmerli:il.:e ·wnlel"inf/ liesUst 1lnt
het feit fl.nt in ae telastlefJ.(!i.nrJ lierloelrl
wonlt bewezen is, zonrler belclan(!de
l!ijzonrler te heliben 1JCI"Wittiyd dnt hij
.zich terten deze tela.stle{f[l'iny ha-11 te ver.fletli!fen (:!) .
(DEMARTIN,

'1'.

VERSCUUEHEN.)

ARRES'l'.

HIGT HOF; - Gelet op het llestreden
yonnis, op 20 Februari 1!J53 in hoger beroep gewezen door de Correctionele
l{eehtbank te Doornik;
I. Voor zoveel de voorziening gerieht is
tegen' tle over de publieke vordering gewezen !Jeslissing :
Overwegende clat de voorziening tegen
<leze lleslissing waarbij geen veroorcleling
ten last9 van aanlegger worclt nitgesproken, bij gebrek nan belang niet ontvankelijk is;
II. Voor zoveel cle voorziening gerieht
is tegen lle over de vonlering van cle burgerlijkc~ parti.i Versclmeren gewezen beslissing :
Over ltd eerste midclel : schencling van
de artikelen c1 en 4 van cle wet van
17 April 1878, 172, 174, 175, 191 en 202 van
het Wdboek van strafvorclering, doonlat
het ]Jestretlen vonnis zich bevoegcl heeft
verklnard om kennis te nemen van cle
aanstelling· nm Verschueren als burgerlijke lllll'fij en om aan cleze schadevergoeding toe te kennen, dan wanneer bewust vonnis llet vonnis van cle rechthank
van politic, waarbij aanlegger veroor<leeld wenl, gewijzigtl had en hem had
vrijgesvroken om de reden dat de door
ue eerste reehter te zijnen laste als hewezen aangemerkte feiten niet bewezen waren:
Oven'vegende clat ani1legger v66r <le
rechtbnnk Ya'll politic gedagvaanl wercl
nit hoofcle van inbreuk op artikel 5[) van
cle Weg·colle, wegens niet-naleving van de
verJ;:ec;r;.<vOOlTang welke de van rechts
komeu<lP weggebruiker geniet;

(l) Veror., 13 December 1948 (A1T. Yerb1·.,
194·8, blz. 6:31; B1tll. en PASIC., 1948, I, 715);
2fi Mei 1952 (Arre. Ye,·b,·., 1952, biz. 541; Bull.
en PAsrc., 1952, I, 621); verbr. }'r., 16. December 1948 (Bull. crim., 1948, biz. 432) .; verbr.,
19 Januari 1953 (Arr. Ye1·b1·., 1953, biz. 323;
Bu.ll. en PAsrc., 1953, I, 350).

Overwegemle dat de ec~rste rechter, na
in het vonnis de vrijwillige verschijning
van aanlegger te hebhen vastgesteld in de
plaats van het in de dagvaarding omschreven feit de telastlegging stelcle van
de rechterzijde van de rijweg niet te hellhen gehouden, of zelfs hij het naderen
nm een hocht de uiterste rechterzijde
van de .l'ijweg niet te hehben gehouden
(art. 27 en 29 van de Wegcolle), en annlegger ui t eli en hoofde veroonleelde;
·Overwegende dat het bestreden vonnis,
op de door aanlegger en door lle burgerlijke partij Verschueren ingestelcle hogere
heroepen, IJeslist dat de docir de eerste
rechtt~r tegen aanlegger als bewezen aangemerkte telastleggingen van inbreuken
op de artikelen 27 en 29 van de Wegcode,
niet hewezen zijn en hem van deze telastleggingen vrijspreekt; dat voormeld
vonnis vnststelt, antlerzijds, dat het oorspronkelijk in de dagvaarding omschreven feit ilewezen is, dnt echter de impliciete, door de eerste rechter Ol) de puhlieke vonlering uitgesproken vrijspraak
van lleze telustl<,gging onherroe1)elijk
is doorclat geen lloger beroep door het
, openbaar ministerie werd ingPsteld; llat,
vervolgens uitspraak doencle over de vorclering van de burgerlijke pal'tij Versclmeren, het vonnis danrentegen aan
cleze partij schmlevergoe<ling toekent, om
de reden dat << <le schuld van Demartin
op grondslag nm artikel 55 van de Wegcode zeker is )) ;
0Yerwegc~mle dat het bestreden vonnis
nidus binnen de p0rken van het door de
burgerlijke vartij Verschueren ingestelde
hoger heroev :uitsprank heeft gedaan, en
geen der in hef middel aangelluide wetsbepalingen geschonden heeft;
Dnt het milldel naar recht faalt;
Over het tweede mi_ddel : schending
van artlkel m van de Grondwet, doordnt
het bestreden vonnis, ofsehoon het erkent dat aanlegger ten opzichte van de
. artikelen 5± en [)5 van de vVegcode geen
verweer behoefde aan te voeren, hem desniettemin veroordeelt tot schadevergoeding dewijl hij voormelde bepalingen
overtreclen heeft, waaruit een tegenstrijdigheid in <le redent>n voortYloeit, welke
met het ontbreken van redencn gelijkstaat;
Overwegende dat het bestreden vonnis
aanstipt, eensdeels, ten aanzien van de
publieke Yorllering, dat, wanneer geen hoger beroep door het openbaar ministerie
werd ingesteld, de impliciete door het
beroepen vonnis uitgesproken vrijspraak,
(2) Zie, wat aangaa" de hervorming van
de besiissing over de publieke vordering ten
gevoige van het hoger beroep van het openbaar ministerie, verbr., 22 September 1952
(An·. Ye1'b1·., 1953, biz. 5; Bull. en PASIC.,
1953, 4).
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wegens inbreuk op artikel 55 van de
vVegcode onlwrroepelijk is, en anderdeels, ten aanzien van de vonlering van
de burgerlijke partij Versclmeren, dat
het feit hetwell~:: deze inbreuk uitmaakt
ten laste van aanlegger bewezen is en de
oorzaak is van <le door de lmrgerlijke
partij gel eden schade;
Overwegemle dat nit het 011 het eerste
mitldel verstrekte antwoorcl blijkt clat er
tussen deze reclenen geen tegenstrij digheicl bestaat;
Dat het micldel naar recht faalt;
Over het dercle micldel : schending van
de rechten cter venlediging, do6rdat het
bestreden vonnis, ofschoon het erkent dat
aanlegger tegen de publiel~::e vonlering
geen verweer behoefde te voeren ten opzichte van de artikelen 54 en 55 van de
vVegcode, en, hoewel het nagelaten heeft
aanlegger te verwittigen clat hij venveer
diende aan te voeren ten opzichte van
voormeld artikel G5, hem clesniettemin
jegens verweerder veroordeeld lweft, bij
toevassing van voonnelde artikelen iJJ en
5[) :

Overwegende dat op het door cle burgerlijke partij ingc~stelde ontvankelijke hager beroev en llinnPn de perken van dezes
hPlangen, het in de aanvankelijke dagvaarding omschreven feit aan het rechtscollege in hoger beroep was onderworpen
zonder dat aanlegger nog ]Jijzonder behoefcle te worden vprwittigd dat hij op
deze telastlegging verweer l1ehoorcle aan
te voeren met betrekking tot de vordering
van cle burgerlijke vartij; clat, in strijd
met hetgeen in het midclel wordt staancle
gehouden, het door het bestreden vonnis
ten last van aanlegger als IJewezen aangemerkte feit aileen het in artikel 53 van
tle Wegcocle omschreven 'is;
Dat het midclel niet kan worden aangenomen;
III. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de beslissing gewezen over de
vordering van aanlegger als lmrgerlijke
partij tegen Verschueren :
Overwegende clat niet blijkt dat cle
voorzieriing is betekend geweest nan Versclmeren tegen wie zij gericht is; dat cle
voorziening clerhalve niet ontvankelijk is;
Om cUe redenen, verwerpt, de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot cle kosten.
6 Juli 1953. - 2" kamer. - Voo·r.dtte?',
H. Wouters, voorzitter. - Ve·rslaygeve?·,
H . .Anciaux Henry de Faveaux. - GeUjlcMt;iclende concl-usie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, eerste advocaat-generaal. Ple'iter, H. Delvigne (van de Balie van
Doornik).

(1) Verbr., 23 April 1951 (A,.,.. J1e1·br., 1951,
blz. 495; Bull. en PAsrc., 1951, I, 584) en
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OPENB.ARE DRONKENSCH.AP. DHI.TF. -

BEWI.TH. -

Mrs-

GEMEEN RECHT.

IT et bewijs clnt een persoon rlie op rle
openbare 'WC!J een voe1·t·niy best'lf.·!M'de
:zich -in stant 1:wn rlronkenschap be•!Jo?ul,
wonlt ann yeen bijz·onde?·e ·1·eyel onlle·r'WO'I'lJCn; het ·moet ·iUttneU:il,; niet afhnnkeli:i lc vctn een liloeclontlerUny wo·rden
,qenuutkt (1). (Besluitwet van 14 No-

vember 1939, art. 3.)
(YECHAL)
AHB..EST.

HE'r HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, up 5 Maart 1953 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Luik;
Over het enig mirldel : schencling van
de nrtikelen 97 van de Gromlwet, 3 en 10
van de besluitwet van H November 1939
betrci'fPnde tie beteugeling van de dronkenschaD, JO van hPt Htrafwetboek, 162,
171, 176, 202, 203, 205, 209 en 210 van het
Wetboek van strafvonlering, 1 van de
wet van 5 Maart 1952, doordat het. bestretlen vonnis, zontler het bestaan vast te
stellen van de elementen welke het ten
laste van aanlegger vastgesteld misdrijf
uitmaakten, slechts op onvoldoencle getuigPnissen heeft gesteuncl om de staat
van tlronkensclutp als llewezen te beschouwen, zonder rekening te houden met het
gunstig klinisch onderzoek van aanlegger
die geen bekentenis had afgelegd, en dan
wanneer geen bloeclontleaing had plaats
gehad en aanlPggers sclmlcl twijfelachtig
"ras :
Overwegende dat het vonnis in de bewoonlingen van de wet l1et bestaan vaststelt van de elementen waarvan het bewezen verklaarde dat zij een misdrijf uitmaalrten;
Overwegencle dat, met betrekking tot
het lJewijs van de staat van clronkenschnp, geen bijzondere wijze van bewijslevering bij de besluitwet van 14 November 1939 is ingevoerd gewepst;
Dat clientengevolge clezp bewijslevering
niet afhankelijk is van een ontleding van
het bloecl van de beschuldigde en dat de
rechter over de groml in fteite souverein
cle bewijskracllt, zowel van een klinisch
onclerzoek als van cle verkluringen van
de getuigen beoorclePlt;
nat geen der onclerclelen van het middel
kan aangenomen worden;
En overwegende clat de substantHlle of
op straf van nietigheid voorgeschreven
18 Februal'i 1952 (A·rr. Yerbr., 1952, blz. 307:
Bnll. en PAsrc., 1952, I, 355).
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rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen. verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
6 Juli 1953. - 2e kamer. - Voo1·zittm·,
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggever,
H. Bm·eel. Geli'ikl'lf.idende conclu.sie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

6 Juli 1953

KOSTEN. S•mAFzAKEN. BEsLrssrNG
OVER DE l'UBLIEKE VORDERING. HOGEH
BEROEP DOOR HET OPENBAAR MINIS'l'ERIE ALLEEN. BESLISSING BEI'ES'l'IGD DOOR DE
RECHTER IN HOGEH BEROEP. - VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE '1'0'1' DE KOSTEN.
ONWE'l'TEJ,IJKHEID.
TYanneer, op het ctlleen doO'I· het openbaa·/' m'i.nisterie ingesteld hager be?·oep,
lle doo·r de ee?·ste ·rechte1· ·u:itgespro/ven
·veToonlel-i.ny cloor de ·rechter in hager
be·roep bevestigd tvonlt, m.ouen de Teasten van het hoge·r be'l'oep niet ten laste
vwn cle beklcwgcle gelegd wo1·den (1).
(Wet van 1 Juni 1949, art. 3, al. 1.)

(.JOHANNESEN,

'1'.

NICAISE.)

II. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de over de vordering van cle burgerlijke partij Nicaise gewezen beslissing :
Overwegende dat aanlegger geen enkel
middel inroept en clat llet hof er ambtshalve geen opwerpt;
Om die reclenen, verllreekt de bestreden
beslissing, doch enkel voor zoveel het
aanlegger veroordeelt tot tle in hoger
beroep op de publieke vordering gevallen kosten; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat onclerhavig
arrest zal overgeschreven worden in de
registers van de Correctionele Rechtbank
te Namen en dat mellling er van zal gemaukt worden op de kant van de gelleeltelijk vernietigde beslissing; veroorlleelt
aanlegger tot Lle helft <ler kosten en laa't
Lle wederhelft cle Staat ten laste.
6 Jnli 19Gil. - 2° kamer. - YoO?·zi.tter
en ve·rsla.ggwve·r, H. Giroul, raadsheer
waarnemend voorzitter. - GeUjlcl'ltidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste allvocaat-generaal.

1° :MISBRUIK VAN VERTROUWEN.
BEDHIEllLLTKE ON'l'VHEEMDING. - BESCHIKKING

ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 Maart 1953 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Namen;
I. Voor zoveel de voorziening gericht is
tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Over het middel van ambtswege :
schending van artikel 3 van de wet van
1 Juni 1849 over het tarief in strafzaken :
Overwegende dat op het aileen door het
openbaar ministerie ingestelde hoger beroep, het bestreden vonnis, ofschoon het
het beroepen vonnis bevestigt, aanlegger
tot de in hoger beroep op de publieke
vordering gevallen kosten veroordeeld
heeft;
Dat deze beslissing de in het midclel
aangeduide wetsbepaling schendt;
Overwegende, voor het overige, · dat de
substantiele of op straf van nietigheid
voorgescllreven rechtsvormen werden nageleefd en dat. de beslissing overeenkomstig de wet is;
(1) Verg. in het geval waarin beide, de beklaagde en het openbaar ministerie hoger beroep tegen de over de publieke vordering ge'vezim · beslissing hebben ingesteld, verbJ;.,
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2e KAMER. -

OVER

A,\N

EEN

ANDER

TOEBEHORENDE

SOliiMEN. - VERKWISTING. - ARRES'l' VAN
DE KAMEH YAN INBESCHULDIGINGSTELLING. BESLISSENDE DA'l' DEZE FElTEN GEWICHTIGE
AANWI.JZINGEN VAN

II\'BREUKE~r

OPLEVEHEN.

WETTELlJKE BESLISSING.
2° V,ERBREKING. BEYOEGDHEID.
SrRAFZAKEN. - VOORLOPIGE HECH'l'ENIS,
Z\VAAli>YlCHTIGE EN Ul'l'ZONIJERLIJKE 01\fSTA"'DIGHEDEN. - BELANG YAN DE OPENBARE
VEILIGHEID. - BEOOHDELING DOOR DE ONDERZOEKSRECR'l'SMACHTEN.
TOEZICH'f
YAN HET HOF.
Cl 0 VOORLOPIGE HECHTENIS. - AR'l'rKEL 1 VAN DE WE'l' 'VAN 20 APRIL 1874. ZWAARWICHTIGE EN Ul'l'ZONDERLIJKE 0]\[STANDIGHEDEN. - VEREIS'l'EN VAN HE'!' BELANG DEH OPENilARE YEILIGHEID. - KUNNEN
VOOR'l'KOliiEN UIT DE NOODZAKELI.JICHEID 0111
DE IlEKLAAGDE 'l'E BELE'l"l'EN OPNIEUW FEI'l'EN
VAN bEZELFDE AARD 'l'E PLEGEN.

1° Schendt yeen enlcele wetsbepaUng het
wrrest va.n de kn-mer vnn ·inbeschnldiu·inustelliny flat, op yrond vwn cle vaststell-ing clnt een nota·!"'is 01jer aanzienlijlce aan een wnclere toebeho?·ende sammen lweft besch-ikt en ze ·in allerlei bui3 Juli 1944; Bull. en PASIC., 1944, l, 421) en
10 Mei 1948 (An·. Ye~·b1·., 1948, ·blz .. 270; Bull.
en PAsrc., 1948, I, 313).

-768tenspori.(Jheden he eft.. 'l~e1·spUd, /Jeslist
dat gmv-ichUge awnwl:JZ'Ln[ten 'IXtn overt,rerl'ing van de nrtikelen 240 en 2411 'Dan
het Strnfwetlioel.; ·voorhnmlen zijn.

2° lVanneC'I·, er toe ve,rzocht ·nitspnutk te
doen over fle liwuesUrtinr; 'IXtn een annhou.d-ings/Jevel, fl.e kwmer vnn inliesch-nlcl'iyinrJstelUng sow/Jere-in in feUe het /Jestrtrtn van gewichtige en uU.zonde'/'l,ijkc
ornstwncUyhetlen ·vnststelt, behoort het
li-nn het Hot vnn ·ve1·1J·rc}cinr1 nn te r1nan
of, rloO'I· te /Jeslissen dltt ·wertens d·ie mnstnndigherlen lle hwnrlhaviny rnn de
hechtenis ·in het lielanrf vnn llc openbwre '1-'e-il-iyheicl ·,;ere·ist wns, de kn·nwr
'Vnn ·in/JeschHlll:irtinustei.U:n!f het ·wettelijl.; lier;dp van het /Jelnny der openbr1o1·e
veilighe-id ni.et ·rniskend heett (1). (Irn-

vliciete ovlossing.)
3° rl1·tikel1 vwn rle wet vwn 20 April 1874
betreffende ae ·voorlopiye hechten-is, 'Ve·rbierlt nan rle onde'r.zoeksrechtm.nehten
niet te hesehonwen dat de hanrlha·uint!
'/Jan rle heehten,is doo1· lzet belang ·ran
rle openliai/'C veil'igheirl rJeve·rr;d wonlt;
wnnneer, rloonlnt de feiten een yewiehtige nnrd ve1'tonen, er te ·vrezen valt,
flat inrl·ien lielclnnyde in 'IJJ'-ijheir( geladen ·wonlt, ll:i.i ozm·ien·w feiten Hm dezelfrle annl plegen zal (2).
(HATJL'J'.)
~\HREST.

IIET HOF; - Geiet op llet bestreclen
arrest, op 2 April 1953 door de kmner van
inbesclmltligingstelling nm het Hof van
beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel : schencling van
nrtikel 97 van de Gromlwet, doorclat
het bestreden arrest geen antwoorcl heeft
verstrekt op de ·aoor aunlegger neergelegde conclusies, verrnits hij niet op alle
!loor hem opgeworpen feHelijke of juri<lische
verweerrniddelen
geantwoord
heeft :
Overwegemle dat het middel wegens
zijn onduiclelijkheid niet k:m worden beantwoord; clat het derimiye niet ontvankelijk is;
Over het tweecle miclclel : schending
van de artikeien 1, 2 en 4 van de wet van
20 April1874 en 33, 34, 34/J·is, en 34ter van
de wet van 25 ventose jaar XI, gewijzigcl
bij het koninklijk besinit van 13 Dtecember 1935, doordat het bestreclen arrest· tle
in de uitoefening van llet beroep llegane
vergrijpen met wanbeclrijven verwart :
Overwegende llat, waar llet arrest tn
(1) Zie verbr., 3 November 1941 (AT1'.
JlerM., 1941, biz. 228; Bnll. en PAsrc., 1941, I,
413) en 30 Juni 1947 ("1rr. J!e1'bT., 1947,
biz. 239; B·nll. en PAsrc., 1947, I, 310).

aanmerking neemt dat het feit dat aanlegger over belangrijke aan een under
toebehorencle somrnen geld bescllikt heeft
en het feit dat llij ze in nllerlei buitensporigh<~den heeft
verkwist gewichtige·
nanwi.izingen van inbreuken op de strafwet opieveren, het geen enkeie wetsbepaling geschonden he eft;
Dat llet rnidclel naar recht fnalt;
Over het clerde en het vim·de miclclel tezamen : schemling van de artikelen 193,
19± tot 1.97 van het Strafwetboek, doordat
het bevel tot aanhomling, evenrnin als het
b.~streden arrest wijzen. op het beclrieghJk opzet of op het oogrnerk om te sella·
llcm, of op llet llestaan van llet vereist
nacleel opclat er vaisheicl gepleegd zij, en
geen naam van een bena<leelde verrnelclen,
en schending van de artikelen 491 en ±96·
van het Strafwetboek, lloortlat het bevel
tot aunhoucling •~n llet bestreden arrest
niet nundniclen ten nadele van wie een
verdnistering of een oplichting zon kunnen gepleegcl geweest zijn :
Overwegencle dat noch llet bevel tot
aanhoncling, noeh de heslissing van de
raaclknmer of cUe van de immer van inbesclmldigingstt'lling waarbij <le eerste
l1eve~tigt1 wor<lt, tle itlentiteit lK,hoeven te
YPrmeiclen van een persoon welke door·
lwt nan beklaugcle ten iaste gelegde rnisclrijf benadeeld wertl;
01'erwegende voor llet overige, dn:t nit
het op het tweede midtlel verstrekte antwoortl blijid tlat het derde en het viercle
midtlel feitelijke grondslag missen;
Over het vi.ifde mitWel : schending van
de artikelen l, 2 en 4 van de wet van
20 .April 1874, doorclat !let bestreden arrest feiten welker strafllnnr karakter
stellig vvercl betwist en ten nanzien waarvau het verklaart clat aanwijzingen van
schulcl bestaan als zwaarwichtig en uitzomle.rltjl;: lleeft ornschreveu :
Overwegencle dat waar zi.i souverein,
enerzi.ills, het bestaan, ten laste van aanlegger, van ernstige nanwijzingen van
inllreuken op de strafwet vaststelt alsook, antlerzijcls, de zwaarte van deze inbreuken en de nooclzakelijkheitl aanlegger te beletten opnieuw feiten van dezelftle aartl te plegen, de kamer van inbeschulcligingstelling wettelijk heeft kunnen !Jeslissen dat het handhaven van uanleggers hechtenis door het llelang van de
openhare veiligheitl gevergd wert!;
Dat het middel niet kan worden aangenornen;
Overwegende, voor het overige, dat de
suhstantii!le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden na(2) Zie verklaringen van H. De Lantsheere,
Minister van justitie, Pasinomie, 1874, hladzijde, 138, kol. 2.

-769g-eleeftl en tlat lle lleslissing overeenkomstig lle wet is;
Om die r<"denen, verwerpt lle voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
,6 Jnli 19:J.i. - 2" lmmer' - Foo·rzitter
en ·IJe·rsla!J!]ever, H. Giroul, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ge/.ij7cl1f.1.clen£le
conul'Ltsic, I-I. Raoul Hayoit de Termieourt, eerste advoenat-generaal. - Pleite'l', H. Mourqnin (van de Balie lJij het
II of van lleroep te r~uik).
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ImDENIDN YAK DE VONNISSEN EN
AHRESTEN.- STRAFZAKEN.- BuHGERLIJKE VOR.DERING. - WETSBEPALING DOOR
DE BURGERLIJKE l'AR'l'I,J INGEROEPEN. - ARRJ~S'l'

DA'l' ONZEKER LAA'l' OF EEN DEH DOOR.

DEZE WE'l'SBEPALING VOOHZIENE VOORWAARDJ<~N

IN FEI'fE ON'l'BR]1~EK'l', OF\:VEL OF DE ':VE'l'SDE DHAAG\VJ,JD'l'E NIE1' HEEIT'l' WELKE

Bl~PALING

ni~ BUIWERLIJKE l'AR'l'r:J HAAR TOEKEN'l'. DUBBELZINNIGHEID GELI.JKS'fAANDE ME'l' EEN
HEIJREK AAN MO'fiEVEN.

Is cloo·r d'lllilielzinni.ohe-ill nwn!Jetnst, het
n·rrest ant 1A!C'igc·rt een ·in hnnr concl'llsies cloo·r de li'LW!}erlijlce pn·rti:i inge'I"Oepen ·wetsliqmling toe te pnssen, wnnneer het onzeker ln££t of rle 1·echter
zijn liesUss·ing rtroncl.t op het ontlimlcen
van een door £lie toets1JepnUn.q ·uoorziene
·voor·waanlen, otwel 011 de onjnisthe·id i.n
rechte vrm ae inte·1·p·retnt-ie wellce lle
7mr!]e•rli:i7•e pnrtij ·ucm £lie wetsliepnUn!J
geeft (1).
(PICRY, '1'.

BOUILLY.)

AR.l{ES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 Maart 1953 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;
I. Voor zoveel de voorziening-en gericht
zijn teg-en het openbaar ministerie :
Overwegende dat, vermits aanleggers,
burgerlijke partijen, niet tot de kosten
van de publieke vordering zijn veroordeeld geweest, de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
II. Voor zoveel de voorzieningen gericht zijn tegen cle beslissing over de door
nanleggers ingestelde burgerlijke vorderingen :
Over het enig micldel : schending van
artikel 97 van cle Grondwet, doordat het
(1) Verbr., 24 September 1951 (ATr. T'e1·b1·.,
1951, blz. 19; Bull. en PASIC., 1952, I, 19).
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bestred~n arrest geen antwoord op de
conclus1es van aanleggers verstrekt heeft:

O~erw~~encle Qat. aanleggers bij regelmatig :oor het nof van beroep genomen
conelus1es cleden gelden, onder meer, dat
de _beklaagde llie wegens inbreuk op de
artlkelen 418 en 420 van het Strafwetboek vervolgd en door de eerste rechter veroonleeltl w<~nl, een zware 'font
had lleg-aan lloor op de plants van het ongeval een << in diepe cluisternis gehulde
zone » te doorrijden met zijn stancllichten
als enig·e verlichting, waardoor hij in de
onmogelijkheid verkeerde de siachtoffers te zien; clat clit middel in de conelusies van de echtelieden 'Oharlier-Picry natler wer<~ toegelicht door aanduiding van
<le b~pnhng nm het artilrel 85, A . 9, van
de W egcocle, wellr artikel volgens hen het
gebrniken nm de kruisingsschijnwerpers
011 deze Dlaats verplichtend maakte;
Overwegende dat, door zich ertoe te beperken vast te stellen << dat het door de
eerste rechter vaststnancl verklaarde feit
door het v66r het hof o·etlane onderzoek
niet bewezen is geblev~1, het bestreden
arrest onzeker laat of het hof van beroep
be<loeld '!weft te beslissen tlat ofschoon
hij een in die]Je duisternis gehulde zone
clo_orreetl, Yerweerder niet wettelijk verpllcht was zijn kruisingsscbijnwerpers te
gehruiken, llan wel of het van mening is
geweest clat verweerder op een openbare
weg reed waarop het zicht normaal was;
Dat deze clubbelzinnigheid in de gronden met het ontbreken ervan gelijkstaat
en dat het arrest het in het middel aang·ecluide artikel 97 van de Grondwet
geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestretlen arrest, lloch enkel voor zoveel het
over lle door nanleggers ingestelde bnrgerlijke vorderingen uitspraak heeft geclaan; verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat onderhavig arrest
in de registers van het Hof van beroep
te Brussel zal overgeschreven worden en
dat melding er van op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing zal gemaakt worden; veroordeelt verweerder
tot vier vijflle van de kosten, de overige
kosten blijvende ten laste van aanlegg·ers ·
verwi.ist de nidus beperkte zank naar het
Hof 1'an beroeD te Lnik.

6 Juli 1953. - 2" kamer. - Foo1"zitte·r
en· verslng!]e·ve·r, H. Gil·oul, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Geli:ilcl·uiclenlle
conclu.sie, H. Haoul Hayoit de· Termicourt, eerste advocant-generaal.
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MER VAN INilESCHULDIHINGSTELLING. -

BE-
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AANHOUDINGSBEVEL.
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CONCLUSIES WAARili.T IlE'l'WIS'l' WORD'!' DA'l'
HET TELAR'l'GELEGD FElT EEN S1'RAFBAAR 1\fiS-

D.RIJF UI'l'MAAK'l'. TEN llEAN'l'\VOOH.D

CONCLUSIES DIE l\fOE-

V\~ORDEN.

2° ONTVOEHING YAN l\HNDERJARI-

GEN. - GEWELD. - ARTII<EL 370 VAN HE'l'
S'l'RAFWETBOEK. - VOORWAAHDE VAN HE'l'
~IISD RI.TF.

1 o W nnneer 1;r)6r ae kame·r vrtn inbesch1t·lcligin,qstellinll wrw1·uij het hoge1· bemep
nanhltngi,rt we·rcl uemaakt tegen een bevel van lle HUHlkame'l" !lie een annhou.ilings/Je·vel heeft bevesUgll, lle belclaaglle
bij conclu s·ies stanncle honclt clnt het
hem telnst,qele,rtll jeit, al weze het oak
vaststnan1le, .rteen strnf/)(UW misclrijf
nitmiw.l,:t, clnn venna11 ile krww1· van
·in/Jeschulrliyin.rtste/.lin!J het bevel niet te
/Jevestirten zonrle·r die concl-nsies te be,antwoonlen (1).

2° 'l'ot het lwstnwn 'l.:un rle T,:·mchtens n'l"tikel ;168 twn het Bt·rafwet/Joek straf/Jaa'l"
f!Cstelrle onfol;oe1'inrt vun miinrle'l"j a·l"igen
aom· ·nl'irlae/. van f!Cwelcl, wonlt er vereist llnt op het o{/en7JU7c vnn rle ontvoe•J'infl. ae 1winilerjrwi.,qe Z'ich iJnlle·r een ueza.q of een leicl·i·JJ,f!{Je1Jende mncht beV'indt; feiteU;iJ.: [/eza.u of le·illinuuevende
macht rolstant (2).

(VANDENBOSCH.)
ARHES'l'.
HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op lG April 1953 door de kamer
van inbesclmlc1igingstelling van het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste miclclel : schencling van
de artikelen 3G8 en 3G9 van het Strafwetboek betrefft~ncle het ontvoeren van minderjarigen, doordat het arrest meent te
moeten nagaan of de beschuldigcle enig
recht lweft op de persoon van het kind,
clan wanneer het had clienen na te gaan
of de beschuhligde afbreuk aan de ouderlijke macht geclaan heeft :
Overwegendc dut aanlegger in zijn Yo6r
de kamer van inbeschulcligingstelling genomen ronclusies staancle hielcl clat het
hem ten laste gelegcle feit geen misc1rijf
i1i tmaakte om de reden cla t de aanstelling
van de ll voorlopige voogcl ll over het minderjarig meisje, welke wegens de afwezig(1) Zie verbr., 20 Juli 1951 (A1·1·. Yerb1·.,
1951, biz. 697; Bull. en PAsrc., 1951, I, 799).
(2) Verg. wat betreft de ontvom~ing zonder
geweld, list of bedreiging van een meisje dat

heicl van de vader en de moeder was geschietl, ten gevolg·e van het vaststellen
van hun overlijden zoncler uitwerking
moest blijven;
Overwegende clat het arrest erop wijst
clat aanlegger door het overlijc1en van de
vader en van de moecler generhande recht
op de persoon van de minderjarige heeft
lnumen verkrijgen E'n dat het aan de familieraad, die het opperste toezieht over
cle minclerjarige hehomlt, behoort een
voogtl aan te stellen of cle voorlopige
voogd definitief te handllaven;
Overwegencle c1at, door aldus te laten
gelclen dat cle voorlopige voogcl, tot met
de beslissing van de fmnilieraacl, een gezag of een leidinggevende macht over de
persoon van de· mimler.i arige behielcl,
zt"lfs imlien hi.i dat gezag of die maeht
slechts feitelijk nitoefencle, en dat de aan
aanlegger ten laste gelegtle ontvoering
clerhalve een misclrijf kon uitmaken, het
arrest geen der in het midtlel aangecluide
wcYtshepalingen lweft ge!;chonclen;
Dat het mitlclt'l naar recht faalt;
On~r het twePde midclel : schending
nm de artikelt"n 1GO en cl78 van het llurgerlijk \Vet!Jod,, doordat ae familieraacl
niet in stuat is om werkelijk cle leiding
van cle 11ersoon van de mimlerj arige waar
te nemen :
Overwegemle clat, zoal;; nit het ov het
eerste miclclel verstrekte antwoorcl blijkt
het arrest zijn tlispositief niet gronclt op
de oYerweging clat cle familieraacl werkelijk cle lPiding nm de persoon van de
minclerjarige waarneemt;
Dat het miclclel feitelijke gronclslag
mist;
Over het derde midclel : scll<mcling van
rle wet bPtreffencle de voorlopige hechtenis, cloorclat het arrest in aanmerking
heeft genomen clat de opzettc•n vreemcl
zijn aan de elementen van het ten laste
van a anlegger gelegcle misclrijf :
Overwegencle clat de door het midclel
opgeworpen grief vreemcl is aan de bevalingen nm cle wet betreffencle cle voorloplge hecl1tenis;
Dat hct miclclel niet ontnmkelijk is;
Over het vierde midclel : schenclilig van
het gezag cler gerechtelijke beslissingei1 :
Overwegende clat wegens zijn onduiclelijldleicl, llet miclclel niet cloor het hof
kan worden heantwoorcl;
Overwegemle, voor het overige, clnt· de
substantiele of op straf van nietigheicl
voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefcl en clat cle beslissing overeenkomstig de wet is ;
min dan achttien jaar oud is (Strafwetboek,
art. 370) het arrest gewezen op 12 Mei 1947
(A~1T. Ye1·b1·., 1947, blz. 155; Hull. en P,u;rc.,
1947, I, 198).
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om: die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt annlegger tot de kosten.
6 Juli 191J3. - 2< kamer. - Vom·zitter
en ve;·sLngge-ver, H. Gil·oul, raadsheer
waarnememl voorzitter. - GeU,ilcMtidende
cnncltts·ie, H. Raoul Hayoit de '.rermicourt, eerste aclvocuat-generaal.
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·1° VlDRJARING IN STRAFZAKEN.
VERSCHlLLENDE l\USDRIJVEN DIE DE UITVOERING VAN EENZELFDE STRAFBAAR. VOORNEMEN
Ul'l'MAKEN. VER.TARING DIE SLECH'l'S VANAF
HET LAA'l'S'J'E MISDRIJ11' BEGIN'!' 'l'E LOPEN.

2° VALSHEID IN GESCHRIFTEN. GEBRUIK VAN VALSE GESCHRIFTEN. VEREII-lTE VOORWAAHDEN OPDA'l' HIJ DIE DE VALSHEID PLEEGDE S'l'RAl1~RECHTERL1JK, VERANTWOORDELIJK WEZE VOOR HET GEBRUIK VAN
HE'r VERVALST GESCHTUFT.

1° Wnnneer verschillenae misclriiven ae

za

opvoLgencle uJtvoe;·ing va,n eenzel.fcle
strnfbnar voonwmen en cle;·hnlve een
en/GeL ·wnnbecl;··ijf 1t.Itmalcen, beg·int cle
verjn·l"ing vnn ae pn1JUelw vonLen:ng ten
nanz'i.en van de geznmenlifke feiten
.~Lechts ·w.n nf het lcuttste clezer t~ lojJen (1). (Strafwetboek, art. 5.)
ll·ij die ·vnlsheia ·in gescMiften lwej't
ffCpleegcl ·is st;·nf;·echte·rLijk vm·wntwoorfleLijk voor het geb·ruik vnn het ve·r·Pnlst lfCSchrij't die cle (Loa;· hem ·voo·r~·i.ene e:n gew-i.lcle voortzett·ing van cle gepleegae 1Jctlsheia .;.~ (2).
(HALIN, '1'.

PIGNOLET.)

in strafzaken, 1, 196, 197, 215 tot 218 van
het Strafwetboek, 97 van cle Grondwet,
dom·llat het bestreden arrest bewezen verldaart het uanlegger ten laste gelegde :
a.) « op 15 ll'ebruari 1946 )) een valse getuigenis te hebben afgelegcl, b) « op een niet
verjaanl ti,iclstip, en inzonderheid tussen
1 December 1942 en 15 Februari 1946 )),
een valshe~cl in geschriften te hebben· gepleegd en van het vals stuk gebruik te
hebben gemaakt, dan wanneer, vermits
het arrest ov 29 December 1952 werd uitgesproken en de verj aring slechts van
4 Februari 1952 (datum van het arrest
van het Hof van beroev te Luik) tot
26 Mei 1932 (datum van het arrest van
het Hof van verbreking·) werd geschorst,
tlit is ge<lurencle drie maanden en twee en
twintig dagen, meer dan zes juar tussen
11J Felll'nari 1946 en 29 December 1952
verlopen waren, zoclat de telastleggingen
tlienen te worclen verjuarcl verklaarcl :
Overwegende dat aanlegger ervan wercl
lleticht, A.) op 15 Februari 1946, ter te~
rechtzitting van de te Aarlen zitting· houdende krijgsraad, in criminele zaken te-·
gen de beschuldigde Louis Pignolet een
valse getuigenis te hebben afgelegd;
B) te Aarlen of elders in Belgie, op eeil.
niet verjaard tijdstip, en inzonclerheitf
, tnsReil 1 December 1942 en 15 JJ'ebruari
1946, met een beclrieg'lijk OPii!et of met
het oogmerk om te schaden, valsheid in
private geschriften te hebben gepleegd
door, omler de valse naam Rene Dema'rtetm, een brief te hebben opgemaakt
waarin Pignolet ervan beschuldigcl werd
zijn aangever te zijn, en, met een bedrieg"
lijk 011zet of met het oogmerk om te scha"·
den, van lledoelcl vals stuk gebruik te
hellhl'n gemaakt, wetende clat het vals •
,,vas;

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
an·est, ov 29 December 191:)2 door het Hof
van l1eroep te Brussel gewezen;
I. Voor zoveel de voorziening tegen cle
over de publieke vorclering gewezen beslissing gericht is :
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 21, 22, 26 · van de wet van
17 April 1878, bevattende de voorafgaancle
titel van het Wetl1oek van rechtspleging

Overwegende clat het bestreden arresf
vastfltelt dat cle telastleg·ging·en elkander
dekken en een enig wanbeclrijf i1itmaken;
Overwegemle enerzijds, dat, wannee'r
verschillende schulllige feiten de achterec·mvolgencle uitvoering van een zelfde
straflmar voornemen zijn, en alcliiS
slechts een wanbedrijf uitmaken, hetzelve
slechts geheel is voltrokken en de ver" .
j a ring van cle publieke vordering .slechts
ingaat, ten aanzien van het geheel der.
feiten, vanaf het laatste ervan;
Overwegencle, anderzijds, dat het ar" ·
rest erop wijst clat het g·ebruik van

'(l) Verbr., 17 April, 2.Mei en 12 Juni 1950

(_,f,.r .. T' e•·b,.., 1950, blz. 512, 549 en 629; B1,ll.
e11 :PAsrc., 1950, I, 553, 610 en 713); 22 October
1951 (A•·•·. T' e•·bl'., 1952, blz. 81; Bnll. en
:P ASIC., 1952, I, 91) en 2 Februari 1953 (A,., ..
T'm·b·r., 1953, blz. 378; B1,ll, en PASIC., 1953, I,
4,22).
(2) Verbr., 18 November 1942 (An·. Fer·b,,.,
1942, blz. 143·; B·nll. en PASIC., 1942, I, 289)
en 13 Januari 1943 (An·. Ve•·b•·., 1943, blz. 5;

B nll. en PAsrc., 1943, I, 18). Ret door de voor'
ziening in onderhavig geval bestreden arrest·
drukte zich uit in meer algemene bewoordin"
gen overgenomen uit de door het hof gewezeir:.
arresten van 4 Juli 1932 (Bnll. en PAsrc., .1932;·
I, 223) en 21 December 1938 (Bull. en PAsrc.,
1938, I, 401). Het aangetekend arrest houdt•
zich aan de rechtsleer van voormelde arresten'
vail 1942 en 1943.
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de Krijgsraad te Aarlen ingespannen vervolging, "1\•elke tllans is opgesclwrt om reden van de tegen aanlegger ingestelde
vordering, welke derhalve nog steeds hangentle is; dat, blijkens andere beschouwingen van het arrest, aanleggers doel,
!Jij het opmaken van het vals stuk, is geweest een vervolging tegen verweerder te
doen instellen en l1em te doen veroordelen;
Dat nit deze vaststellingen blijkt dat
nog thans gebruik van het vals stuk
wordt gemaukt en dat cUt gebruik de
door aunlegger voorziene en gewilde
voortzetting van de door hem gepleegde
valsheid is;
Dat het arrest, door in dusdanige omstandigheden te beslissen dat aanlegger
voortging met het plegen van het misdrijf van vulsheid en gebruik van het
vals stnk, en dat gevolglijk de publieke
vordering niet verjaard was, geen der In
het middel aangeduide wetsbepalingen
geschonden l1eeft;
Dat llet middel naar recht fault;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 21, 22,
26 van de wet van 17 April 1878, bevattende de voorafgaancle titel van het Wetbock van reclltsvleging in strafzaken, 1,
196, 197, 215 tot 218 van llet Strafwetboek, doorllat het bestreden arrest verklaart dat de verjaring niet zou verkregen zijn wijl het gebruik van het vals
stuk voortduurt zonder dat de schuldige
daartoe optreedt, << zolang het door hem
nagestreefde doelniet geheel is bereikf en
zolang de hem aangewreven aanvankelijke daad, zonder dat hij zich daartegen
. verzet, te zijnen voordele, steeds nog de
dienstige uitwerking heeft welke hij ervan verwachtte ,,, en omdat « het aan de
beklaagde ten laste gelegd gebruik van
het vals stuk ten grondslag ligt van de
vervolging die v66r de Krijgsraad te Aarlen tegen de burgerlijke partij werd inge- ·
steld en thans ten gevolge van het onderzoek ter zake van valse getuigenis is otrgeschort JJ, 1° dan wanneer, aangezien de
tegen aanlegger voorgebrachte telastlegging van het plegen van valsheid en het
gebruik van het vals. :stuk in de tijd is
beperkt : « inzonderheid tussen 1 December 1942 en 15 Februari 1946 ,,, het hof
011 straf de rechten der verdediging te
schenden niet vermag ten laste van aanlegger een beweerd gebruik van een
vals stuk in aamnerking te nemen, hetwelk geschiedde buiten de in de telastlegging OJ)gegeven tijdperken, ten aanzien
van dewelke alleen hij' verzocht was geweest verweer te voeren, 2° dan wanneer
de verklaring dat het plegen van de valsheid de grondslag van de meer dan zes
jaar geleden iugestelde ell' thans · opge-

schorte vervolging zou ZIJn geweest, de
vaststelling niet uitmuakt van het feit
dat cleze valsheid voort ten voordele van
aanlegger «de dienstige uitwerking heeft
gehacl welke d<~ze ervan verwachtte J>, zodat het gebruik van het vals stuk, op een
door de verjaring niet gedekt tijdstip,
niet wordt vastgesteld en het arrest niet
met redenen is omkleed zoals bij de wet
is vereist;
Overwegemle, ten opzichte van hc~t eerste onderdeel, t11it dt> <loor nanlegger verstrekte ill'terpretatie van tle termen van
<le telastlegging vnn het plegen van valsheid en van gebruik van het vals stuk,
door staantle te houden dat daardoor enkel wordt gewezen op feiten die tot met
15 ]'ebruari 1946 wenlen gepleegll, ·geen
staving vimlt in het arrest waarbij de
zaak naar de correctionele rechtbank
verwezen werd; dat uit de tekst van dit
arrest blijkt clat de termen « inzonderheicl tussen i Dece~m ber 1942 en 15 · Februari 1946 JJ slechts de draagwijdte heblJCn van een niet beperkencle vermelding;
o,·erwegende dat uit het op het eerste
middel gegeven antwoorcl lllijkt clat het
tweede onderdeel van het middel feitelijke gromlslag mist;
Dat het midtlel niet kan worden aangenoinen;
Overwegencle dat de substantH\le of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
II. Yoor zoveel de voorziening gericht
is tegen cle over de burgerlijke vordering
gewezen beslissing :
'
Overwegende dnt nanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel middel
inroept;
Om die retlenen, verwerpt de voorziening; veroonleelt aanlegger tot de kosten.
6 Juli 1953. ·- 2° kamer. - Vooi'Zittel',
H. ·wouters, voorzitter. - VerslauueveT,
H. Bm·eel. - GeUjkl·n·i.denlle cmidu.s'i.e,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleite1·s. I-III. della
Faille d'Huysse en Demeur.

2"
1°

KAMER. -

6 Juli 1953

ONVRIJWILLIGE
GEN. - AHREST DA'l'

VBRWONDIN-

RET GEBHEK AAN
SCHULD VAN DE BEKLAAGDE VASTS'l'ELT. ARHEST DA'l' HET BESTAAN VAN EEN INI;IHEUK
OP ARTIKELEN 418 EN 419 VAN HET STRA~'c
WETBOEK UI'l'SLUI'l'.

2° J\'IIDDELEN VAN VERBREKING .. STilAFZAKEN. BURGERLIJKE VOHDERING.
- ARRES'l' lilA1' EEN AAN 8EKLAAGDE 1'ELAS'loGELEl1D 1\HSDHI.TF NIET BEWEZEN• VERKLAAR'l'. ~
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YortDERING VAN DE ncnoERLI.JKE PAR'l'IJ AFimwEzi•;N. J\!IIDDEL HIERUI'l' AFGELEID DAT
DJ•; S'l'RAI!'RECH'l'lcR ZICH ONBEVOEGD HAD MOE'l'EN VERKLAREN Ol\£ YAN DE VOHDERING YAN
DE 11UH.GERLIJKE PAH'L'I,J KENNIS 'l'E NEl\IEN.

-

]\<IIDDEL ZONDEH BELANG.

1° Door rle a,fwe.ziyhe·irl ·vrtst te stelleti
1'an nllc sch·u lrl ten laste va.n een beklaagde clie 1.'e·rrolyd we·rd 1.vegens m·ijwiUige sln.oen wel.J;e de dooa hebben
1Je·roor·zankt zonde1· 'i.nzicht ze toe te
bwnyen, stelt de ·rechte1· impliciet rloch
.2·o·1uler· rlu.1J1Jel~·inrdghe·icl vast rlat de beklaayrle ool" ycen onvrij-willige iloclinlf
lleett ycpleegrl 'IHUt·r cle zin cle.ze·r 1Jewoordin[J in rlc a.·rtil.:elen 418 en 419 1Ja.n
lwf; Stra.fwetboel,,.
1~Je.oens rJCbr·eJ.: awn belnng onontvan/,;ez.i.jk het 1nhldel door ae bU?'[Je?'lijlce
parti.j hier·'llit nfyeleirl flat het hot rnn
beroep, nn de betichtinrt ten lnste van
de belcl.rut.1Jde niet 1Jewe.zen te hebben
·ve?'lc/.aanl en de.::e te hebben vr·ijgesp'l'oJ,;en, ae von1el"inrt vnn ae bm·ger·lijlw
pa..rti:i ·niet hnd ·moeten afwijzen, doch
zich on bevoegrl lw.fl rnoeten ver·k/.wren
mn vwn cUe vonlering lcenn'is te nemen (1).

2° Is

(LEOll, 'l'. SKA.)
ARHES'l'.

HET HOF; - Gelet ov het bestreden
arrest, op 12 1\iaart 195B in eerste en lnatste aanleg gewezen door de eerste kamer
van het Hof van beroep te I~nik;
.I. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen het openbaar ministerie :
Overwegende dat het bestreden arrest
de op de pnblieke vordering gevallen kosten de Stant ten laste heeft gelaten; dat
clerhave de vordering bij gebrek ann belang niet ontvankPlijk is;
II. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen Raphael Slm, beklaagde :
Over het eerste middel : schencling van
de artikelen 411, 414, 416 tot 419 van het
Strafwetboek, 97 van de Gronclwet, tloordat het bestreden arrest, om de telastlegging niet bewezen te verklaren en de beklaagde van verrolging te ontslaan, vnstgesteld heeft eensdeels, dat de beklnngc1e
heeft gewaancl dnt hij zich in stnat van
wettige zelfverdecliging bevond, maar anderdeels, dat de richting welke hij aan
het schot gegeven heeft bewijst dat hij
(1) Verg. verbr., 28 September 1931 (Bull.
en PAsrc., 1931 I, 235, 1"). Betreffende de onbevoegdheid van de strafgerechten om kennis
te nemen van de vordering van de burgerlijke
par'tij nadat zij de tegen de beklaagde ingestelde publieke .. vOl'dering ongegrond hebben
verklaard (•de. conclusies van het openbaar

Hid bedoelde Lhoest te treffen ·en hem
verwondingen toe te brengen· doordat het
dienvolgens aanneenit dat de' nctnele nooclzakelijkheid van wettige zelfverdediging
van de beklnagde niet het feit begreep op
de getroffene te schieten, hoe dreigend
zijn honcling of die van zijn gezellen ook
mochten schijnen, doch enkel het feit
lmiten hnn richting een schot af te vnren;
llat er dns nit voortvloeit dat de werkelijke oorzauk van de doding niet in de
wettige zelfverllediging van de beklaagcle
i>< gelegen, maar in een feit waaromtrent
het arrest niets zegt, hetwelk, heel onwaarschijnlijk kan bestuan in een gehaar
van de getroffene waardoor hij (;en schot
tot zich lweft gelost dat niet voor
hem bestemcl was, doch waarschijnlijker
in een onhandigheid va~1 de beklaagde;
cloordut het arrest mitsclien, niet met redenen omkleecl zijncle, het hof geen mogelijkheill bleclt om nn te gaan of het
hof van beroep geen ongelijk heeft gehad
tegen cle beklaagcle, desnoods door wijziging van de omschrijving, de telustlegging van <lolling door onvoorzichtigheid
niet als l1ewezen te beschonwen :
Overwegenlle dat, na uit de drc~igende
handing van de getroffene en van zijn gezellen afgeleid te hebben clat de beklaagde
zich in staat van wettige zelfvenlediging
bevoncl, het bestreclen arrest vnststelt
dat de nan het schot gegeven richting
bewijst dat de beklaagde niet bedoelde
Lhoest te treffen en hem verwondingen
toe te breng·en, en ernan toevoegt dat,
vermits generlPi font ten laste van de
beklaagde werd bewezen, de conclnsies
van de burgerlijke partij gc;gronclheid
ontberen;
Ol'erwc;gemle dnt het arrest aldns impliciet cloch klaar vaststelt cla:t, indien het
schot Lhoest lweft getroffen, znlks te
wijten is nan een van elke strafbarP font
onnfhankelijke omstancligheid;
Dat het middel feitelijke gronclslag
mist;
Over het tweede middel : schending
van de in het eerstP middel anngedni.cle
wdsbepalingen en, bovenclien van de artikelen 1B82 en 1383 van het Burgerlijk
vVetboek, doorclat het bestreden arrest
aan annlegster hnnr vordering heeft ontzegd waardoor zij herstel eiste van de
schade welk(e voor hanr nit de op de per·
soon van hanr zoon begane doding is
voortgevloeicl en clanrtoe steunt op redenen die, zoals zij in het eerste micldel
aangestipt en gecritiseerd worden, teministerie verbr., 18 November 1909 (Bu.ll. en
PASIC., 1909, I, 439) en nota 1 onder verbr.,
28 September 1931 (Bull. en PAsrc., 1931, I,
236); zie ook verbr., 7 November 1950 (A1~·
Vm·b1·., 1950, blz. 120; Bull. en PASIC., 1950, J;
130).
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in verbaml met deze andere in het arrest <le vurclering te ontlleggen welke zij op
vervatte grond « vermits generlei ten clit misdrijf had gegroncl, geenszins uitlaste van beklaagde wenl bewezen ll,
svraak lweft gedaan over de .vordering
zich althans op dnbbelzinnige wijze voordie aanlegster gebeurlijk op een andere
doen en tot de mening grond geven dat uorzaak zou kunnen stennen;
het hof van beroep zich van de font een
Dat het middel mitsclien van belang
begrip heeft gevormd dat niet met het ontbluot is en gevolglijk niet onty ankewettelijke begrip overeenstemt, aange- lijk;
llien laatstbedoelc1 begrip inslnit dat een
Om die redenen, Yerwerpt de voorzie<locling noodzakelijk strafbaar is wanneer ning; veroonleelt aanlegster tot de koszij niet aan cle font van de~ getroffene of tell en tot cle vergoPcling van 150 frank
van een dercle, of aan overmacht .cloch jegens Yerweer<ler.
nan de onbehenrligheid van de dader
6 .Juli 1953. - 2e kmner. - Voon:itter,
client te worden geweten; doordat bijgevolg het hof te kort gebleven is aan de H. vVouters, voorzitter. - Verslnrmeve1·,
op de rechter over de grond rustende H. Anciaux Henry de Fnveaux. -· GeUjkIJlicht zijn beslissing zoclanig met recle- l'/l.iclen(/(J conclu..~ie, H. Raoul Hayuit de
nen te omkletlen dat het Hof van ver- Termiconrt, eerste allvoeant-generaal. hreking in de mogelUkheid wur11t gpstelcl l'leiters, HH. Demenr en Van Leynseele.
zijn toezicht uit te oefenPll :
Overwegende <lat nit het op het eerste
middel verstrekte a11twoord blijkt dat het
bestre1len arrest zo11der dnbbelzinniglleid
2" KAMER. - 6 Ju!i 1953
beslist heeft 1Jat generlumcle straflmre
font ten laste van J)ekln agcle a ls hewezen 1° VEHKEEH. - VooHSTEKING. - VERkon wonlPn !Jpsclwuwd;
PLICHTINU ZlCH EH Y_\.l\' TB VERGE"TISSEN DA~·
Dat het middel feitelijke gromlslng
DE 'YEll LINKS YBI.T IS. DBAAGWI.TDTE.
mist;
Over !Jet clerde middel : schencling van 2° VJDRKEER. - vVE!WEBHUlKEH DIE ATITIKl';J. 3;:) YAX DE '\IVEGCODE BCIIENDT. VoNde artilielen 1P.82 en U\83 van het BnrgerKlS DAT VASi'S'!'EL'l' DAT DIG . FOU'l' VA?f EEN
lijk vVet!Joek, 1, 2 en 8 van de wet van
ANDERE ''rEGGEBRUIKER Dl~ZE VAN DE EEHS'l'E
25 Maart 187(1, houdencle titel I nm het
NIE'J' UI'l'SLUI'l'. VAS'fS'rELLING DA'r HE'l'
voorafgaancle hoek van het 'Vetboek van
VOER'l'UIH VAN DE T'WEEDE \YEGGEBH-UIKER
lmrgerlijke rechtsvorclering, zoals llij
GEEN ONVOOHZIENBARE III~DER.NIS UI'l'MAAK'l'E.
wer!len gewijzigd bij het koninklijk besluit 11~' 6il van 13 Jammri 193G en l>ij cle
wet van 15 Maart 1932, van de artikelen1, 1° Vit het fei.t 1lnt a..rtrkel 85 1:nn de Wertcode aan (/.e 'We{J.IJelw-nlke·r q-ie een nn3 en 4 van de wet van 17 J\pril 1878, de
rlere 'weuueb1"-nilce1· 1,vil voo·rstelcen, opvoorafgaanck titel bevattencle van het
Zeyt, 'VOOHtlCC•J' zi,in VOOJ'Stel;;i.ny8'11UMHE'UWetboek van strafrechtspleging in strafV·re nan te vanuen, zich e·r -van te veTyezaken, 159, 191, 479 en 483 van het Wet'J.ois:sen llctt de l!ann /.anus de lfnkerhoek van strafvordering, do01·rlat het bekwnt op een volcloenlle lenute v1"i.j is,
strelleri arrest, de beklaagde vrijspreekt
rolrtt n-iet clat ae n1et-nnkom'iny rleze1·
en aan de burgerlijke partij haar up het
ve1plichUnu slechts l!ij rle nanvnnu vnn
misdrijf' gesteuncle vordering ontllegt,
llc 'JJOorsteldnysmnnwu,.IJre een nrtnTiidan >vanneer in zulk geval, de strafrechrl-inu kan tewee,qb·renuen (1).
·
ter 11iet over de burgerlijke vordering
zelf uitspraak mag doen, maar aan clc 2° Do01·cZat hi.j vnststelt rlnt de joH.t beinsteller ervan moet kenbaar maken dat
uawn rloo1· cen derde tveurJelir-nilce•r vrm
llij zijn vordering bij het bevoegcle rechtsrle openl!n1·e wey rle fo'/l.t niet ·nitsl1t-it
college client aan te brengen :
-unn cle toearJeli-r·niker dir: rtTtilcel 35 1Jnn
Overwegencle eensdeels clat, wat betreft
rle TV eucocle heeft overtJ·eclen, stelt rle
de publieke vordering, vennits <le telast1·echte·r vnst clat hct voet·t-n·i.u vnn r1e
legging niet bewezen is verklaanl gerlerde iJeen onvoo1·.zicnl!a:re hinrZernis ·is:
weest, aanlegster niet ontvankelijk is om
!leweest (2).
bij een andere rechter een vordering tot
(BOLLIXGEH.)
schadeherstel aanhangig te maken welke
gegrond is op het misdrijf dat zij beweert
ARHES'l'.
te zijn begaan geweest, welke ook de omschrijving ervan wezen moge;
HET HOF; - Gelet op het bestreden
Overwegencle anclerdeels, clat de strafvonnis, op 27 l!'ebruari 1953 in boger be(1) Verbr.; 2 Mei 1939 (Bitll. en PASIC.,
1939, I, 221) en 2 Juli 1951 (Arr. Ve,·b1·., 1951,
blz. 653; B1tll. en PASIC., 1951, I, 751).

(2) Verbr., 8 November 1948 (Arr. Yerb,..,
1948, blz. 537; Bull. en PASIC., 1948, I, 616).
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roep gewezen door de Oorrectionele
Rechtbank te Namen;
Over het enig middel : schendin~?: van
de artikelen 97 van de Grondwet, 3o van
het koninklijk beslnit van 1 Febrnari 1934
houdende Algemet-n Reglement op de verkeerspolitie, doordat er tegenstrijdigheid
bestaat tnssen de in het vonnis vervatte
feitelijke vaststelling « dat de aanrijding
plaats heeft geg'l'eppn toen ue geintimeerde Bollinger zijn voorstekingsmaJmmvre beeincligde ll, en <le omschrijving
van het aan aanlegger ten laste gelegde
strafbaar feit, wellce omschrijving een
verlwenlP beoordeling begaan door de btostuurdcer v6<Jr het pogen van een voorstekingsmamPnYn' insluit, en dan· wanneer
daarenboven niets bewijst dat aanlegger,
alvorens het voorsteken aan te vangen,
de onverwachte positie nm een derde OD
de weg had kunnen bemerken op het ogenblik dat annlegger tot een manamvre
heeft moeten hPslissen en deze ten nitvoer heeft moeten hrengen :
Overwegen<le liat het in gene dele tegenstrijdig is vast te stdlen, zoals het bestreden .vonnis llet doet, enerzij ds, dat
aanlegger
:r.ijn
Yoorstekingsmano:mvre
slechtR mocht aannmgen na zich ervan te
hebhen vergewist dat hij :r.onder risico
voor een ongeval· kon Yoorsteken, ivat hij
niet heeft gellaan, Pll, amlerzijds, dat c('ll
aanrijding indertlaad hceft plants gegreven toen aanlegger deze voorstekingsmnncen vre eimligde;
Overwegencle, ten aanzien van het
tweede ondertleel, dat aanlegger in zijn
eonclusies zich ertoe beperkte staande te
houuen dat de derde cc niet strikt rechts
hield op een plants waar clrie voertuigen gemakkelijk naast elknar kunnen rijden ));
Dat het vonnis vaststel't dat cleze gebeurlijke font de :r.ware font van aanlegger niet uitsluit;
Dat het vonnis t~r aldus impliciet doch
oncluhbel:r.innig op wijst clat de aanwezigheid van het voertuig Tan cle derde
geen hindernis uitmaakte welke aanlegger
niet kon voorzien;
Dat al de onclertlelen van het middel
feitelijke grondslag missen;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; veroonleelt aanlegger tot de kosten.
G Jnli 1953. -

2" kmner. - Vo01·zUter,
H. ·wouters, voorzitter. - Verslngpever·,
H. Ancinux Henry cle Faveaux.- Oelijlcluidend.e concl'llsie. H. Raoul Hnyoit de
Tenniconrt, eerste nclvocaat-generaal.

(1)
1925,
1931,
1947,

Verbr., 9 Februari 1925 (Bull. en
I, 128); 5 October 1931 (Bnll. en
I, 239: 20 October 1947 (An·.
biz. 327; Bull. en PASIC., 1947, I,

PAsrc.,
PAsrc.,
T'et•bt·.,
426, en

2e
1°

KAlVIER. -

6 Ju}i 1953

VER.TARING IN STRAFZAKEN.
PUBLIEKE VORDERING.
GRONDEN VAN
SCHORSING VAN DE VERJAIUNG. VOORZJE·J
NING DOOR DE BEKLA?lGDE.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. S'l'l~AF7.AKEN. ARREST
DA'l' VAS'l'STELT DA'l' EEN VERKOOP NlE'l' S'l'RA~'
BAAR. IS DOCH D.'\.'1' EEN TER GELEGENHEID YAN
DE VERKOOP GEPLEEGDE VALSHEID EEN :M.:ISDRI,JF UI'l'MAAK'l'. GEEN 'l'EGENS'fRIJDIGHEID.

3°

VERANTWOORDEUJKHEID (BUITJ~N OVEREENKO:MST). STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING.- VROEGERE RESLISSING 'VAARlli.J lli~KLAAGDE 'l'OT
SCHADELOOSSTELLING VEROORDEELD WERD. ARREST WAAHBI.T '!'WEE ANDERE BEKLAAGDEN
SOJ,IDAIR TOT DEZELli'JWc SCHADELOOSS'l'ELLING VEHOOTIDEELD -wERriEN. i\.RRES'l' DA'l'
BEPAAL'l'
DAT
DE
BURGEilLI.Tim
PARTI,T
SLECll'l'S EENMAAL SCHADEH;RGOEDING ZAL
ON'l'VANGEN". GEEN SCHENDINH VAN ARTIKEL 1382 YAN HE'l' BUHGERLI.TIC WE'l'llOEK.

lDDe verja.?·i.ng vnn de p-ubliel,ce vorde,r'ing
WD?"d.t yed7trencle d.e nanleg in ver1J?·e7d.nu floor· de 'VOorzieninp 'vnn rl.e belclnaud.e rJeschor-st, behalve wnnneer
1leze voo·r.z'iening wegens cle rutrd aer
1Jest•re1len
beslissing
onontvnnlcelijlc.
is (1).

2° Z'ijn niet teuenstri)dip 1le ·vrLststellineen ·ve?·JcoolJ niet st-rnj1Jnn1· is.
en ant ee'li ter gel.eyenhe·ia q;nn de ve1·JcoozJ gezJleegae 'Cnlsheid een misd1·ijj
11-i.tmcwlct.
·
lfC'It rla.t

go Kent ni.et twee·m.nnl ann ae b'IW{le?"lijlce
pnrUj ·w?·goed.ing voo1· de door ha.nr rJelerlen scha,de toe. en schendt het CL1"tilcel 1382 vnn het B'll•rue,rl:ijlc 1Vetboelc
niet, het lr.T7'C8t llnt, 1UL een ue?·echteli.ilce besUssi.ng wnar7rij een 1Jelclnnglle
tot 1Jergoerli.nfl q;e,roonleeld werd, twee
a.nde·re be/,;lna.gden solillni1· tot dezelfde
1JeruoecUng vemonleelt, doch m'its bepnling ant de 1J'II1"f!C?"li:i Ice pn1·Uj slechts
eenrnna./. ve•r[JOell'ing zrLl ontvangen.
(STOC'KilBOECKX, '1'. llELGISCHE STAAT.)
A TIRES'!'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 Jannari 1953 door het Hof
yan beroep te I~uik gewezen;
I. In zover de voorziening gericht is
nota 2); 5 November 1951 (Arr. Ym·lrr., 1952,
blz. 105; Bull. en PAsrc., 1952, I, 113). Zie
ook BRAAs, Prc1:is de zn·oc(:du·re z;enale, bd. I,
blz. 118 en nota 2.

-776tegen de over de publieke voruering gew~~
zen beslissing :
Over het eerste middel : schending van
artikel 22 van de wet van 17 April 1878,
tloordat het he8treden arrest dP publieke vonlering welke nit de ten laste
van aanlegger gelegde misclrijven is ontstaan niet verj aard heeft verklaard, dan
wanneer de verjaring verkregen was ,:
Overwegende uat het bestreclen arrest
enkel misdri,jven welke op 1G Jnli 194G
of nadien wen1en gepleegd ten laste van
aanlegger als lwWPZl~ll lleschouwt; clat het
vaststelt dat de verjaring van de pnlllieke
vordering regelmatig op 9 .Juli 1949 is gestuit geweest door een daad van onderzoek, en dat zij van 17 Mei tot 22 Decemher 1952 is geschorst geweest gedurencle
de a<1nleg in verbreking welke door beklaagdes voorziening tegen het door het
Hof van beroep te Brnssel gewezen arrest
van veroonleling ingeleid werd;
Dat het arrest <lns wettelijk heeft verklaarcl dat de aanlegger ten laste gelegcle
misdrijven niet verjaanl waren op 30 Januari 1953, op welke llatnm bewnst arrest
ge\vezen

V\T<~rd;

Over het tweede middel : schending vnn
de artikelen 193, 19(i en 197 van het
Strafwetboek, doordat het bestrec1en arrest aanlegger nit hoofde van het plegen
van valsheid en gebrnik Vtln het vals
stnk heeft verolmleelll, wijl hij tien valse
aangifteccrtifica ten lletreffende tien niet
aangegeven Schatldstcertificaten 1942,
2° reeks, van 100.000 frank, n•·s 91G tot
\J25, heeft opgemnakt of doen opmaken,
l'n !weft geantillateerd op 11 November
19±5, clan wanneer het bestreden arrest
vaststelt dut .Janssens, en niet aanlegger,
valselijk hedoelde
uangiftecertificaten
heeft opgema akt;
Overwegenc1e dat het arrest vaststelt
dat aanlegger '' nm Janssens ... tien aangiftecertificaten llCeft bekomen, well'e
,Janssens hem met welgevallen valselijk
heeft opgemaakt; dat naderhand, · ...
Stockhroeckx, ham1elenc1e voor de « Comptoir Anversois cl'Escompte >> waarvan hij
ae bestnunler was, lle tien Schatkistcertificuten nrs 91G tot 925, welke hij van
valse aangiftencertificaten had voorzien,
heeft doen verkopeu »;
Dat nit het arrest gevolglijk blijkt dat
cle valse anngiftecertificaten op verzoek
van de beklaagde zijn opgemaakt geweest en dat c1e beklaagde zelf er gebruik
van heeft gemaakt;
Dat het mid del niet gegrond is;
Over het derde mic1clel : schemling van
artikel 97 van de Grondwet, c1oordat in
c1e gronden van het arrest een tegenstrijdigheic1 gesloten ligt, orndat na aanlegger te hebben vrijgesproken van de telastlegging IV, C, 2°, waarbij hem het
voortverkoven van tien Schatkistcertificaten werd aangewreven, het hem veroor-

cleelt om bij l1et verkopt'n van dezelfde
effecten gebruik van valse aangiftecertificaten te hebben gemaakt :
Overwegenc1e dat het hof ter rechtvaardiging van deze vrijsprmtk stennt ov de
overweging dat c1e telastlegging bijzonder
gegroncl was ov artikel 14, lid 1, van de
besluitwc~t van G Octolwr 1944, gewijzigd
floor cle besluitwet nm 18 Mei 1945, waarhi.i de tl aden van !Jesd1ikking over nit>t in
een bank gedeponeerde effecten worc1en
verhoclen, dan wanneer ten rlezen dergelijke bewaring had plaats gehad, zodat
een c1er IJestanddelen van het misdrijf
onthreekt;
Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is te beslissen, enerzijds, dnt een verkoop
niet strafllaar is, en umlerzijds, dat het
plegen van een valsheid en het gehruik
van het vals stuk, lli.i gelegenheid van
het totstamlkomPn Ytlll !lPZP verkoov. een
misllrijf nitmttkl'n;
Dat llet middel feitelijke grom1slagmist;
Over het vierc1e micldel : schending van
de artikelen 155 en 189 van het Wetboek
van strafyordering, doordat de getuigen
Parisis en De 'Vulf ter rechtszittingeu
van de Conectionele HechtlJank te Brnssel de bij c1e wet voorgeschreven eed niet
zo\1den hebben afgelegll, en doorc1at het
hof van beroep hun getnigenissen niet
bniten acht heeft gelaten :
OverWl'gende llat nit c1e processen-YerlJaal van de rechtszittingen van de correctionele rechtbank niet blijkt dat de in het
midclel H'rmPlllP versonen !loor de correctionele redrtlmnk zijn gehoord geweest;
Dat het middel feitplijke gronclslag
mist;
OVPI"Wl'gt'lHIP cla t llt' anlll'l"l' !lOlH" aanlegger aangevoercle mic1delen betrekking..
heb!Jen op de telastlegging van valse vermeltling op 17 .Juli 194G in het kas])oek
Yan de nnamloze vennootschap <c Comptoir Anversois tl'Escompte » van het storten van de som van 1.023.780 fr. 85 aan c1e·
<c Banque dn Credit Lyonnais »; dat, ook
al ivaren dPze middelen gegronc1, de aan
aanlegger opgelegde enige straf nog door
het vaststaand verklaard gebrnik van
valse certificaten genechtvaardigd !Jlijven
zon;
Dat c1e middelen ~Uenvolgens niet ontvankelijk zijn;
En O\'erwc~gende dat de snbstantii!le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werc1en nageleefd en dat
c1e beslissing overeenkomstig de wet is;

.

II. In zover de voorziening gericht is:
tegen de beslissing over de vordering van
de burgerlijke partij :
Over het enig middel : schending van.
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
doorc1at het arrest door de hoofdelijke
veroordeling· van aanlegger en van. Jans-
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sens aan de ene zijde, en de veroordeling
nm Seghers, aan tle andere zijde, tot het
lwtalen van de som van een millioen
frank aan de burgerlijke partij, de Belgiselle Staat, twee maal het herstel van
llezelfde sehatle heeft toegekend :
Overwegende dat het arrest nitdrukkelijk bepaalt dat ofschoon aanlegger en
.Janssens hoofdelijk daartoe zi.in gehon·den en Seghers dam·toe insgelijks bij
nmnis van de Correetionele Rechtbank
te Brnssel wenl veroordeeld << de Belgiselle Staat sleehts een maal herstel van
zijn nadeel kan bekomen ll;
Dat het midclel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, yerwerpt de voorzieJling; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
G Jnli 1953. - 2e lmmer. - Voo?·zi.tte'l',
H. 'Vouters, voorzitter. - Ve·rslaggevwr,

H. De Bersaqnes. - Gelijklu:idende conclu.sic, H. Raoul Hayoit de Termiconrt,
eerste advocaat-generaal.

2e
1°

KAMER. -

6 Juli 1953

1\HLITIE. BESLISSJNG VAN DE IIERKEUHINGSRAAD. 1\fiDDEL AFGELEID UI'l' IIET
\'ERZUIIvi VAN AAN\VI.TZING IN DE BESLISSI~G
YAN DE KWALEN WAARVAN DE MILIOIEN IS
~·\,-\NGE'l'AST. ~ J{ESLISSING DIE NAAR DE VAS'l'HTJ!~LLINGEN

VAN EEN DESKliNDIG VERSLAG VER-

WJ,JST. VEHSLA(l DA'l' DE DOOR DE MILICfE:S GELEDEN K\VALEN BESCIITII.JFT. l\1IDllJo:L llAT FEITELT.JKE URONDSLAG MIST.

2°

MILITIJ<J. -

AANZEGGING VA;\' DE BESLIS-

8ING YAN DE HEHKEUlUNGSRAAD. NIET-NALEVINU YAN DE bOOR DE WET VOORGESCIITIE-

VEN 'l'ERMI.JN. ZONDER INVLOED
\VgTTELIJKHEID YAN DE BESLISSING.

OP

DE

1 o clfist je'iteUjl"e qrondslnf! het -middel
rlnt de hwrkenrin!fS·mnd venvijt ·in z'ijn
lwsli.ssi..ng rle nn·rd niet te hebben vast{festelcl va:n de tloor de m'ilic·ien ueleclen
kwalen, tvnnneer ·in <le besUssin{f 1Je'l'wezen 10onU 'IUU/.?' c/.e vaststelUn,qen vnn
een ten {fevol[Je van de in obseTva.tiestelling vnn cle nnnlegge·r op,qe·mankt
med·isch versln!J, '1./Jact?'in [!ernelde lc·wa/.en besclweven wonlen. (Wet van 15 Ju-

ni 1951, art. 4G, imr. 3.)
2° Het feU dnt een beslissing ·vnn de herkenrings·raa.ll slechts na 1Je·rstrijki.n!f
de door nTtilcel 49 van de wet vwn
Li Jnni 195.1 bepanlde ter-mi.Jn 'Wenl nnnqerte{fd, i.s zonder ·invloecl op de ·1.oette!ij klwid van de rwwezen lJeslis'sing (1).
'IJWn

(1) Verbr., 8 December 1952 en 9 Maart
1953 (A1'1'. Ve1·b,·., 1953, biz. 209 en 472; JJnll.
en PASIC., 1953, I, 235 en 533).

(SOHY.)
ARREST.

HTIJT HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 13 September 1952 door de
herkeuringsraad van de proYincie Namen
gewezen;
Over het eerste micldel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet en 49
van de wet Yan 15 Juni 1951, doordat de
bestreden ]Jeslissing niet zodanig met redenen is omkleed dat het hof in de mogelijkheicl verkeert zijn eontr6le nit te
oefenen, aai1 de ene zijde, doordat daarin
lie aanl der kwalen niet is aangeduid
'vaarvnn uanlegger is aangetast, en, aan
de andere zijde, doordat daaruit niet
bli.ikt of de herkeuringsraad bedoelde
kwalen als onbestaanlle, dan wel als niet
Yoldoende ernstig heeft beschouwd, zoclat
de reden cler beslissing dubbelzinnig en
:.~elfs tegenstrij dig is :
Over het eerste omlercleel :
Oyerwegende dat, door in lmar gronllen te steunen opl het deskundig verslag
tlat is opgemaakt geweest ten gevolge van
cle door de belanghebbende ondergane
·observatie, de bestreden beslissing verwijst, wat de aard betreft van de kwalen
waarvan aanlegger is aangetast, naar de
gedetailleerde vaststellingen van dit verslag, lJetwelk in het dossier berust;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, door vast te stellen
tlat (]e kwnlen niet voltloemle gekenmerkt zijn om een vrijstelling van lep;enliPnst of een voorlopigp afkeuring tP
rechtvaardigen, de bestreden beslissing
het bestaan niet betwist van de door aanlegger ingeroepen kwalen welke in het
tle8kunc1ig verslag zijn omschreven, maar
ze lJeschouwt als niet voldoende ernstig
om het inwilligen van het door de dienstplichtige ingetliende verzoek te rechtntnnligen;
Dat deze groncl noch lloor tlnbbelzinnigheicl, noch door tegcnstrijdigheid is
nangetast;
D nt elk der onderdelen nm het mid del
feitelijke grondslag mist;
OYer het tweecle middel : schencling van
artikel 49 van lle wet van 15 Juni 1951,
cloorclat de beslissing van cle herkeuringsraad slechts na het verstrijken van de
termijn van acht dagen te rekenen van
het uitspreken ervan aan aanlegger betekend werd :
Overwegende clat geen enkele wetsbepaling nietigheid stelt op het niet naleven
yan het in voormeld artikel 49 omschreven ter kennisbrengen; dat het uitblijven
van ter kennisbrengen binnen cle voorgeschreven termijn tlienvolgens geen aanleiding tot verbreking geven lmn;

Om die redenen, verwerpt de voorziening.
(i Juli 1953. 26 lmmer. - Voorz'itter
en verslr~ggeve·r, H. Giroul, raadsheer
waarnemen!l voorzitter. - GeUi lcl·nidende
conclusie,. H. Raoul Hayoit (Ie Termicourt, eerste allvocaat-generaal.
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1°

J\ilLI'J'IEJ. HERKEURINGSRAAD. MEDISCH ONDERZOEK VAN DE UILICIEN. An1'!KEL 45 VAN DE WE'!' VAN 15 JUNI 1951. DRAAGWI.JDTE.

2°

HOGER BEROEP. iHILI'l'IE. - B E SLISSING VAN DE HOOFDGENEE8HEREN VAN" DE
UEZ:ONDI-IEIDSDIENST VAN HE'l' RECRU'rERINGSCEN1'RUM. VOOHLOPillE AFKEURING. NIE1' VA'l'IJA,\R VOOR HOGER BEHOEP VOOR
DE HERKEURINGSRAAD.

1 o H et onderzoek vnn de mil-iaien rloo·r rle
,r;eneesheren vn·n de herkeurinys1·na.fl
wonlt sleehts door arUlcel 45 -uan fle
wet vu.n 1S .Tnn·i 1951 voo·meschreven
'in (!Oval -unn nnnm·na(f om vr·ijsteninr; of
·witstel we(fens phys·ische ,rpronrlen, en ·in
[fevnl va.n •ue·rlcln1·ing -uwn clefinitieve onr;esch·iktheia floor ae hoofrl(feneesheer
·ua.n fle ye,;oondheiflsfl·ienst -unn het reornte·r·in,r;s- en selectiecent·rnrn; rleze 1Jepnliny is n·iet toepa.sseli.ik tvnnnem· een
nitstel vrm a.m/Jtsweye aoor de hoof!l-r;eneesheer vwn r;emelfle d·ienst ·wenl toeyesta.wn. (Wet van 15 Juni 1951, art. 40,

van 15 Juni 1951 enkel in de gevallen
voorzien in 1° en 2° van artikel 40 van
deze wet het keuren van lle dienstplichtige ten zetel van de raarl in de uitsluitencle tegenwoonligheill van dP geneesheren voorschrijft;
Overwegemle dat nit de vaststellingen
van de llestreden lleslissing lllijkt !lat
aanlegger, die door de geneesheer van
het recruterings- en selectiecentrum on<lerzocht wen1, voorlopig wegens lichamelijke ongeschildheid is afgekeurd geweest; dat dergelijke lleslissing 11iet vatbaar is om aan de herkeuringsraad te·
worden onclerworpen, naardien deze, nit
kracht van .a rtikel 40, 2°, van voormelde wet, enkel kennis neemt van de
keuring der llienstplichtigen in de gevallen waarin zij voor << rlefinitief ll ongeschikt gehomlen worden en gevolglijk als
tlienende te worden vrijgestelcl door de
hoofclgeneesheer van de gezomlheidsclienst
van het 1·ecrnterings- en selectiecentrum;
dut artikel 40; 1°, van de wet van 15 Juni
J 951 a an dit geval vreemd is; llat het
mic1llel naar recht faalt;
Om die rellenen, verwerpt de voorzieuing.
G .Juli 1953. - 2e lmmer. - VorwzUteT
en ve1·slaggeve·r, H. Giroul, raadsheer
waarnemem1 voorzittcr. - ' Geli:i kl·nidmule
oonclus-ie, H. Raoul Hayoit !le Termiconrt, eersh' adYocaat-generaal.

2" KAMER. -

1° en 2°, 45 en 59, par. 1.)
2" Geen be·roep ·voor de herke·nrinr;sn!a.rl
'/,vonlt floor rle wet nan !le mi.lioien toe,r;elnten teyen een lwsUssinr; vnn wi.tstel
·wit.r;nnnae vnn rle hoofclr;eneesheer -ua,n
rle gezonflhei.clsrUenst ·unn fle ·recruterings- en selecUeoenformn (1). (Wet van
15 .Juni 1951, art. 40, 59 en fiO.)
(HEREI.lXKA.)
AURES'l'.

H:EJT HOF; - Gelet op de llestreden
lleslissing, op 16 Maart 1953 door de herkeuringsraad van de provinc~e Lnik gevvezen;
Over het enig mitldel : schencling van
artikel 45 van de wet van 15 .Tuni 1951,
doordat de herkeuringsraad geweiger!l
heeft aanlegger ov geneeskun!lig ovzieht
te onderzoe,ken, dan wnnneer hij door het
recruterings- en selectiecentrum voorlopig afgekeurd was geweest :
Overwegende dat artikel 45 van de wet
(1) De beslissing is evenmin vatbaar voor
voorziening in verbreking : verbr., 12 Januari
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1°

MILITIE. VERZOEK Ol>I GlcWOON UITSTEI.. YicHZOEK RECHTMA'l'IG 'l'E LAA'l.' INGEDHJN!l VERKLAAHD DOOR DE lvllLIT!ElUAD.
TIEVES'J'WINU DOOR DE HOGE MILITIERAAD ..
BI~SLISSlNO \\'ETTE!.l,JK ZELFS WANNTI:ER
DE BESCHIKKING OP El~N VEHKEER.U~~ HEDEN
IS GES'l'EUND.

2°

l\'IILITIE. HOGE MJLI'l'IERAAD. VERZOEK OM VlU,JS'l'ELLINU VAN DIENST Nm'l' ONDERWORPEN AAN DE ~ULI'l'IER,L\D. DE
HOGE ~liLITIERAAD VEI!i\L\G DI'l' VERZOEK
NIE'f AAN 'I'E p,·-E'MEN.

1° Is wetteli:ik cle /Jeslissiny vnn 1le ho,r;e
·rni-liMeraacl ·wclke een /JesHssing /Jeves'tir;t -uan cle m:iHUernnrl !l-ie. ovei·eenkomsti,r; cle wet een ve·rzoel,, om !Jewoon ni.tstel, te lrtnt ingeflienfl heeft ve1·J.;lnanl,
zel.fs wwnnee·r rle /Jesch'i.klC'in,r; van cle
lieslissing 'llan de hor;e moiUtiwranrl op
een verk.ee·rrle !"eden 'is qestennrl.
2° De hor;e miUtiernn!l wnarlJi:i een lJe·roep nnnha.nrtiiJ werrl- r;e1nanld, vennnr;
r;een ve·rzoek om Fl'i)s/.ellinq ·van flienst
1953 (Arr. Verb·r., 1953, blz. 291; Bnll. en
PASIC., 1953, I, 324).
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awn te nemen rlnt in cle beroepsnk.te
wonU w:itgebnwht £loch voo·r lle eeTste
rechter
niet
nanhangiu
wenl
uemaakt (1).
(COLLIN.)
ATIHES'l'.

HET HOF; - Gdet op de llestretlen
beslissing, op 3 April 195B door de lloge
militieraad gewezen;
Over llet enig mitldel : scllending van
de artikelen 10, varagraaf 2, G0 , en 12, 2°,
van tle wet v::m 13 Juni 1951 betreffende
de uienstplicllt, cloon1at de bestreclen uitsprauk de beslissing van de militieraatl
lleve!-!tigt, waarbij de 011 voormeld artikel 10, varagrauf 2, 3°, gesteunde aanvrua.g om een ge-woon nitstel werc1 verworpt~n, op grond dat uanlegger om een
lmitengewoon nitstel, gesteund op de bevalingen van <le artikelen 11 en 10, paragrauf 2, 3°, van de c1ienstpliclltwet lleeft
verzocllt, en dat artikel 10, parag-raaf 2,
5°, niet als grondslag kan dienen tot llet
verlenen van llet lmitengewoon uitstel
waarin hij artikel 11 i~ voorzien, dan
wanneer aanlegger niet llet lmitengewoon
uitstel waarin hij artikel 11 is voorzien
heeft aangevraagd, doch het in artikel10,
11aragraaf 2, 5°, onu;:chren'n gewoon nitHI-e!, en lloventlien, in zijn akte van lleroep, vrijlating ov morele grond zoals
onmchreven in artikel 12, 2°, nm voornwhle wet :
Overwegentle, enerzijds, tlat <le mmvraag· om een gewoon nitste~, gestenml
op artilwl 10, varagraaf 2, ll 0 , van de
wet vnn 1iJ ..Jnni 1flii1, welkc~ op () November 1932 wiord ingediencl, llij tle beslissing
van de~ militieraall is verworpen ge\veest
ov grond tlat deze annvraag geschiedde na
het verstrijken van de aan de dienstplichtigen van de liehting 1953, zoals aanlegger, verleende termijn tot het indienen
van <lergelijke ann nang;
Dat de termijn b<>rmal<l llij artikel 12
van het koninklijl;: besluit nm 30 October 19;:;1. tot het indienen van de ov artikel 10, paragranf 2, G0 , van de wet van
1[) Juni 1951 gesteumle aanvrngen om uitstel door de overgangsbepalingen van de
wet van 22 Juli Hl:i2 niet weder opengestel<l werd;
Dat door ck lwslissing van de militieraad te llevestigen waarbij de op voormeld artikel 10, paragraaf 2, 3°, g·esteunde aanvraag· om een gewoon uitstel,
welke ooll: de wannle zijner gronclen wezen moge, te lnat ingetliend wercl verklaar<l, tle huge militieraad on~reenkom
stig de wPt uitspraak heeft gedaan;
(1) Verbr., 7 April 1952 (A]I'. VerbT., 1952,
blz. 434; Bull. en PAsrc., 1952, I, 500); 27 Apnl

_Overwegende, anderzijds, dat vermits
rle door aanlegger gedane aanvraag om
vrijlating, welke in zijn alde van beroep
is vervat en OJ1 artikel 12, 2°, van de wet
van 1:i .Tuni 1951 gesteund is, generlei
verlmml llou<lt met de heslissing van de
militit~raad, bedoeltle aanvraag niet door
het iugestelde beroep aan de hoge militieraad lwn omlerwcn·pen worden;
Dat mitsdien de bestreclen beslissing,
<loor ze niet in te willigen, geen der in llet
middel aangednitle wetsbepalingen heeft
lnmnen scllem1en;
Waaruit volgt dat geen der onuerdelen
van het mitldel lnm anngenomen worden;
Om eli(' rt'<1Pnen, verwerpt tle voorziening.
ll .Juli 1933. - 2" kamer. - VoorzUte·r,
H. 1Vonters, voorzitter. - Verslatmeve1·,
H. Belpuire. - Geli:ikl·niclencle conclnsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
n<lvoc~ttnt-generaal.

2"
1°

KAMER. -
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INKO:MSTENBELASTINGEN.

. EJx•r RABlcLAS'l'INO OP DE IN OOHLOGS'l'IJD DE~F'!'REK
HAALDE EXCEP'l'IONELE ViTJNSTEN. KINO V_\N DE NA'l'IONALE CHISISBELAS'l'ING YAN
HE'l' BEDHAO VAN DE EX'l'RABELAS'l'ING IN ENE
~fAA'l' IN VERHOUDING :MET DE INKOMSTEN DIE
TEVENS DOOH DIE EELAS'l'ING EN DOOR DE NA'l'IONALE CR!fliSBELAS'l'ING WORDEN GE'l'HOFFEN.

~

INKOMSTENBELASTINGEN.
EX'l'HABELAS'l'INO OP DE IN 00RLOliS1'1JD DEHAALDE EXCEP'l'JONELE WINSTEN. GEEN AF'l'HEKKI;\'G VAN DE NA'l'IONALE CRISISBELAS'l'ING BI.J WIJZE YAN AF'l'REKBARE BEDHIJFSLAS'l') NOCH VOOR HET REH'EREN'l'IE'l'I,JDPEHK
NOCH VOOH HEl' BELAS'l'BAAR 'l'I.TDPERK.

1 o De 'II it1Jetaal1le en tlefin'it·ief aoor tle
Nchntkist ve'J'l,:reyen nat-iona-le c?·'isisbe7n8tinu wo·rat uebeurUflc tenc.ubetanlll
of van rle uewone belnst-iny afget·rolcken
in ene mcw.t in ve?'ho·url!ing met lle inlvomsten cUe te·vens lloor clie belnsting
en lle reells n'itbetaa7rle C'risisbelast-inu
wonlen get?·offen. (Wet Yan 16 October
1945, a1't. 13, var. 2.)

2° 'l'ot vastste/.ling va11 lle In tle exf?'abelastinu op rle ·in oo'l'logst·ijll behaallle
inlcom.sten lielnstba?·e {f1'onllslag, 1nag
rle nntionnl-e c-risislielnst-ing noah voor
het ·rete-renti.eti.]tlperk noch 'VOo?- het belu.stlirtn'l' t'ijclper/,: bij wi:ize van lierlri:i.fs/a.st rwn cle inkomsten 'WOrllen nf1953 (Arr. T' erbr., 1953, blz. 583; Bull. en
PASIC., 1953, I, 658).
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(1)
(2).
(Samengeor!lendH
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 26; wet van 16 Octobre 1945,
art. 4, par. 4.)

r;etrokken

HET HOF; - Gelet op het bestredelt
arrest, op 13 Febrnari 1952 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 97 en 110 van de Gromlwet,
1, paragraaf 1, 2, inzonclerheid 2, paragraaf l, littera a, 4, inzonderheid 4, paragrafen 1 en 4, 9, 10, 1::!, paragraaf 2, en
19 van de wet van 16 October 1945 tot ik
voering van een extrnbelasting OlJ de in
oorlogstijd behaalcle exeeptionele inkomstt>n, winsten en baten, 2i:i, inzonderhehl
2i:i, paragraaf 1, 1°, en 2G, inzonderheid
26, paragraaf 1, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, sameng·eschakehl bij de koninklijke besluiten v·an
(i Augustus 1931 en van 12 September l!J3(i
en bij het besluit van 3 .Juni 1941, 5 van
cle wetten samengesehakeld bij koninklijk
besluit van 21 Januarf 1937, 5 van de wet
van 17 'Juni 1938 en 6 van de wetten, samengeschakeld bij beslnit van 16 Jnni
1941, betreffencle cle nationale crisisbelasting, doori:lat het bestreden arrest beslist aut de sommen, welke tloor aanlegster als nationale crisisllelasting werden
gekweten, dienen te worden begre11en
in de door haar behaalde inkomsten die
onder de extrabelasting op de exceptionele winsten yallen, zodat het 'verschil
tussen de bedragen welke aanlegster resvectievelijk in de loop van het tij!lYak van
1 J anuari 1940 tot 31 December 19-t-± en in
tle loop van het referentietijdperk heeft
gekweten als nationale crisishelnsting
ertoe bijclraagt het in be;vnste extrabelasting belastbaar exceclent te vormen,
1° dan wanneer cle extralx~lasting enkel
het gecleelte treft 1an cle tloor cle schatplichtige werkelijk behaalcll" inkomsten of
winsten, hetwelk uitzonderlijk worclt geacht en waarmede hij zich imlerclaacl in
cle loop van het helastbare tijclperk verrijkt heeft, wat de sonnnen uitsluit welke cle belastingplichtige als \Jelastingen
en taxes geclurencle hetzelfde tijclperk
aan de openbare scl1atkist heeft gestort;
2° dan wanneer, al zijn de principieel aan

cle extrahelasting- omlerworven inkomsten
onder meer cle winsten aangecluicl in artikel 25, pai:agraaf 1, 1", van de smnengesellakelcle wetten hetreffencle de inkomHtenhelastingen, znlks niet insluit clat
<le in de extrahelasting belasthare grondslag· juist en nooclzakelijk het integrale
bedrag van cle winsten hegrijpt, zoals
cleze aan de bedrijfsbelasting zijn onclerworpen; 3° en clan wanneer artikel 19
van de wet van 16 October 1945 enkel de
bepalingen van cle samengeschakelde wetten die betrekking hebben op de bedrijfshelasting toepasselijk maalrt op de extrallelasting, behouclens gestelcle afwijki:Q.gen; clan wanneer het in cleze zin niets
bepaalt in verhand met cle lJepalingen van de wetten hetreffencle cle nationale crisisbelastingen; clan wanneer al-·
l een een dezer laa tstbedoelcle hepalingen
rle crisisbelasting cloet wegntllen nit de
lasten welke van cle aan de beclrijfsllelasting onclerworpen inkomsten mogen worllen afgetrokken; en c1 an wanneer ten
slotte de afwijkingen waarvan voormeld
:U'tikel 19 de mogelijkheill in aanmerkingneemt zowel nit cle algemene economie
vnn de wet nm 16 Oetol1er l!l-15 alR nit
een nitdrnkkelijke
bevaling lnmnen
voortvloeien :
0Yerwegenc1e clat de aanleggencle vennootschap in de extrabelasting is aangec:lagen geweest op gronclslag van cle inkomsten aangednid in artikei 2, paragraaf 1, littera a, van de wet van l(i Octoher 1945, (lit wil zeggen op gronclslagvan de winsten vermeld in artikel 25, paragraaf 1, 1°, van ae samengeschakelcle
wetten betreffencle de inkolnstenhelastingen:
Overwegencle dat de bepalingen van
voormelde samengeschakelrle wetten welke op de hedrijfsbelasting betrekking
lwllllen krachtens artikel 19 van de wet
van 16 Octobet 19-±G toppasselijk zijn op
(]e extrabelasting-, vom· zoveel cUt artikel
danrvan niet is afgeweken;
Overwegencle clat, luidens artikel2G, paragraaf 1, van cle samengeschakelcle wetten. cle in artikel 2i:i vermelde inkomsten
belastbaar zijn naar hun zuiver bedrag,
hetzij op groml van hun llruto-bedrag verminclerd met de bedrijfsuitgnven aileen,
welke gedurende de belastllare tijcl werdcn geclaan om die inkonmten te verkrijgen of te llehonclen; (]at de aanslagen in
(le extrabelasting door hewust artikel 26
beheerst worden:
0Yerwegende enerzijdR; dnt ·geen Ol) de

(1) Het artikel 26, paragraaf 1, van de samengeordende wetten bel.rcffende de inkomstenbelastingen, naar luid waarvan enkel de
bedrijfsuitgaven gedaan gedurende het belastbaar tijdperk om de inkomsten te verkrijgen of i.e hewaren, van de in de bedrijfs-

belasting belasLbare inkomsien aftrekbaar
ziJn, rs op de extrabelasting toepasselijk,
vcrbr., 18 l\'i:aart 1952 (.d.1'1'. VeJ·b1·., 1952,
blz. 398; /Jall. en PAsrc., 1952, I, 453).
(2) Zie Parl. be.•ch ., Kamer, ziUing 194~.1945, n' 140, biz. 11.

(PERSONENVENNOOTSCHAP .l\IET BEPERKTE AANSPRAKELI.TKHEJD LOON'l'JES GEBROEDER.S_, '1'.
EELGISCIIE STAAT_, :MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
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-781bedrijfsbelasting betrekking hebbende bepaling der samengeschakelde wetten veroorlooft de gedurende h~t belastbaar tijdperk gekweten nationale crisis!Jelasting
hij de aftrekbare bedrijfslasten te rekenen; dat anderzijds, de wet van 16 October 1945, verre van het begrip van aftrekhare bedrijfslasten uit te hreiden, bij
haar artikel 9 aan cle belastingplichtige
in de extrabelasting zekere aftrekkingen
of vrij stellingen weigert;
Overwegende trouwens dnt, volgens artikel 13, · paragruaf 2, van de wet van
16 October 194G, de nationale crisisbelasting welke hetaald wenl en definitief aan
de Schatkist vervallen is, eventueel van
de extra belasting wordt terugbetaalcl of
afgetrokken, in een mate in verhouding
tot cle inkomsten tlie tevens door deze
belasting en door de andere reeds lletaalde belm;tingen getroffen :r.ijn; dat de door
aanlegster gemaakte aanspraak tlat, ter
vaststelling van de in de extrallelasting
belasthare grondslag, de tloor tle onder
de extrabelasting vallende belastingplichtige gekweten- nationale crisisbelasting
reeds zou worden afgetrokken mitsdien
noodzakelijk wordt uitgesloten;
Overwegende derhalve dat het bestreden arrest, verre van de in het middel
aangetluicle wetsbepalingen geschonden te
hehhen, een juiste toepassing ervan heeft
gemaakt, waar het beslist dat, wanneer
overeenkomstig artikel 4, paragraaf 4,
van cle wet van 16 October 1945 de elementen tlienen te worden bepaald welke
zowel voor het referentietijdperk als voor
het belastbaar tijt111erk behoren te worden vergeleken, « de nationale crisisbelasting niet begre11en is in de soort bedrijfsuitgaven die als bedrijfslasten aftrekbaar zijn naar luid van artikel 26
der samengeschakelde wetten ll;
Waaruit volgt dat het middel niet gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
7 Juli 1953. - 2e kamer. - Foorz-itter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor:r.itter. - Ve1·sla11fle·ver, H. Daubresse. GeUjkl-uidende conclnsie, H. Ganshof van
tler J\IIeersch, advocaat-generaal. - Pleite·rs, HI-I. van Bastelaer (van de Balie
bij het Hof van beroep te Brussel) en
Van Leynseele.
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KAMER. -

7 Juli 1953

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELAS'l'ING,

-

AFTREKBARE

DRI.JFSLASTEN. BELASTING OP HET KAPiTAAL. UITGAVE DIE NIET BIJ \VIJZE VAN
BEDRIJFSLAS'l' VAN DE INKOMS'l'EN KAN WOTI.DEN AFGE'l'ROKKEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN. ~
BUI'l'ENGEWONE 'l'ER~II.JN VAN INKOHIERING.
AANGH'TE W AARIN EEN GLOBALE VOORA~'NE
MING OP VROEGERE RESERVES WEGENS BELASTING OP HE'r KAPITAAL EN PROVISIE 'l'OT INSTANDHOUDING DEH STOCKS WORD'!' VERMELD.
BIJVOEGSEL AAN DE AANGIF'l'E DIE 'l'OELAA'l'
HE'l' BEDRAG VAN BEIDE VOORAFNEMINGEN MET
JUISTIIEID TE SCHIF'l'EN. AANGIFTE DIE
NOCH ONVOLLEDIG NOCH ONJUIST I S . - GEEN
UI'l'ZONDERLI.JK 'l'ERMIJN.

1 o De be lasting op het lcapitaal m.nq n·iet
b-ij wijze van bedr-ijfslast van cle ·in de
7iedrijfsbelast-inrJ 7Jelastbare -inlcom.sten
wo1·den afget1'0lclcen (1). (Samengeor-

clende wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, art. 26.)
2° Is n·iet onvolled·ig en onjtt·ist, en geett
rlerhalve geen aanle·ifl-infl tot de b1titengewone te1·m.ijn van ·inlcoh-iering, de aangifte 1oaa-r-in een lfloiJale voo1·ajneming
op vroegere reser-ves ·W01'dt vennelcl en
bepaald W01'dt flat fle 1J001"ajnem(ng tevens wegens belnst-infl op het J,;np-itaal
en wegens p1·ov·is-ie tot instnnflhond-inlf
fle1· stocks 11eflaan wenl, zonfler annw-i-izin,q nochtans van het 1Jedra11 cle·r vooi·afne-minlf flie op ellceen rle1· rekeningen
aanrekenbaa·r is, wan1WEW de 7JelCLstingpUcht·ige 7J·ij,qevoegrle stnl,;l"en bi.j z-ijn
aanlfifte heett flehecht flie toelaten de
7Jed·m1fen van IJeirle 1Joomtnem.inuen met
jn·istheid te schi.jten (2). (Samengeor-

tlende wettim op de inkomstenbelastingen, art. 74.)
(NAAMLOZE VENNOO'l'SCHAP
FLANDRE )) ,

'.r.

<< GHAND HO'l'EL

BELGISCI-UG

S'l'A.A'r J

DE

~IINIS'l'ER

VAN FINANCIEN.)
AHRES'l'.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 19 November 1952 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het enig middel : schending van de artikelen 97, 110, 113 en 115 van de
Belgische Grondwet, 54, paragraaf 1, en
74, lid 1, van de wetten en besluiten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld hij besluit van de Regent
van 15 Januari 1948, 1 en 2 van de organieke wet van 15 Mei 1846 over de comptabiliteit van de Staat, doordat het bestreden arrest geweigerd heeft, wegens
te laat verrichte inkohiering, de aanslagen op de inkomsten welke ten laste van

BE-

(1} Verbr., 14 November 1950 (An·. VeriJ-r.,
1951, biz. 123; Hull. en PAsrc., 1950, I, 160}.

(2} Verbr., 27 Januari en 10 Februari 1948
(A1T. Ve1'1n·., 1948, biz. 57 en 81; Bnll. en
PASIC., 1948, I, 66 en 95).

-782aanlegster werden gevestigd voor het
dienstj aar 1948 te vernietigen, ofschoon
deze inkohiering eerst in 1950 was verricht geweest, en zulks om. de reden dat
de door aanlegster ingediende aangifte
onvolledig of onjnist zou geweest zijn,
dan wanneer nit cle termen zelf van het
arrest blijkt dat al de gegevens welke
de administratie behoefde om te gelegener tijd de werkelijk versclmldigde belasting te bepalen en ten kohiere te brengen. haar door de aangifte ter kennis
werden gebracht; dan wanneer de enige
kwestie was of de belasting op het kapitaal al dan niet van het belastbaar inkomen mocht worden afgetrokken; dan
wanneer het bedrug dezer belasting nit
de aangifte en nit h:iar bijlagen voortvloeide en het dus volstond voormeld
bedrag bij de anderzijds aangegeven winsten te voegen om de jniste zetting van
de belasting te bepalen :
Overwegende dat nit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt, ann de
ene zijde, dat aanlegster in haar aangifte
in de inkomstenlJelastingen voor het
dienstjaar 1948 in vak 5 van het aungifteformnlier omler een enkele post een
globale voorafneming van 363.700 frank
op vroegere reserves heeft vermeld, wat
zij toelicht met de aantekening dut zulks
wegens belasting op het knpitaal en provisie tot instandhonding der stocks is geschiecl, .doch waarbU zij niet nader aanduiclt w~'lk beclrag der voorafneming op
elk dezer rekeningen is aan te rekenen,
en, nan de andere zijde, dat aanlegster
bij haar aangifte bijlagen heeft gevoegcl
welke het mogelijk maken de post van
363.700 frank jnist te schiften en het bedrag van de belasting op het kapitaal
.op de som van 267.500 frank te be1mlen;
Overwegende clat het arrest clesniettemin beslist dat de aangifte onvolleclig of
onjuist is op grond dat de aangifte en
lmar bijlagen de administratie onwetend
ervan hebben g·elaten of de som van
2G7.500 frank, ";elke de belasting op het
kapitaal vertegenwoordigt, werkelijk was
gestort geweest, in welk geval deze som
onder littera G van het aangifteformnlier had clienen te worden weder opgegeven;
Overwegende dat deze omstandigheid
zonder belang was ten aanzien van het
vestigen van de aanslag, naardien cle belasting op het kapitaal in geen geval een
last uitmaakt welke van de belastbare
bedrijfsinkomsten mag afgetrokken worden;
Dat claaruit volgt dat de administratie
in de aangifte van aanlegster en de bijlagen daarbij al de nodige feitelijke gegevens heeft gevonden om de belastbare
winsten te be1mlen, zonder de belastingplichtige om enige uitleg te behoeven te
verzoeken; dat zij dns de inkohiering van

de belasting binnen de gewone termijn
kon verrichten;
.
Dat derhalve, door te beslissen dat de
administratie, om de llelasting te vorderen, beschikte over de buitengewone termijn van drie jaar waarin bij artikel 74,
lid 1, van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen is
voorzien, het bestreden anest de in het
milldel aangednille wetsbepalingen geschonclen heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers van het Hof van beroep te Luik en
dat melding er van zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
veroonleelt verweerder tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
7 Juli 191J3. - 2e kamer. - Yoo1·zitte·r
en ve1·sla[!{}6ver, H. Giroul, raaclsheer
waarnemend voorzitter .. - Gel-ijkl·niclende
eonelusie, H. Ganshof van der Meersch,
advocaat-generaal. - Ple'ite1·s, HH. Delacroix en Van Leynseele.
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KAMER. -

1° NIEU,VE EIS. HOEP. -

AANLEG IN HOGER BE-

FJIS \VAAROVER DE EERS'l'E RECH-

Ul'l'SPRAAK HEE~'T GEDAAN. - AR'l'IKEL 464 VAN IIET vVETBOEK VAN JIURGERLI.JKE HEOHTSPLEGING 1\IET VAN TOEPASSING.
2° HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE ZAKEN. - EIS DOOH DE EERS'l'E REOH'l'ER AANTJ~R

GENOJ\fEN. GRONDSLAG VAN DE EIS ALLEEN
VOOH DE RECH'l'ER IN HOGER RER.OEP BE-

'l'Wlll'l'. ORDE. -

J\1A'l'ERIE NIE'l' VAN OPENBARE
ATIR.ES'l' DA'l' DE VRAAG- ONON'l'VANKE-

LI.JIC VERKLAAR'l' OlliDA'l' ZIJ DE PERKEN VAN
DE DActVAARDING TE DUI'l'EN GAA'l'. 'l'IGE BESLISSINO.

3° KOSTEN. LIJKE ZAKEN. -

VERBREKING. -

0NWET-

BUHGER-

\TERBHEKING VAN HE'l? BE-

S'l'REJlEN ARRES'J'. - VEROOHDELING VAN VEHWEEHDER '1'0'1' DE KOS'l'EN. - KOS'l'EN WELKE
DEZE VAN DE Ul'l'GIF'l'E VAN RET BESTREDEN
AHREST NIE'l' o:M.VA'l"l'EN, VVAN~TEER DE UIT-

GIFTE DOOR DE AANLEGGER NIE'l' IS KUNNEN
GELIOH'l' WOBDEN.
1 o Een eis wanrove·r lle ee1·ste 1·eehter
zelf van nmbts·wege ·witsz)'}'nnk heejt ueclann, l;;nn in horte·r be·roep geen nie~twe
e·is ··witmnl,;en. (Wetboek van burgerlijke

rechtspleging, art. 464.)
2° TVnnnee1· enlvel cle (j1'01Ulslag vnn de
cloo·r cle eerste 1·echte'J' ltangenomen eis
·cle reehte·r ·i.n hogm· be1·oep betw'ist 1vo·rdt, en wnnnem· het geen mnte1"-ie vnn openba1·e o1·cle geldt, vennng
rle 1'eehte1· ·in hoger be1·oep cle eis niet
VOOT
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-783OnontvanlceUjlc te 1;erlclnren om de 1'Cden dnt hij de pe1·ken van lle rlngvaa·rrling te bu.iten !Jant (1).
3° De lcosten waarin, in 11eval 1Jan inwilli(Jin.tJ rle-r voorzienin!J, de ve·rweenle·r
1vo:rdt venvezen lc·1tnnen de kosten van
fZe uitg·ifte van het best1·eden a1-rest niet
be!Jr·ijzJen, ind·ien de eiser rleze ·nit!lifte
niet heeft moeten Uchten maa1· een betelcend afsch1'ift er vwn voor11ebnwht
heeft (2).
(MERCIEH, '1'. NA'l'IONAAL INS'l'I'l'UU'l'
VOOH HADIOO.MHOEP.)

ARREST.

HE'!' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 October 19G1 door · het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over het tweede midclel : schending
van de artikelen 1184, 1319 en 1320 van
het Burgerlijk Wetboek, 464 van het ·wetboek van burgerlijke rechtspleging en
voor zoveel als norlig 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest de tegen
verweerder ingestelde quasi-delictuele
vordering niet ontvankelijk verklaart op
de grond dat luidens de clagvaarding, de
eis enkel strekte tot herstelling van
het nadeel dat is voortgesproten nit de
aan het gemeentehestuur van Schaarbeek
geclane verkeerde betekening, en dat evenmin als de eerste rechter, het hof de perken van het gerechtelijk contract, zoals
het in de bewoorclingen van het exploot van dagvaarcling was vastgelegd,
mocht OYl~rschrijden, alclus ambtshalve
een exceptie opwenwncl welke was afgeleid nit de nieuwheid van de eis voor
zoveel cleze in hoger heroep gesteuncl was
op de door de eerste n'chter in aanmerking genomen font, bestaamle in de door
het N. I. R. aan de Staat gedane verkeenle mecledeling, clan wanneer de nit
artikel 46-! van het vVetboek van burgerlijke rechtspleging afgeleicle exceptie van
niet-ontvankelijkheid niet van openbare
orcle is, en clan wanneer in de v66r het
hof nmnens verweercler genomen conclusies slechts wer<l gestelcl clat cleze eis niet
gegroml was, zomler <lat de ontvankelijRl!eirl ervan wercl hetwist, waaruit volgt
clat het bestreden arrest het gerechtelijk
contract (Bnrgerlijk Wetboek, art. 1134),
het aan de akten te hechten geloof (Burgerlijk ·wetboek, artikelen 1319 en 1820)
en artikel 464 van het "Wetboek van burgerlijke rechtspl~'ging heeft geschonclen :
Overwegencle dat volgens het bestreden arr~st, het l1eroepen vonnis aan aan(1) Verbr., 24 October 1946 (A1'r. Ye,·b1·.,
1946, biz. 350; Bnll. en PAsrc., 1946, I, 379);
verg. verbr., 2 Juli 1953 (Bull. en PAsrc., 1953,
I, 876).

legger schadevergoecling heE'ft toegekend
voor een nacleel waarvan in het exploot
van clagvaarcling geen gewag wercl gemaakt; dat het arrest de eis niet ontvankelijk verklaart wijl hij nieuw was in cle
mate waarin hij een uitbreicling van cle
oorspronkelijke eis uitmaakt;
Overwegencle dat een eis waarover cle
eerste rechter, zelfs ambtshalve uitspraak heeft geclaan, geen voor de 'eerste
maal in hoger beroe11 voorgebrachte eis
is, doch een eis welke door de overbrengende werking van cle akte van hoger beroep bij het in hoger bero~p wijzencle
rechtscollege aanhangig wordt gemaakt;
Overw~gencle dat de ontvankelijkheid
van cle eiS door geen enkele der partijen
v66r cle rechter in hoger beroep is 'betwist geweest en clat de materie niet van
openbare orde is;
Overwegencle clerhalve, dat het bestreclen arrest het geloof heeft geschonden
clat aan de akte van hoger beroep en aan
de conclusies client gehecht, alsook dientengevolge de artikelen 1319 en volgencle
nm het Burgerlijk vVethoek, welke in
het micldel zijn_ aangeduicl;
Om clie redenen, en zomler da t er groncl
zij om het eerste micldel te onclerzoeken,
verbreekt het bestreclen arrest, cloch enkel voor zoveel het cle door aanlegger tegen verweerder ingestelde vorclerin"' niet
ontnmkelijk verklaart, welke gegro:Cl wm;
op het nadeel dat llerokkend wercl door
cle verkeerde meclecleling clat aanlegger nit
zijn betrekking was ontzet, het tegenberoep verwerpt en over de kosten uitspraak
cloet; beveelt dat onclerhavig arrest zal
overgeschreven worden in de registers van
het Hof van beroep te Brussel en dat melcling er van zal gemaakt worden op de
kant van het gedeeltelijk vernietigcl arrest; veroorcleelt verweenler tot de kosten Vllll het geding tot verbreking en van
de uitgifte nm het beroepen vonnis; zegt
dat er geen groncl is om hem de kosten
toe te kennen van de uitgifte van het vernietigd arrest waarvan hij het betekencl
afschrift heeft overgelegcl; verwijst de
altlus beperkte zaak naar het Hof van beroev te Luik.
9 Juli 1935. - 1° kamer. - VoorzUte·r,
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Versln{J[Je·ve1·, H. Sohier. Geliilcln·idende
conclusie, H. Raoul I-Iayoit de Termicourt, eerste aclvocaat-generaal. - Pleiter8, HI-I. Simont en Ansiaux.

(2) Verbr., 27 Maart 1952 (A1'1'. T'e1·b,·., 1952,

blz. 412; Bull. en PASIC., 1952, I, 475); 23 Januari 1953 (verenigde kamers) (A.1T. T'm·b1·.,
Ht53, blz. 34·3; Btill. en PAsrc., 1953, I, 384).
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1° KAMER. -

1°. OORLOG. - l\'IAA1'BEGEL VAN ONTHEFFING
UIT HET BEZIT DOOR DE VIJAND GENOMEN. ElSER HEBBENDE STAANDE GEHOUDEN VOOR DE
~ECI-I'l'ER

OVER. DE GBOND., DAT VER~TEERDER

ER AAN WEBKELI,TK EN VRIJWILLIG HEEFT
DEELGENOJHEN. - I\1IDDEL HIERUI1' AFGELEID
DA'l' YER\:VEEHDER) ~1E'l' HET DOOR DE VIJ1\ND
GEGEVEN BEVEL IN 'l'E VOLGEN, EEN FOUT

HEEFT BEGAAN. -

n1IDDEL DA'l' NIE'l' YOOR DE

EERSTE n£AAL VOOH HE'l' HOli' VAN VERBREKING ICAN \VORDEN OPGEV\TORPEN.

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
·ARRESTEN. - BUBGERLI.JKE ZAKEN. SOM YEBSCHULDIGD AAN DE EIGENAAR VAN
KOOPWAREN DIE UI'l' HE'l' BEZI'l' ER VAN
\VJ~RD

ON'l'HEVEN.

EERS'l'E RECHTER BE-

-

SLIST HEBBENDE DAT DEZE SOU DIEN'l' 'l'E
'V'ORDEN BERAAl\fO NAAR DE PHIJS VASTGES'l'ELD DOOH DE OP DE DAG YAN DE ON'l'HEFl!,ING ' IGIGRENDE \VETGEVING. l\1E'l' REDE7

NEN OMKLEDE CONCLUSIES V06R DE RECH'l'ER
IN HOGER llEHOEP GENO:MEN EN \VAARBIJ DE
'l'OEPASSELIJKIIEID DEZER
V\1 ETGEVING BE-

'l'WIS'l' WORD'l'. -

ARREST ZICH ER 'JCOE BE-

PEH.KEND 'l'E BESLISSEN DA'l', DE EERS'l'E RECH'l'ER TERECI-:l'l' Ul'L'SPHAAIC HEEF'l' GEDAAN ZO-

ALS III.J GEDAAN HJCEFT. VEEBD

NIE1' GEMO'l'I-

ARHES'l'.

1° De a.a.nlegge1· !lie '/'VOT de rechter over
de grand sta.nnde heeft gehotulen dnt
nwt z·ijn tve?·lcel-i.ike en vrijwi.llige medewerldng tot ecn dam· cle vija.nd genamen ·nutnt·reyel vnn onthejJing ui.t het
be.zi.t te •ue-rlenen, de ·ve?·weenle?' een
fmrtievc da.a.rl heeft rJepleegcl, is n·iet
ontvnnlo:eUik om ;vooT de eet·ste mnnl
vu6?' het Hof ·vnn ve?'lJ'I'elcinrJ te bewe?'en rlnt rle tienveerrle?· een fo·u.t-ieve
rlrwd- heeft gepleeycl doot· het lo·ute-r
feU rlnt h-i:i een rlooT de v·ijnnd geyeven
bevel. heeft inye·volgcl. (Besluitwet van

10 .Januari 19'11, art. 2 en 4.)

2° Is niet yem.ot-iveenl het ct?-rest rlnt z·ich
et· toe bepeTlct te beslissen clnt cle eet·ste ·rechtet· te·recht de smn veTsclw.lcligd
'ann rle ei.lfennat· ·vnn lwopwnt·en cUe tt.it
het bez-it er ·unn dOD?' een m.nnt1·egel vnn
de 1;ija.nd wenl ontheven, heeft benta-md nncw rle p·J'"ijs dezet· lcoopwnt·en
volyens de ten ti-,ide vnn de onthejJing
vi!JB1'e?Hle 1.vetrJe1Jing, ·indien cle tot de
beta l-ing clezwr sam. veroordeelde pa·rtij,
'DOor rle rechteT in hoym· be·roep de toepa.sseli;iklwicl cle.<:e1· wetyeving betwistte.
(HI~l.iEEN'l'E

1.'.

S.:DIEi\'YYlGRKENDE

'l'OERNICH,
YENNOOTSCHAP

l\fAGECE.)

ARTIEST.

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

OYer het eerste rnidtlel : sellending. vtUJ
de artikelen 97 van de Grondwet en 1317
tot 1322 van het Durgerlijk Wetboek.
lloorclat, waar aan het hof van l.Jeroep
conclusies waren onderworpen waai·llij
aanlegster in verbreking een veroorcleling
vorderde tot schallevergoecling uit hoofde
van het instellen ener roekeloze en kwel·
lencle rechtsvorclering, door te steunen
hierop dat « het feit llat cle appellante ll
(Yerweerster in verl.Jreking) cc het gewaagtl
heeft de geintimeenle te clagvaarclen tot
gelcligverklaring. nm de door de vijand
getrofi'Em maatregel houdencle ontheffing
nit het bezit, waaraan zij actief heeft
cleelgenornen, klaarblijkelij.k onder het
begTip roekeloze en kwellende procedure
valt ll, clit rechtscollege cleze conclusies
lleeft ve~·worpen cloor te verwijzen naar
de gronden nm dt" eerste reehter, volgens
welke verweerster c< de font van het in·
stellen ener roekeloze en kwellende
rechtsvordering niet lleeft l.Jegaan, noch
in de loop clc>s gecling·s cle grenzen · van
lmar recht van verc1ecliging lleeft oversehreden, dat tle gemeenten in het toekennen van cle kosten de integrale erkenning van hun rechten zullen vinclen ll;
dat het llof alclns geen acht lweft geslagen
op het rniclclel zoals het was afgeleid
nit cle cleelneming nm verweerster aan
cle maatregel tot ontlleffing nit het bezit
in verband gestelcl met cle vorclering in
recllte, en alclus de op de rechter rnstencle plicht om zijn l.Jeslissing met redenen te omkletlen miskeml lweft :
0Yerwegenclc clat aanlegster in cle conclusies waarn1n in llet middel gewag
wonlt gemaakt zich ertoe ber1erkte feitelijk nan te voeren clat verweerster aan
een door cle vij and getroffen rnaatregel
tot ontheffing nit het bezit hacl cleelgenornen, en clat llientengevolge het door
verweerster ingespannen proces roekeloos
en k"wP llencl was;
Overwegencle llat, door de gronclen van
de eerste rpcllter over te nemen, volgens
welke verweerster << niet · de font van het
instellen van een roekeloze en kwellencle
rechtsvordering heeft begaan, noch in de
loop des geclings de grenzen van haar
recht van vlerdecliging heeft overschreden ll en cc 1iiet is kmnerr vast te staan
dat zij, door de haar gegeven l.Jevelen in
te volgen, een font zon hebben begaan ll,
het bestreclen arrest voorrnelcle conclusies passencl heeft beantwoorcl; clat het
ze door een souvereine feitelijke beoorcleling heeft verworpen;
Dat het miclclel clerhalvc niet kan worden aangenornen;
Over het tweecle rnicldel, eerste onclercleel, schending van cle artikelen 97 van
de Gronclwet en 1317 tot 1322 van het
Burgerlijk Wetl.Joek, doorclat het hof van
beroep, kennis hebllencl te nernen van conclusies waarbij aanlegster een veroorcle-
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Jing eiste tot het hetalen van lle,som van
lOO.OOO frank als sehadevergoecling <r voor

hetgeen zij gellerfcl had ten gevolge van
de maatregel tot ontheffing nit het llezit
van al ltaar lwrslwndencl hout en haar
timmerhont, vhn welke nutatregt~l, :r.ij,
nwt de actieve nw<lcwerking van apJ>C'llante >l (YPI'Wt>erstm·) <c lwt voorwerp
was geweest 11, deze conclnsies heeft nfgewezen om de enige reden dat << aangezien de eerste reehtpr met recht generlei
font ten laste van Magece liet gelden, hij
tlezp ni<)t mocht veroonlelen tot het
herstellen van lwt nadeel 1>, alclus onzeker lateml of lwt hof geacht heeft dat
de actieve dPE'lneming van Mngece ann de
maatregel tof ontheffing uit het be>zit
naar zijn nH~ning ni(~t be,vezen ~ras, dan
wei of het in aanmerking lweft genomeu
dat zodanige tlt>Plneming geen font uitmankte>, doorclat het alzo te kort is geblE'veu ann de plkllt welke op de rechter
rust zijn heslissing derwijze met redenen
te omkletlt'n dat lwt Hof van ver!Jrt>king
in de mogelijkheicl wordt gesteltl ziju
toezicht nit te oefenen, tweede ondercleel, schending van de artikelen 1382
tot 1384 van het Dnrgerlijk Wetboek en
2 tot 4 van de te Louden op 10 ,Jannari
19H genomen l1esluitwet inzake de door
de vi.innd genomen maatregelen hondende
ontheffiug nit het llezit, en 97 van de
Gromlwet, doonlat het bestreden arrest,
zomler tronwens daarvoor een grond op
te geven, nls gePn font nitmakend heeft
Jwsdwuwtl het feit actief dee! te nemen
nan een maatregel tot ontheffing nit het
1>ezit, waurop in voormelde bepalingen
van de lll~slnitwet vm1 10 Januari 1941
strnffen zijn gesteld, dan w;nnneer tlergelijke deehlE'ming niets anders clan strafbaar kan zijn :
Over het e>erste onderdeel :
OverwegendP dnt llet bestreden arrest
lnitlt dnt, ten aanzien van de op de font
van verweerster gegronde eis tot schadevergoeding, de !Jeslissing van de eerste
reehter <r in alle opzichten client te worden goec1gekeun1 l>, eu clat « aangezien tle
eerste rechter met recht generlei font
ten laste van Magece (11ier verweerster)
liet gelden, llij deze niet mocllt veroonlelen tot het llerstellen van het nadeel
clat de gemeenten (waaronder aanlegster)
bcweren te he!Jben geletlen ter oor:r.ake
van het derven nm hun hout ... )) ;
Overwegende tlnt het aldns nitdrukkelijk verwijst naar de bewoorclingeu van
het beroeven vonnis, lnidens lletwelk
<c Magece niet cle opeising heeft gedaan
noch het schadellrengend feit lleeft begaan, en dat niet is komen vast te staan
dat zij, door clestijds cle !mar gegeven
!Jevelen in te volgen, een font !weft begnan wnarvoor z~j herstel zou lmnuen
verschuldigd zijn ll;
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Overwegende dat lliernit l>lijkt dat het
!Jestreden arrest · bepualt waarin het optreden nm verweerster bestant en beslist dat het bewijs van een font niet
wordt !Jijgebrncht; clat de in !let eerste
omlerdeel aangevoerde clubbel:r.innigheitl
mitsclien het mid del niet aankleeft; ·
Over het tweede onclerdeel :
Overwegende dat nit de zo in eerste
aanleg als in hoger beroep genomen conclusies blijkt dat annlegster staande hield
dat de actieve en vrijwillige medewerking van verweerster tot de door de
vijaml genomen mantregel een strafbaar
feit was; dat zij niet gestelll heeft dat
het involgen van een ontvangen bevel
noodzakelijk zodanig feit nitmaakte;
Dat lantstaangehaalde stelling niet
voor de eerste maal v66r het hof mag
worden voorgebracht;
Over !let der<le middel, eerste onderdee!, schending van de artikelen 1317 tot
1322 van het Dnrgerlijk Wetboek en 97
van de Groudwet, doordat het hof van
beroep nagelnten lleeft :r.ijn beslissing met
reclenen te omkleden in verband met tle
conclusies wanrbij aanlegster in verbreking verzocllt dat de door verweerster
versclmlcligde vergoeding volgens de werkelijke waarde van llet wcggevoenle hont
zou wortlen ll<'r>aald e>n ·niet « zou worden beperkt tot het verschil tnssen het
bedrag van de 011eising en cleze waarde
zoals zij door de toenmaals vigerende
wetgeving vnstgesteld was >>, om de reden
dat « deze wetgeving enkel op de verkoopverrichtingen van toepnssing is, wnt ten
deze niet het gentl is; dat trouwens deze
wetgeying niet ten doe! lweft de wnarde
tler voorwerpen vast te stellen Jl; dnt immers de in het arrest vervatte enkele verldaring <c <lat de eerste rechter terecht,
!Jij toepnssing van de artikelen 2 en 3 van
de beslnitwet van 10 .Tannari 1941, de ann
de gemeenten versclmhligde som lweft
vastgestela op het verschil tnssen de
waarcle der zaken zoals <leze !Jleek nit de
ten tijde der opeising l'igerencle wetgeving en lle op lletzelfde tijdstiv do01: de
gemeenten ontvangen prijs >l, geen vassend nntwoorcl op llet voorgehrachte
rechtsmiddel kan uitmaken; clat dienvolgens bet bestreden arrest te kort is gebleven aan 's rechters plicht zijn beslissing
zoclanig nwt redenen te omkleden dnt het
Hof van verbreking in de mogelijkheicl
worde gesteld zijn toezicllt uit te oefenen;
tweede onclerdeel, scllending van de artikelen 1317 tot 1322 van het Durgerlijk
Wetboek, doordnt het ~estreden arrest
nan de bepalingen welk nietig werden
verklaarcl bij de beslui wet van 5 Mei
1944 betrefl'ende cle door de secretnrissengeneraal genomen J;eslniten (voornl artilwl 1, litt. A, nr 22), inzomlerhei<l het
beslnit nm 20 Augustus 1,9-!0 llomlen<le
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vrijzen en lonen (vcmral <le art. 1 en 2),
net llesluit van 31 Juli 1940 betreffende
<le vaststelliug van de prijzen en het besluit van :3 Juli 1940 11etrefff~mle (le vaststelling van <le prijzen van <le koopwaren
en de prestaties (art. 1 tot 3), een draagwijdte heeft gegeven welke de hmme niet
is, namelijk de flraagwijdte van de maximule hoogte te regelen van de som welke
aan een onwettelijk van zijn eigendom
b''roofde versoon · verschnl!ligd is, clan
wanneer de rechter gehouclen is het geloof
te eerlliedigen dat aan de akten dient gehecht; derde onclerdeel, schending van de
artikelen 1 en 2 van de besluitwet van
27 October 1939 ter aanvnlling van de
maatregelen tot verzekering van de llevoorratling van het land, doorclat het hestreden arrest aan voormel<l beslnitwet
een draagwijdte heeft gegeven welke het
niet heeft, door de claarllij uitgevaanligde
llepalingen te willen toepassen op een
daaraan vreemcle materie, die van het bermlen van de vergoeding welke aan een
onwettelijk van zijn eigendom berooftle
persoon verschulcligd is; vicrcle onclerdeel,
schending van fle artikelen 2 tot 4 van de
besluitwet van 10 .Janunri 1941 inzakc de
door de vijancl genomen maatregelen houflen<le onthefling nit het bezit, 1382 tot
1:384 van het Dnrgerlijk vVetboek, 1 van
de hesluitwet van 1 Mei 1944 tot uitlegging van artikel 5 van <le wet van 10 :M:ei
1940 hetreffende <le over!lracht van bevoeg<Uwi!l in oorlogstijll, 1, litter a A, inzomlerheid ur 22, en litterae B en C van
de besluitwet van 5 :Mei 1944 betreffende
<le besluiten genomen door de secretarissen-generaal, 2 van de besluitwet van
27 Odoller 1939 tot aanvulling van de
nu1.atregelen tot verzekering van de bevoolTatling van het land, ii en 6 Tan de
wet nm 10 :M:ei 19±0 betreffemle de over<lracht van bevoegdheid in oorlogstijd,
doordat het bestreden arrest beslist heeft
dat aanlegster in verbreking als vergoeding voor de onthcffing nit het l1ezit van
haar hout slechts kon bekomen « het vers~hil tussen de waanle der zaken zoals
zij · hlcck uit de ten tij de der opeising
vigerendc wetgeving en de door de gcmeenten ov hetzelf<le tijdstip ontvangen
vrijs 11 (hier wonlt cle zogenaamcle wetgcving of reglementering van cle secretarissen-generaal en van het commissariat
voor prijzen en lonen lJecloel!l), dan wanneer geheel deze reglementcring is nietig
verkluard geweest en mitsc1ien niet tot
uitwerksel kan hebben cle tegenwaarde te
bPJlf!rken welke versclmlcligd is nan degene <lie getroffen wenl door een maatregel
hou<lende ontheffing uit het bezit welke
valt onder de sanctie gestelcl bij de besluitwet van 10 Januari 1941 :
Overwegencle dat, ten antwoorcl op de
in het miclclel aangehaaltlc conclusies van

aanlegster waarbij, met opgavf' van de
rcaen ervan, <le toepasselijkhcitl op on!lerhavig geval wercl betwist van « clc vigeremle wetgeving 11 waarvan in het beroeven vonnis gewag, het llestrp(}en arrest
zich ertoe beperkt te beslissen « dat de
een;tc~ rechter met rerht, llij toepassing
van de artikelen 2 en 3 van de besluitwet
van 10 Januari 1941, tle aan de gemeenten
versclmlcligde som heeft vastgestelcl op
lwt verschil tussen de waarde. der zakeu
zoals zij bleek uit cle ten tijcle 'van de opeising vigerencle wetgeving en de door de
gemeenten 011 hetzelfde tijclstip ontvangen prijs 11;
Overwegencle dat het daardoor bedoelcle
conclusies niet passend beantwoonlt;
Waaruit volgt dat het eerste ondercleel
van het midclel gegroncl is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, voor zoveel het nitspraak
heeft geclaan : 1 o over cle tegeneis van
aanlegster tot betaling van de waarde
van het weggevoercle hout; 2° over de
kosten; verwcrpt de voorziening voor he.t
overige; lleveelt clat onderhavig arrest zal
ovcrgeschreven worden in ae registers
van het Hof van heroe11 te Drussel en dat
meWing er van zal gemaakt wonlen 011
de kant van cle gedeelteli.ik vernietigcle
beslising; veroonleelt elk der purtijen tot
de helft cler kosten; verwijst de altlus beperkte zaak naar het Hof van IJeroep te
Lnik.
9 Juli 1953. - 2" kamer. - TToorz'itter,
H. Louveaux, eerste voorzitter. - TTc'rslnrJ.f!CVOr, H. Daul1resse. Gelijkl'ttillenrle conoiusie, H. Raoul Hayoit !le Termicourt, :eer,ste ad vocaat-generaal.
Pleiter8, HH. Demeur ct Struye.
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ONElDRLI.JKE MEDEDINGING. -

HANnr;:LINU -WELKE 'l'EGEN DE EERLI.TKE GEBRUlKEN IN KOOPHANDEL INDRUIST. 0liiZENDING VAN RONDSCHRI.TYEN WAARDOOR EEN MEDEIHNGER IN ZIJN HANDELS!lEDRI.JVIGHEID GESCHAAD WORD'!'. ARREST DA'l' VAS'l'S'l'EL'l'
DA'J' DE OMZENDlNG. DOOR 1'0EDOEN EN ONDER
'l'OEZICH'l' VAN AANLEGGER GESCHIEDDE. ARREST DAT DE YERAN'l'WOORDELlJKHEID VAN
AANLEGGER NIE'l' UI'l'SLUITEND OP DE KENNlS
EN IIET TOELA'l'EN YAN DE O:MZENDINH S'l'EUN'l'.

Het nrrest ant lJesUst rlnt (Umiertff01" een
hwndeUnrt heeft yepleegll lli.e te{}en ae
eerUjlce gelJ'nrilcen in l;:oophnnael 'inrl,rnist weyens het mnzenllen <loor zijn
toeaoen en onae,r zijn toezich t vwn een
1"01u/,sch1"'i:i'ven wnnrrloo'r nnn een mellerTinuer 'in zi.in hnnllelslJell·rij~'i{JlWirl
schnrle 1Donlt lJe-rokkena, stennt n'iet
'l!itsl1titenc), de vernntwoorlleUjlche,id 'IXt;n
rle nnnieuuer op lle Tccnnis en het toeJ,n-
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ten va,n rle omz·endhtrl va,n dit mnrlschrijven. (Besluitwet n" 55 van 23 De-

cember 1934, art. 1.)
{NAAMLOZE VENNOO'J'SCHAP E'l'AilLISSEMEiiTS MOREAU (( .TIMO ll, '1'. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«EVERY DAY ICE C'REAM DISTRIBUTION CY )l.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 October 1951 door het Hof
Yan beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste midclel : schencling van
de artikelen 1, 2, 4, 5 van het koninklijk
besluit n" :J5 van 23 December 1934 tot
bescherming van tle voortbrengers, handelaars en verbruikers tegen zekere handelwijzen strekkende tot het venlraaien
van de normale voorwaarden der mededingi:ng, 1382, 1~:83, 1384 van het Burgerlijk WetlJOek, 97 van de Grondwet, cloorclat het lJestreclen arrest, bij bevestiging
van tk beroepen beslissing, aanlegster bij
toevassing van het koninklijk besluit n" 5:J
van 23 December 1934 gelast heeft rc het
>> versvreiclen en llet gebruiken van lle om>> zendbrief « goecl nieuws voor U >> en elke
mondelinge of schriftelijke toespeling op
het merk << EveTy Day >> te staken, om de
.reden dat de aanleggencle vennootschap
voor het versvrei<len van de litigieuse
omzEmtlhrief verant"·oordelijk is; dat clit
verspreiden pen fpit is dat haar bekencl
was en clat zij getloogd lleeft, en dat het
clienvolgt>ns tot oplossing van het geschil onverscllillig zou wezen dat de persoon die deze omzc-mll.Jrief tot stanll lleeft
gebracht een cler toelwmstige opriehters
van de vennootschap « 0 Kay-Liege>> zou
zijn geweest, clan wanneer de vor<lering
tot verbreking· waarin bij het lwninJ;:lijk
besluit n" 55 van 2:'. December 1934 is
voorzien, alleen kan worden ingestelcl tegen llegene, llegenen of een van degc-nen
clie de daall heeft of hebllen verricllt "'elke tegen de ef>rlijke gehruiken in koovlmmlel indruist, uangezien het feit dat
de daacl iemaml << bekend geweest is en
dat hij die> gelloogcl lweft >> toch deze }JPr~oon niet tot lle verrichter van de daad
maakt en niet toelaat hem, op straf van
een strafrechterlijke veroordeling te VPrbieden, << voort te gaan >> met het verrichten nm een claad we Ike hij niet heeft verricht en welke tloor het toedoen nm een
derrle is geschied :
Ovenvegende clat de tegen de eerlijke
gebruiken in J;:oophandel imlruh-;encle
daad, welker staking het hestreden arrest
gelast, het verspreiden en het gebruikPn
is van een omzendbrief die verweerster in
haar hauclelsbedrijvigheid schaadt;
Overwegende dat, in strijd met het in
het midclel gestelde, het anest de verantwoonlelijkheid van aanlegster niet afieidt
nit de overweging alleen dat het verspreiden van de kwestieuze omzendhrief. lle

vennootschap « IDtablissements Moreau >>
bekencl is geweest en dat zij zulks l1eeft
gedoogd;
Dat inderdaad het arrest daarenboven
hierop is gegrond dat nit de ter detmtten
voorgebrachte stukken blijkt dat de omzemlbrief, << welke ook de opsteller ervan
moge zijn geweest ll, deel uitmaakt van
een reclamecampag11e waarvoor de apJ)ellante (hier aanlegster) verantwoordelijk
is>>;
Dat het arrest uit feitelijke elementen
welke het nader omschrijft, afieidt dat
het verspreiden van de omzenclbrief, van
de aanvang af, niet lleeft kunnen plaats
hebben zoncler het optreden en het toezicht van aanlegster, en dat zij bijgevolg
een der bewerkers van deze verspreiding
is;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweecle midllel : schending van
de artikelen 7, 11382, 13813, 11385, 1386 van
het Burgerlijk vVetboek, 1, 2, 13, 26, 53 en
61 van titel IX van het Wetboek van
koophandel (kon. besl. van 30 November
1935 tot samenschakeling van tle wetten
op de handelsvennootschappen), 1, 2, 4,
G van het koninklijk llesluit 11'' 55 van
23 December 1934 tot beseherming tegen
zekere hamlelingen strell:kencle tot lwt
verdraaien van de normale voorwaarden
der mecledinging, 97 van lle Gronclwet.
doordat het bestreden arrest aanlegster
ertoe veroordeelt het verspreiden en het
gebruiken van cle omzendbrief te staken
welke zij betwistte tot stand te hebben
gehracht, door te doen gelllen tlat de han"
clelingen van derden, onder meer van de
vennootschappen « 0 Kay >> en r< Elimo >>
niet de hare waren, om de reden dat r< clit
llescheid, welk ook de ovsteller ernm moge
wezen, deel uitmaakt van een reclamecampagne waarvoor avvellante verantwoor<lelijk is, en dat, niettegenstaande
hun onderscheiden reehtspersoonli~jkheid,
de vennootschappen << Elimo >> en << 0 Kay>> Liege>> in werkelijkheid slechts nitgroeisels zijn van de beroe})emle vennootschap >>; dan wanneer : 1 o de handelsvennootschappen welke rechts})ersoonlijkheid hebben, onafhankelijke rechtswezens
uitmaken, welke persoonlijk vooi· hun daden aansprakelijk zijn en dan wanneer
geen ander wezen, hetzij rechtspersoon
of natuurlijke persoon, daarvoor aansprakelijk mag worden gesteld, buiten de gevallen waarin bij de wet is voorzien, onder het voorwendsel dat deze vennootschappen zijn « uitgroeisels >> zouclen zijn;
2° een rechtswezen niet kan worden beschouwd als de daden hebbende verricht
welke andere rechtswezens die met een
onderscheiden rechtspersoonlijkheid zijn
llekleed, hebben verricht, noch als zijncle
aansvrakelijk voor deze daden, wijl de
meerderheitl van de· aandelen van deze
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vennootschappen zich in dezelfde handen
bevimlen en enge organisatiebanden tussen hen hestaim, wijl het begrip van een
reclltspersoon <lie het << uitgroeisel )} van
een andere reclltspersoon zou wezen of
het begrip van een aansprakelijkheicl
voor <lc~ <hulen Yan dit << uitgroeh;el n niet
door onze wetten erkencl wordt :
Overwegemle clat nit het op het eerste
middel verstrekte antwoonl blijkt clat he.t
hestreden arrest aanlegster zelf nls een
der bewerkers van de verspreiding van
de kwestieuze omzenllbrief llesclwuwd
heeft;
Dnt, vermits het enkel tegen een ten
overv loede ingeroepen grond opkomt, llet
micldel bij gebrek nan llelang niet ontvankelijk is;
Om die reclenen, verwerpt de ·voorziening; veroorcleelt annlegster tot de kosten
en tot cle vergoecling nm 150 frank. jegens
verweerster.
9 .Jnli 195B. - 2 6 kamer. - Foor.zitter,
H. I,ouveaux, eerste voorzitter. - Fe·rGelijkl·n-i.rlenrle
slnrtrJever, H. Gironl. conclu.sie_. H. Itnonl Hayoit cle Termiconrt, ePrste aclvocaat-generaal. - Ple·iters, HII. della Faille -d'Huysse en Van
Hyn.

DE GEJJUHENDE HE'l' DOOH All'l'IKEL 4±6 VAN
HE'l' WE'l'IlOEK VAN KOOPHANDEL IlEPAALD
'l'I.JDPERK. VERNIE'l'IGING GEVO!WERD DOOR
DE
CURATOR.
VORDERING
AFGEWEOM
REDEN
DA'l'
DE
SCHULDEISEU.
ZEN
RLECHTS GEHANDELD HEEF'l' l\IE'l' DK BEDOELINC\ DE 'l'OES'l'AND VAN DE SCHULJJENAAH WEJJER GOED 'l'E l\IAKEN. WE'l'TIGF: IlESLISSINO.

448 va.n het 1Vetboek
'l!nn lcoophanrlel 'IJoo-rz·iene niet·iylieill
·welke rle ha.n1lelingen en betnlinyen belloelt rJ.oo1· lle gefniUeenle rtedna:n ·vu(lor
rle vnstrtestelde 1lat-u.m ·1;nn !le ophonrl-ing ller betaUnrten, ·is een toeprtssinrt
'lJrtn het 1loor n1·t·ikel 1.167 van het B-wrge·rlijlv TVetlwek geh·u.lcliflrl p·ri.-ncipe; ae
op a.-rtU..el 448 v1tn het WetiJoek •vwn
lcoophnnrlel gegmnlle vo1·rle1·inlf tot 1Je1·nietiging vnn een a.l"te bnde r I!Czwnrenrle titel of va.n een IJetnl-iny, oncler8telt rla.t rle rtefnilleenle ·m.et een IJedoeliny DWn berlrort heeft rtehnndel<l. hetz·ij
·Jnet rle lierloeling ann z·ijn rnellecontnwtwnt of zijn schu.lcleiser een DoonleeT,
toe te kennen ten •JUHlele vnn rle 1tnde1·e
1whnlrleisers, en rlnt <le /Je:wo·nleUgrle
1JI.eclecont·ra.ctwnt of schul1leisc·r medepl-icht-ige nnn het berz.roy ye-weest z-ij (1).

1 o De floor artikel

2° Opda.t een rloo·r rle rtefwilleenlc yerlnne

le
1.°

KAMER. -

9 Juli 1953

FAILLISSEMFJNT. HANDELINGEN OF
'VELKJ.tJ i\IET llEDHIEGJ.IJKE BENADELING VAN DE SCHULDEISEHS GESCHIEDEN. l-IANDELINGEN OF EE'l'ALINGEN "WELKE DE VASTGES'l'ELDE DATUM VAN DE OPHOUDING JJEH IlE'l'ALINGEN VOORAFGAAN. VORDERING '1'0'1'
NIE'l'IGHEID. ·voornVAARDEN.
BE'~ALINGEN

2°

;>,o

FAILLISSEMENT. UITilETAI~lNG VAN
VERVALLEN SCHULDEN OF AKTEN ONDER BEZ,VARENDE 'l'ITEL DOOU DE GEl!~AILLEERDE VERLl~DEN NA DE OPHOUDING ZI,TNER. BE'l'ALINGEN
EN V66R HE'l' VONNIS VAN FAJLLIE'l'VERKLARING. VEilNIETIGING.- AH'l'IKEL -!±6 VAN
HE'J' vVE'l'IlOEK VAN KOOPHANDEL. VooR\VAARDEN.
FAILLISSEMENT.
DooH AHTIKEL -!-!{i VAN HE'l' WE'l'BOEK VAN KOOPHANDEL VOOllZIENE VER.NIE'l'IGING VAN BE'l'ALINGEN
Ol!' AK'l'ICN ONDER BEZ"'ARENDE 'l'l'l'EL. BE-

betaUny va.n een ve·rvallen sclwl<l of een
floor hem .on1le1· bez-w1wenrle titel ·vedellen alcte na de ophon1Unr1 -~·i.j ner betaUnrten en vorlr het vonnis 'l!rt.n fa.i.llietverkllwiny kmchtens wrtfkel 446 1Ja.n
het TVetboek van lwophwnrZel a.a.nleirliny
geve tot •ueJ"n·ietig·inrt, 1vonlt m· niet vereist rlnt de nitlietcutlde schu/.lleiser of
lle meclecontrnctant ·met lc-wade trou.w
of met bedmr; rtehnndelrl heeft: het ·wlstnnt llat ld.i l"ennis ·vnn 1le ophou1Unq
Dnn lietnl-inqen r;ehad heeft (2).

;>,o Zelfs wnnnee·r de voo·n.van-J'Ilen wawi·nnn rle verniet-irt·inrt van de rterla.ne beta.lin!fen of rle lloo'l' rle f}efnilleenle veTleden nkten on<ler be.zwa-ren<le titel rloo·r
a.t·ti.kel 446 vnn het Wetboek vwn koopha.ndel o1ulerwm·pen zijn, verenig<l z-i;in,
worrlt rle besz.iss·ing of er tot ·ve·rn·iet-ill in!t na-nle·i1Ung bestnnt door lle wet na.n
rie beoonlelinrt van de reel! ter overrtelnten.

FATLLISSEMENT. OVERMAKINGEN
OP LOPEND1~ REKENING DOOR DE GEF'AILLEER-

446 ·vnn het 1Vet/)()el" wtn kooplumdel n·iet het wrrest
·wa.a:rbi,j beslist wordt rla.t er yeen annleirl'iny bestnnt tot vern·ietirt·inrt va.n lle·

(1) Zie DE PAGE, bd. III, n' 219, en nota 2,
biz. 222; PERCEROU, Faillites, bnnqnerou.tes et
liquidations judiciai1·es, bd. I, n' 744; FREDERICQ, bd. VII, n' 148; RIPER~· et BouLANGER,
bd. II, n'" 1431 en 1<!33; ,JosSERANn, nota onder
verbr. Fr.; 14 November 1922 (Dall. Per.,
1925, I, 145); verb1'., 9 Januari 1890 (Bu.ll. en

PAsic., 1890, I, 59); verbr. Fr., 6 Januari 1913'
(Dall. PI!>·., 19H, I, 40); verg. CoLIN, CAPITAN'f'
et JuLLIOT DE LA MoRANDIERE, 10' uitgv. hd. II,
n' 4't2.
(2) FREDERICQ, bd. VII, n' 148; verbr. Fr.,
28 Juni 1911 (Dctl7. Ph·., 1911; I, 327) en
'1 December 1944 (Dall. H ebd., 1945, I, 106).

OOR.JJEL!NGSVERMOGI<N VAN DE HECH'l'ER OVER
DE GROND.

±°

4° Schendt li et n1·t-ikel

-789door de gefwilleenle yedurencle het door
'IJOormeld nrtil,,el IJepnnlrZ Ujdperlu ge~
rZwne overmnlcin[!e·n op lopende relcening, om de rerlen rlnt doo·r het nnnvnw·den rZezer rn;ermak·inyen en doo·r
het voo'l'tzetten vnn ·verhandeUngen op
lopende 1'Clceni:ny met de schuldenaa1·,
de sclHtlcleiser niet heejt 1Jedoeld ten
eigen voonZele rle yeUj ldwid onder de
sch·nldeise·rs te ·t;erlJ·reken doch slechts
nehnnrZeld lzeett orn rle toestancl van de
sch·nlrlenacw tiJeder rtoed te malcen (1).

doordat het bestreden arrest, bij over'neming van de redenen van het beroepen
vonnis insgelijks verklaart dat het beginsel van gelijkheid onder de schuldeisers slechts geldt op het ogenblik van het
faillissement hetwelk cloor de rechtbank
moet worden, uitgesproken; dat dienvolgens het begrip « pauliaans bedrog >> « ioals het in handelszaken client verstaan >>
niet lmn worden toegepast op de handelingen of betalingeii verricht op een aan
de ver<lachte periode voorafgaand tijclperk, dan wanneer tot het pauliaans be(.JACOB q. q., 'l'. YENNOO'L'SCHAP lliJ WIJZE
drog het opzet om te schaden niet is verVAN
EENVOUDIGE
GELDSCHIE'l'ING
0.
DE
eist, en clan wanneer een betaling of een
SCHAEl'ZEN EN cic.)
overmaking in lopende rekening met bedrieglijke benadeling van de schulcleisers,
A!UlES'l'.
naar de zin van artikel 448 van het Wethoek van koo}1handel geschiedt, wanneer
HET HOF; - Gelet op het bestre<len de handel drijvendc~ schultlenaar in staat
arrest, op 9 Mei 1952 door het Hof van van ophoucling van betnling verkeert, hetberoep tc~ Luik gewezen;
geen voor hem de verplichting inhoudt
om claarvan binnen drie dagen aangifte te
I. Voor zoveel het arrest ann de curator
de op artikel -±-±8 van het 'Wetboek van lloen en hem verhindert, op straffe van
koophandel gegronde vor<lering ontzegt bankbreuk, een schuldeiser ten nadele
tot nietigverklaring van betalingen ge- ''an de boedel te betrtlen (art. 440 en 573
chum of alden onder bezwarende titel ver- van hetzelfde vVetboek) en dan wnnneer
leend door de gefailleer<le Munster v66r deze toestand ter kennis staat zowel van
de datum welke door de rechtbank voor lle schulclenaar zelve als van de schuldhet ophouden van de betalingen wercl eiser <lie precies <loor het feit van een
hem bij voorkeur geclane betaling of van
vastgestelcl :
overmaking in lopende rekening waarOver het tweede middel : schending van een
de gelijkheid onder c1e schuldeisers
de artikelen 4.~7, 440, en inzonderheid 440, cloor
wonlt ten nadele van de anlid 1, 448, 573, en inzonderheid 573, 5°, verbroken
van het Wetboek van koophandel (wet lleren begnnstigd wenl :
.van 18 Avril 18i'j1 over het faillissement,
Overwegende dat. artikel 448 van het
de bitnkhreuk en de opschorting), 1167 vVetboek van koophanclel een toepassing
van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de is van het in artikel 1167 van het BurgerGrondwet, doordat het hestreden arrest, ,lijk Wet hoek vastgelegde beginsel;
om de ov voormeld artikel 4-±8 gegroncle
Dnt, door cler·halve te w~rklaren clat de
vorclering te verwerpen, verklaart clat de op voormelcl artikel 448 gesteunde vorclepauliaanse font dezelfcle is in hanclels- ring in de persoon nm de schuldenaar
recht als in burgerlijk reclrt en dat het << het bedrieglijk opzet om <le schulcleisers
niet ''olstaat, ovdat zij bewezen zij, dat het hunne te onthouclen, lloor eeii hunde schulclenaar gehall(lel<l heeft met be- ncr te begunstigPn >>. onuerstelt alsook
wustheicl van zijn stant van ophomling de medeplichtighei<l -i'tUl lle door het bevan betaling of dat de denle daarvan clrog l>egnnstig<le sehuldeiser ll, len clerdesgelijks kennis zou hebben gehad; clat halve « de in gemeen overleg gegroeicle·
lmitendien moeten ge!Jleken zijn het be- \iril om aan lle bedrieglijke daacl cleel te
drieglijk vpzet bij <le schuldenaar om nemen ll, en door om die reden aan de cuzijn schullleisers het lnmne te onthouclen rator zijn vonlerino· te on:tzeggen het ardoor begunstiging van een hunner, en de rest geen der in l~t miclclel am;gecluicle
medeplichtighei!l nm de door het bedrog wetsbepalingen geschonden heeft;
begunstigcle sclmlcleiser; in onderha vig
Overwegencle trouwens, llat cle stelling
geval dat het bewijs van clit opzet in van annlegger, volgens welke een betaling
hoofde van Munster niet bijgebracht is;
of een overmaking in lopencle rekening
dat, bij ontstentenis van bedrog i.n hoofde nanr de zin nm artikel -l48 met l>edriegvan Munster, medeplichtigheicl bij ver- lijke benacleling van de rechten der
weerster niet denkbaar it;, en dat, in elk sclmldeisers geschie(lt wanneer de schuldgeval, aangenomen llnt het opzet' van eiser, die de betaling ontvnngen of met
Munster om verweerster te begunstigen de schulllenaar omlerhamleld heeft, kengebleken zij, aanlegger clan nog niet ann- nis had van de staat van ophouding van
toont dat lnatstgenoemde in gemeen over- betaling waarin cleze verkeercle met artileg willens was om nan de zob~weercle kel 446 van l1etzelfde vVetboek onYerenigl>edrieglijke daclen cleel te nemen, en baar is, dat lantstvermelde bevuling inderclaad tot het tijdsYerloop tussen de
door cle rechtl>ank vastgestelde datum
(1) PIRET, Le compte cunrant, n' 72.
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-790van de ophomling der betalingen en het
vonnis van faillietverklaring de uitwer'kselen beperkt van de vernietigingsoorzaak welke uit deze door de schuldeiser
gedragen kennis voortvloeit;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het eerste middel : schencling van
de artikelen 448 van het Wetboek van
koophandel (wet van 18 April 1851 over
het faillissemeJJ't, de bankbreuk en de opschortiJJg) ell 1167 van het Burgerlijk
Wetboek, tloordnt het bestreclen arrest,
om de op voormeld artikel 448 gesteunde
vordering af te wijzen, verklaart dat de
gefailleerde tot met het vonnis van faillietverklaring, geldig al de geoorloofcle
daden kan verrichten en dat het betalen
van een schuld, wat op zich zelf een geoorloofde daad is, niet ae activa-verduistering uitmaakt welke de pauliaanse vordering onderstelt, vermits, zoals het bekende adagimn luillt, (( wie zijn sclmhlen
betaalt verrijkt zich >>, dan wanneer, naar
luid vnn voormeld artikel 448, elke handeling of betaling geclaan met beclrieglijke
benndeling vnn de rechten der schulcleisers nietig is, om het even op welke datum zij ook geschied zijn :
Overwegende clat, vennits het dispositief van het arrest door cle redenen welke
in het antwoord op het tweelle micl<lel
worden aangehaahl wettelijk gerechtvaarcligd wordt, het eerste miclclel enkel
tegen een ten overvloede ingeroepen reden opkomt, weshnlve het bij geln·pk aan
belang niet ontvankelijk is;
II. Voor zoveel het arrest de op artikel 446 vnn het vVetboek van koophamlel
gegronde vonlering aan lle curator ontzegt:
Over het clercle miclclel : schending van
artikel 446 van het vVetboek van koophandel (wet van 18 April 1851 over het faillissement, de lmnkbreuk en de opschorting), doordat het bestreden arrest, om
de op voormelcl artikel 446 gesteumle vorderiJJg af te wijzen, verklaart clat de ~n
deze bepaling toegestnne vordering tot
vernietiging op ec~n gronclgeclachte van bedrog lJerust, da t llet :-;lagen ervan slecllts
mogelijk is voor zoyed er lmiten het bestaan van ecn nacleel wonlt bewezen :
1 a clat cle denle kennis had van de staat
van ophouding van betaling waarin cle
sclmldenaar verkeerde; 2° dat hij te kwader trouw gehandeld heeft; dat in onderhavig geval het kenniR dragen door verweerster van het feit dat Munster opgehouden had te lletalen niet wordt betwist,
maar clat haar Invade trouw niet bewezen
is, dan wanneer llet, voor de toepassing
van voormeltl artikd 446 volstaat, clat cle
derde kenni_s hcbbe gehad van de staat
van ophouding· van lJetaling wnarin verweerder verkeerde en clat de goede of de
kwade trouw van de derde onverschillig

is : en over het vierde middel : schencling
van de artilrelen 446 van' het Wetboek
van koophandel (wet van 18 April 1851 op
llet faillissement, de bankbreuk en de opschorting), en 97 van de Grondwet, doordat het hestreden arrest, na te hebben gezegd dat de overmakingen in lopende rekening handelingen uitmaken welke uit
kracht van voormelcl artikel 446 voor vernietiging vatbaar zijn, en na, met scherrding "i'an deze bepaling, de vordering van
aanlegger in verbreking te hebben afgewezen om de reden dat de kwade trouw van
de geintimeerde niet is gebleken, het bestreden arrest verklaart dat bij deze overwegingen van juritlisclle nard enige overwegingen van feitelijke aard kunnen worden gevoegd; dat de aanspraken van de
curator inwilligeu het plegen van een onl>etwistbare onrechtvaarcligheid zou l>etekenen; dat de_ (( kredietposten >> welke in
cle lopende rekening werclen geboekt het
<luplicaat van cle <( debietposten >> zijn; dat
het onjuist zou zijn, in weerwil van de
eenheid en de onvercleelbaarheid van de
lopencle rekening, ·de kreclietartikelen van
de clehietartikelen af te scheiden en de
eerste te innen, terwijl de andere ten
laste nm verwceerster zouclen worden gelaten; dat de inwilliging van het stelsel
van de curator noodzakelijkerwijze het
teloorgaan ten gevolge zou hebben van het
krediet in de algemeen benutte vorm van
de lopencle rekening; dat deze in de banken aangewende praktijk onschatbane diensten bewijst en clat het uiterst betreurenswaanlig zou wezen dat zij zou verflwijnen; dat dezc~ verclwijning niet zou
kunnen voorkomen worden, vermits geen
enkele bank deze vorm van krediet meer
zou clurven gebruiken inclien het eenvoudige kennis dragen van de wankelende
toestand van de meclecontractant haar eraan blootstelde de <( kreclietposten >> van
de relcening te moeten terughetalen, dan
1YaJJneer : 1° deze feitelijke beschouwingen desniettemin de onwettelijkheid laten
bestaan welke het arrest aankleeft dewijl het beslist he eft dat de door artikel 446 van het vVetlJOek van koophandel
voorzicne vernietiging de kwade trouw
van de derde onderstelt (schending van
voormeld artikel 446) ; 2° de rechters over
cle groncl zich hell hen tegengesproken door
achtereenvolgens te beslissen dat de overmakingen in lopende rekening onder artikel 446 van llet -Wetboek van koophandel
kunnen vallen en dnt er grond is om de
verrichtingen van lmnk,krediet op lopende
rekening van de toepnssing dezer l>epalingen uit te sluiten (schemling van artikel 97
van de Grondwet); 3° bovendien, artikel 446 van het vV et!Joek van koophandel
nl de door de schuldenaar gedane <(betalingen " en al de door hem verleden <( akter! onder hezwarende titel >> becloelt, en
aan de rechter niet veroorlooft, in alge-
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-791mene termen, de verrichtingen van banklegger er geen belang llij heeft er tegen
krediet ov lopenc1e rekening aan nietigop te komen;
verklaring te onttrekkc~n (schencling van
Dat het derde Pn het vierde micldel niet
voormdcl artikel 44()) :
kunnen worden aangenomen;
Over het vijfde middel : schending van
Overwegende ongetwijfeld, dat het arde artikelen 446 van het Wetboek van
rest verkla:nt dat de vordering tot niekoophandel (wet van 18 April 1851 over
tigverklaring, waarin bij artilrel 446 van
het faillissement, de bankhreuk en de
het Wetboek van koophandel is voorzien,
opschorting), 1134, 1Ul5 van llet Burgerslechts kan worden ingewilligcl inclien,
Jijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
ondc~r meer, de clerde met wie cle gefaildoonlnt het bestreden arrest, om de 011
leenle zaken lweft gedaan, te kwader
voormeld artikel 446 gegronde vordering
trouw gehandeld heeft;
af te wijzen, beslist, enerzijcls, bij overOverwegende evenwel, dat het oak de
neming van de gronden der eerste rechvorclering van de curator afwijst om de
ters : n) dat
llij deze bepaling omreden, enerzijds, clat verweerster, niet
schre,·en nietigheid mag worden uitgealleen << nooit voornemem; is geweest te
svroken imlien dp sehuldeiser, toen hij
haren voorclele tle gelijkheid onder de
lJetaling ontving, kennis had van de staat
schuldeisers te verbreken J,, tloch tlat de
van ophoucling van hetaling; b) dat niet
Plementen ller zaak integendeel aannemebe twist worc1t dat de partijen nog met
lijk maken << dat zij geen amler doel heeft
een lopencle rekening werkten en clat, in
gehad dan. met de instemming van de
de klassieke theorie, de lopende rekening
andere schuldeisers, te pogen Munsters
geen betaling uitmaakt naar de jnriclische
toestantl weder goe<l te maken JJ, en anzin des woords, en anclerzijds, op eigen
clerzijds, << <lat het niterst onbillijk zou
gronclen : n) dat artikel 4"6, behnlve het
wezen toe te laten, zoals de curator zou
kennis hebben van cle staat van ophouwillen doen, <le kreclietartikelen af te
ding van bctaling, cle Invade trouw van
scheillen van de debietartikelen JJ van de
de clerde vereist; b.l clat de overmakingen
rekening -courant;
in lopende rekening handelingen onder beOverwegemle dat, in strijd met hetgeen
zwaremle titel uitmaken en dat zij als
in het vierde middel worclt aangevoerd,
zo<lanig onder toepassing van artikel 44()
de tweede argnmentatie van het arrest
kunnen vallen, dan wmmeer : 1 o de gronniet << in algemene termen de verrichtinden malkan<ler tegenspreken waar zij
gen van lmnkkrediet ov lopende rekebeurtt~lings insluiten : a) <lat de enkele
ning aan nietigverklaring onttrekt JJ;
kennis nm c1<~ stant van oDhouding van
Dat <le rechter over de grond, aan wie
l1eta ling volstaat en niet volstaat opdat
<le wet oyerlaat te oordelen of er client te
worden beslist dat er grond is om de nie-' een handeling krnchtens nrtikel ±46 zon
lnmnen vernietigcl worden; b) dat de
tigverklaring uit te spreken waarin bij
overmakingen in loi1E'tH1f~ rekening handevoormelLl artikel 446 is voorzien, geacht
lingen uitmaken en niet uitmaken welke
heeft clat de kredietverrichtingen op lovaflmar zijn voor vernietiging nit kracht
ven<le rekening niet mochten worden afvan dezelfde bepaling (schemling van argescheiclen van tle <lebietverrichtingen
'tikel 97 van de Gronchw~t); 2° clat in elk
wanneer, zoals in onderhavig geval, de
gentl, de overmakingen in lopenc1e rekebank gehan<leltl had met het doel de toening betalingen of han<lelingen omler bestantl van <le sehuldPnaar wecler goe<l te
zwarende titel zijn welke onder toepasmaken;
sing van artikel 4-!(i van het vVetboek van
Overwegende clnt het evenmin tegenkoophandel kunnen vallen (schencling van
Rtrijclig· is te lleslissen dat, vermits overdeze bepaling en van dt~ artikelen 1134 en
makingen in lopencle rekening alcten onl13li van het Burgerlijk Wetboek) :
ller bezwaremle titel zijn, zij als zodanig onder artikel 446 van llet Wetboek
Overwegem1e dnt, om de redt~n YPr!ltrekt
van koophanclel kunnen vallen, doch clat
naar aanleicling Yan het onderzoeken van
er geen aanleiding bestaat om deze niehet den1e micldel, llet eerste <leel van het
tigverklaring nit te spreken wanneer, zo- · eerste ondenleel van bet vijfcle middel
als ten cleze, de schul<le~sPr met een doel
bij gebrek ann belang niet ontvankelijk is.
als hierllov<en is omsehreven g·ellanclelcl
0Yerwegende, wat het tweede cleel van
clit onclercleel aangaat, clat het niet tegenheeft;
Overwegende eindelijk clat, vermits
strijdig is te zeggen clat een overmaking
deze overwegingen van het arrest cle bein loiwnde rekening geen betaling uitslissing nm lwt hof van llProev wettelijk
maakt naar de juridisclle zin van het
lnmnen rechtvannligen de vernietigingswoonl, maar c1Pson<lanks een hamleling
bevoegclheid niet aan te wel'tden welke aronc1er llezwarencle titel is welke kai1 wortikel 446 aan hetzelve toekent, de reden
den vernietigd krachtens artikel 4-!6 van
het
vVetboek van koovhandel; ·
Yan het arrest welke lloor het derde midOverwegencle, ten aanzien van het
del en door het eerste ondt~rdeel van het
vierde middel gecritiseercl wordt, ten
tweede onderdeel, clat, zoals in het antovervloede is ingeroepen, weshalve annwoonl op het vier<le middel wonlt ge-

de

-792zegd, het hof van beroep aangenomen
heeft dat de overmakingen in lopende
rekening Oll(ler toepassing van voormelc1
artikel 44(i konclen vallen, maar, bij annwending van zijn heoordelingsmacht, geacht lleeft dat er in omlerhavig geval
geen gronc1 aanwezig was om tle nietigverklaring van de door de curator aangevallen llanclelingen nit te spreken; dat
zodanige !Jeslissing in genen dele artikel 440 van het YVetboek van koophandel
schendt;
Dat lwt mitlclel niet kan worden aangenomen;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger qunUtate q·nn
tot de lnmten en tot tle vergoecUng van
150 frank jegens verweerster.
9 Juli 19i"i3. - 1e kamer. - FooJ·zUter
H. Lonvc~aux, eerste voorzitter. - l7 eJ·Bltt{J(Je•uc·l·, H. Fettweis. - GeUjkluhlencle
concl.usie, H. Raoul Ha~'oit de 'l'ermicourt, eerste advocnnt-generaal. - Ple'iters, HI-I. Simont en Demeur.

Gelet op het bestreden

vonnis, op 12 Jannari. HJi"i2 iu laatste
aanleg gewezen lloor de Rechtlmnk van
koophanclel tP Lnik;
Over het eerste midclel : schencling van
cle artikelen 1121, 1134, 1105, 116G, 1382 en
1384 van het llurgerlijk ·wetboek, 1, 4 en
li van de wet van 11 Jnni 1874 over de
verzekeringen en 97 van de Gronclwet,
lloorclat het llestreden vonnis, nitsvraak
cloencle over de vordering van verweercler
in verbreking, welke strekte tot betaling
van de prijs cler herstellingswerken die
hij ann het ann een !lerde, de heer Caix,
toehehoremle voertuig uitgevoerd heeft,
aanleggers in ,verbreking heeft veroordeel<l om hem de vrijs nm de door deze
clenle best.elcle herstellingswerken te betalen, zonder nntwoonl te verstrekken OJJ
<le regehnntig in hun naam ingediende
conclusies, waarbij zij cletlen gelden dat
<< ten onrechte aanlegger hen beschouwt
als meesters, lastge,n·r~ van of nansvrakelijken voor Caix, tlewelke alleen, vermits hij cle herstellingswerken had doen
uitvoeren ann het voertuig waarvnn hij
Pigenaar wa::.;, tle Jlrijs clezer herstellingswerken verschuldigd was jegens VHvonler )) , en tla t eli en volgens laatstgenoemde te lnmnen ovzichte over generlei
vordering beschikte, en in elk ,geval door
zijn beslissing enk.el te doen rnsten op ten
deze onverschillige overwegingen, afgeleid nit het slniten door aanleggers van
een verzekeringscontract waaraan Vilvorcler vreemtl was :
Overweg·emle clat nit cle aan het hof
Yoorgelegcle stukken blijkt clat verweercler van annleggers, de vrijs eiste van
llerstellingswerlwn we lke door hem ten
Yerzoeke van een heer Oaix werden nitgevoercl a an een door een ongeval beschadigd motorvoertuig;
Dat llet bestreclen vonnis vnststelt clat
cUt Yoertuig, hetwelk het eigendom was
van Caix, die in cUenst nm aanleggers
wac;, onder me<"r samen met andere
voertnigen, tegen stoffelijke schncle die
het zou lnmnen treffen verzekercl was,
tloor een verzekeringspolis, ondertekend
door aanleggers, cUe verklaartlen zo voor
hun eigen rekening als voor cUe van Caix
te hanclelen; tlat cle polis bepnalde dat
het verzekerd voertnig het eigendom nm
laatstgenoemde was;
Overwegende clat voormelcl vonnis erop
wijst clat aanleggers van de verzekeraar,
zo voor zichzelf als voor de rekening van
·caix, cle vergoeding hebben ontvangen in
verbnml met de schacle welke het verzekercl voertuig ondergaan lweft, en clat

(1) Over de gevallen die met een beding ten
behoeve van derden gelijkgesteld worden zie
DE PAGE, bd. I, n' 120tcr, A, 3", 4" en 5',
alsook nota 2 onder verbr., 2 Mei 1930 (B'ltll.
en PAsrc., 1930, I, 193).

(2) Bij voorbeeld, wanneer een rechtstreekse
vordering tegen een de1; medecontractanten
door de wet wordt toegekend aan iemand die
in de overeenkomst geen partij is geweest
(zie DE PAGE, bd. II, n" 715 tot 718).
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1° OVEHEENKOMS'l'. HATI.'l'J,JT~N.

GEVOLG

'l'USSEN

VOOHV,rAATtDE YER.EIS'l' OPDA'l'
DOOR DE OVEREENKO:i\1:8'1' EEN HECH'l' 'l'EN
BATE YAN El~N DEHDE "rORDE GESCHAPEN.
-

2° INDEI'L.AATSSTELI,ING. -

TJITOI~FE
NING DOOR DE SCIIULDEISER VAN DE VORDERING VAN DE SCHULDEi\"AAR. A1{"J'!KEL 110(i
VAN RET BURUERLI.JK vVE'l"llOEK. 8CHULDENAAH DIE BF.'l'ALING YAl\' ZIJN SCHULDVOHDER.ING HEEF.T ON'l'VANUEN. ·von.DERING
YAN DE SCHULDE~ER. ZONDEH YOOR.WERP.

1° Inllien cle o·ve·reenkomsten gi:J·volg hebben tussen cle contracterencle pn·rf'i}en,
schapen zi.i slechts een recht ten lJlLte
vnn een clercle wnnnee-r Z'i:i een belling
ten behoeve 'l:nn llm·czm~ inho1f(len (1) of
·wa.nnee·r cle-rgeli:ilc !/C'Volg hun rloo-r een
bijzonlle1·e wetsbepaliniJ 1.vonlt toege7renr7 (2). (Burgerlijk '\Vetboek, artikelen 1105 en 1121.)
2" Een schullle·ise,r is niet _qe-recht-i{fcl orn
lcnwhtens a.rtilcel 116(; vnn het Bnr{ferlijlc Wetboelc de ann zijn sch1tlllena.nr
toebehOJ'eJule vo·rcle?"'in{f tot betltl'in_q 1tit
te oej'enen, wnnn.ee1· cleze reeds betalinrJ
'Vrtn zi:in schulcl heeft ontvnn_qen.
(.TOUVEi'\EAU, 'I'.

Y!LYORDER.)

ABRES~'.

HET HOF; -

---

--~~---]_

r--
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u:mleggers bewijzen di'Ze snm aan Crtix
nverhandigd te hebben;
Ov(erwegende dat het llestreden vonnis
beslist clut aanleggers ertoe gehouclen zijn
aan verweercler de prijs der herstellingswerken te betalen, om de enige reden dat
zij ter dekking van cle door verweercler
herstelde schrtde een verzekeringscontract
hall den aangegaan E1n zulks in hun belang,
ofschnon zij tevens voor Caix optraden,
dat zij van de verzekeraar, zo voor zich
zelf als voor rekening van Caix, de vergoeding in ver!}ancl met het ongeval hebben ontvangen en clat het van weinig belang is dat zij cleze vergoelling aan de
heer Caix ter hand hebben gestelcl;
Overwegende dat krachtens de artikelen 1165 en 1121 van het Burgerlijk
\Yet\Joek, overeenkomsten slechts tnssen
de contracterencle vartijen gevolg hebben,
en derden enkel tot voordeel strekken op
voorwaarde dat zij ten bate van dezen
een beding inhouclen; dat in de omstandigheclen cler zaak, zoals zij in het vonnis worden vastgestelcl, geen enkele wetsbepaling de rechter toeliet te \Jeslissen
dat door het omsehreven contract een
recht ten bate van verweercler tegen aanleggers wertl gesehapen; dat, anderzijds, het feit dat aanleggers de verzekeringsvergoecling aan Caix hebben gestort
van aard was 0!') een cis tot betaling,
door verweercler ::ngesteld tegen aanleggers op grond van artikel 1166 van het
Burgerlijk 1-Vetllnt>k, ongegrnml te maken;
Dat daaruit volgt dat d(~ reclenen van
het vonnis het dispositief ervan niet wettelijk rechtvaardigen en dat het middel
gegroncl is;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt !lat nmlerhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van de Rechtbank van koophandel te
Luik en !lat meWing er van zal gemaakt
worden op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweercler tot de
kosten, met inbegrip van die van de uitgifte van het vernietigd vonnis; verwijst
tie zaak naar tie Rechtbank van koophandel te Veniers.
9 Juli 195:3. - 1" kamer.'- Voorzitter
H. Lonveaux, eerste voorzitter. - VeTglarJI!ever, H. Giroul. Gelijkl'llidende
co-lwl-ns-ie, H. Raoul Hayoit de Termicdurt, eerste adv'lcaat-generaal. - Ple-iter, H. Simont.

HAALDE EXCEP'l'IOXELE WlNS'I'EN. \VE'l' VAN
0C1'om;R 1945, AR'l'IKEL 2, PAR\GHAAF 1.
~ vVE'l'SBEPALING DIE '1'0'1' DOEL S'l'REKT NIET

16
DE

.-\AN

DE

EX'l'llABELAR'l'INH

ONDER\YOB.PEN

PERSONEN DOOH DE IN DEZE BELAS'I'ING BELAS'I'BARE INKOI\IS'l'EN 'l'E BEPALEN.

zo

INKOMSTIDNBELAS'l'INGFJN.
EXTRABELASTING OP DE IN OORLOGS'l'I.JD BEHAALDE EXOEPTIONELE WINS'l'EN. HOEDANTGHEID VAN BELASTINfiSPLICHTIGE \V.A'l' BE'l'REF'l' DEZE BELAS'l'ING. lfOEDANIGHEID
\\rELl(E NIE'l' VEUEIS'l' DA'l' DE BELAS'l'INGPLICH'l'IOE UOOTI. EIGEN BEDlUJVIGHEID DE EXCEP'l'JOXELE WINS'I'EN BEHAALD HEEF'l' DOCH DA'l'
YOLGicN KAN Ul'l' HE'!' FEI'l' DA'l' HI.J DERGELI.TKE \YINS'l'EN BEHAALD ill~EF'l'.

3°

INKOMS'l'FJNBIDLAS'l'INGEN.
EX'l'RABELAS'l'ING OP lllc IN OORLOOS'l'l,JD BEIBALIJE EXOEP'l'IONELE WINS'l'EN. AARD
YAN I;IE'l' DOOR DE AD~IINIS'l'RA'l'IE TE LEVEHEN BE"riJS 0~{ YAS'l' 'l'E S'l'J£LLEN DA'l' DE BELASTIIiGPLICir'riOE DE HOEDANIGHEID VAN BEL\S'l'INGSCHULDH1E MET llE'l'REKKINO TO'!' DE
EX'l'HABELt\ STING BEZI'l'.

~

INKOMSTENDELASTINGEN.
EXTRABELAS'l'ING OP DE IN OORLOGS'l'I.JD BEHA.\LDE EXCEP'l'IONELE WINSTEN. GRONDEN
"rAARLTI'l' DE RECH'l'ER IlE'l' GEBREK AAN HOE-

DANIGHEID VAN BELASTJNGPLICHTIGE 'VAT BETREFT

D~

EX'l'RABELAS'l'JNG

NJET

AFLEIDEN

M,\G.

1° Het nrtilwl i2, pnrn,qranf J,

'l!Wn de wet
van J(j October 1Dft'i 'Wi.jst de personen
n-iet a-rtn d·ie nan ile extrnbelast-iniJ onrle-rworpen z-ijn, rl-och strekt tot bepalin11
-~:nn de -in die belastin,q belastbnre inlwmsten (1).
2° Om de hoedctnirJhei-d va-n lwlastin,q pl-ichUue te hebben wnt betreft de belnst-i-lt{f
op rle in oo-rloustijrl behnalde cxceptionele winsten wo-rdt e1· niet 'l!e-re-ist dat
men doo-1·- ei-uen berl-rij1;iyhe-id, b-innen
rle doo-r rwtiJ,:el 2 t;wn rle 1l'et vnn J6 Octobe1' 1945 lfestel-ile perken vnllende exceptionele winsten l1ehnald heejt. H et
vol-stnnt, dat men. lmUen het '11-itoefenen van een eiuen bedrij1Ji,ylwid,
uedumnde het belastbaa-r tijdpeTlc, -inJ,;omsten, winsten o.f baten hee.ft behcHLld, wellce, b-innen rleze perlcen, weuens hun belaniJTi,jl.;heirl, h-un aara o.f
en-i-{le1·lei O?nstanclirJhei.d, een exceptioncel ka1·alcter -l!ertonen (2). (Wet van

16 October 1945, art. 2 en 11.)
3° 'l'ot vnststelUn11 in hoofcle van de belas-

EX'l'RABELASTING OP DE IN OORLOGS'l'IJD BE-

t-inuplichtilfe van ile hoednn-i,qlwid van
belasti-n,qschnlrliiJC ·wctt betre.ft de extTabelast-in,q, volstcwt het Cleft cle ad-ministrat-ie doo1· alle bcwijsm.-iddelen met inbelf1'ip van vennoedens doch de eecl uitIJezondei·d, bewijze da,t gednTende het

(1) (2) (3) Zie verbr., 23 Januari 1953 (vier
arresten) (Arr. Ve1·br., 1953, biz. 336, 341 en
342; Bull. en PASIC., 1953, blz. 365 tot

384, en de conclusies van het openbaar ministerie, biz. 366; zie ook verbr,, 27 Januari 1953
(Bull . .en PASIC., 1953, biz. 406).
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-794belnst/)(UL?' tl:irlpe-rlc rle belctsUngsch-nlrUge w-insten heeft behnrtlcl clie, vallencle
b-innen rle clam· 1HL1'fl,q1·naf 1 va,n a<'rt-ikel 2 van cle wet vnn 16 October 1945,
1.veyens h'lln belnnm·i.Jkhe·irl, hnn nn·rcl
of cni{Jerlci. mnstnnrli,qheirl, een cxceptionecl l"antJctcr vcrtonen.
/±o Uit h'et lo·utcr ,qclwck rum berlri,j-vi.gheirl
vwn rZc belnsti.ngsclmlcU,qe, nl weze het
zelfs toevnlHy, mu.,q het hof vw1~ bc1·oep
hct uelwelc nan hoerlwnirtheirl van lJelasUnyplichtf,qe wat lJetreft c7e extrnlJelnsHng niet nfieiclen.
(BELGISCI-IE S'l'AA'l', ~IINIS'l'ERII~ VAN l!"INANCI~NJ

l'.

V~UlLE'l'.)

AHHES'l'.

HlG'J' HOW; - Gelet op het llestr:euen
,arrest, op 9 April 1952 door lwt Hof van
beroep te Brussel ge,vezen;
On'r het enig milldel : schending van
de artikelen 97 en 112 van de Gromlwet
en 2 nm de wet van Hi October 194i3,
floonlat het llestrellen arrest verklaart
dat, wamwer de atlministratie niet vooraf
heeft hmvezen dat tle aangeslagen natuurlijke of rechtspersonen aan cle extrabehtsting ondt,rhevig zijn, zij het in artikel 2 11aragraaf 3, van voonnelde wet
l)epm{ltl vermoeden niet vermag in te
roepen; dat de weduwe Baudin geen_llelastingplichtige is in de extrabelastmg,
vermits zij geen der in a.rtikel 2, l1aragraaf 1, vermelde be_drijl'ighetlen. heeft
uitgeoefend, en dat chenvolgens cht vermoeden ni•~t kan worden ingeroeven; clan
wanneer, vermits haar inkomsten clien~n
te worden gerangschikt in de c_ateg01:~e
vermeld in artikel 2, paragraaf 1, llttera c, de weduwe Baudin valt in de in
artikel 1, paragraaf 2, van de we_t van
1.6 October 19-H:i omschreven categone der
belasting·vlichtig·en in de extrabelasting;
Overwegende dat, om zijn beslissing te
rechtvaardigen, het bestreden arrest verklaart clat, aangezien het vermoeden ingevoerd bij artikel 2, paragraaf IJ, van de
wet van 16 October 1945 enkel toepasselijk is op de aan de extrahelas_ti~g
·onderhevige personen, het op de admmlstratie rust vooraf te bewijzen dat de
.schatplichtige een der heroeps- of gelegenheidsbedrijvigheden uitgeoefencl heeft
_welke in paragraaf 1 van clit artikel ZlJn
omschreven; dat het feitelijk vaststelt
dat de administratie niet hewijst en zelfs
niet aanvoert dat de requestrante (hier
~venveerster) of !mar overleden eclltg~
noot een der in paragraaf 1 van artlkel 2 van de wet van 16 October 1945
vermelde bedrijvig-heden heeft nitge<;>efend· dat het eruit afleidt clat, vernnts
de hoeclanigheid van belastingplichtige
van verweerster niet bewezen is en hnar
:zelfs niet wordt toeg-eschreven, de liti-

gieuze aanslag niet gerechtnmrdigd is en
tlient te worden vernietigd;
Overwegende dat nit de termen waarin
artikel 2, parag-raaf 1, van voormelde wet
is vervat, blijkt clat cleze hepaling niet
de door de extrabelasting getroffen personen aancluidt, Lloeh a ls cloel heeft de
onder toepassing van deze llelasting vallencle inkomsten te lJepalen;
Overwegende Llat artikel 11, paragraaf 1, van voonnelcle wet llepaalt clat,
hehoudens twee ten cleze vreemde nitzon<leringen, de extra belasting gevestigd
wordt ten laste nm cliegenen clie de belastbare inkomsten, winsten of baten
llehaald of verkregen hebhen; dut nit
deze bepaling en nit artikel 1 van voormelde wet hlijkt dat, ovdat cle schatplichtige door meeryermeltle belasting
worde getroffen, niet vereist wonl_t Gat
hij <loor eigen bedrijvigheid exceptwnele
winsten heeft behaald die vallen binnen
de grenzen omschreven in artikel 2, paragraaf 1, maar clat bet volstaat clat hij
ze heeft Yerkregen; dat clienvolgens veJ:weerster ook al had zij geen eigen beclrijvig-heicl uitgeoefend, een aan de extrabelasting onclerhevige pPrsoon zijn kon;
dat het volstoml tlat de ttlhninistratie,
ten blijke van deze lweclanigheill, door
alle bewijsmiddelen met inllegrip van vermoellens, uitgezonclerd tle eed, llewees dat
verweerster geduremle het llelastbaar
tijdperk inkomsh~n, winsten of baten had
behaald welke, doorclat zij llinnen de in
varagraaf 1 van artikel 2 van de wet
van 16 Octoller 19±i3 omschreven grenzen
vielen, wegem; hun belang, hun aard of
enigerlei omstandigheicl, een excevtioneel
karakter vertoonden;
vVaaruit volgt dat de rechter over de
grond nit het ontbreken aileen van een
zelfs toentllige beclrijvigheid in hoof<le
van verweerster niet wettelijk tle ontstentenis mocht afleiclen van de hoedanigheid van helastingrlliehtige in de
extrabelasting; dat het arrest zodoende
artikelen 97 van de Gronclwet en 2, rmragraaf 1, van de wet van Hi October 1945,
welke in het mitldel ztjn nangeduid, geschonden heeft;
Om die redenen, verbretokt het bestreden arrest· beveelt llnt onclerllavig arrest
zal overge~chreven worden in tle registers
van het Hoi van lleroep te Brnssel en
clat melding ervan zal gemaakt worden
OD cle kant van tle vernietigcle beslissing;
veroor<leelt verweerster tot de kosten;
verwijst cle zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
10 Juli 1953. - 2" kamer. - Voorzitte1·
en vel·sla,qf!C1!6'1', H. Giroul, raadsheer
waarnemencl voorzitter. - Gelijlclnirlende
oorwl~tsie, H. Ganshof van uer Meersch,
aclvocaat-generaal. - Ple-ite1·s, HR. Van
Leynseele en de Me~' (deze laatste van
de· Balie van berot>v vnn Brussel).
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NINKLIJK BESLUI'l' VAN
GEN'O~IEN

1° WIDTTEN EN BESLUITEN. WET
VAN 17 MEI 1933. VOORWERP VAN DE AAN
DE KONING 'l'OEGEKENDE :MACH'l'EN.
2°

WETTEN JDN BESLUI'l'EN. '\VET
VAN 17 lVIEI 193:3. ZUIVERING VAN DE
OPENBARE FINANCIES. -VOORWERP BEHOREND '1'0'1' Die DOOR DEZE WE'l' AAN DE KoNING 'l'OEGEKENDE MACHTEN.

3°

OPDRACHT VAN MACHTEN.
GRONDWE'l"l'ELIJKE J\IACH'l'EN PRINCIPIEEL ONVEHVREE}.!DllAAR

EN

ONOVERDHAAGBAAR.

DOOR DE NA'l'IE AFGEYAAHDIGmJ OVERHEID !HE
SECONDAIRE NA'l'IONALE OVERHEDEN AAN,VIJS'l'
O~I,

ONDER VOORBEHOUD VAN HAAR GOEDKEURING, ONDEH HAAR 'l'OE~ICH'l' '1'0'1' HE'l' NE:MlGN VAN DE'l'AILMAATREGELEN OP 'l'E 'l'REDEN.

4°

GElVllDENTELIJKE VERORDENING.
-:- GOEDKEURING VAN. ~EKERE GEMEEN'l'EREGLEMENTEN DOOR DE BOUVERNEUR. EN NIE'l'
MEER DOOH DE KONHW. GOEDKEUR.lNG DlE

GEEN OPDlUCH'l' DOOR DE KONING UI'l'MAAK'l'
YAN

:MACH'l'EN

\VELKER

Ul'l'OEFENING

HE:hi

PERSOONLIJK DOOR DE WE'l' WORD'l' OPUELEGD
DOCH WEL EEN AANWIJZING DOQR DE KONING
''AN DE OVEHHEID \:VELKE DE 'VE'!' HE~I 'l'OELAAT :MIG'l' DEZE OPDRACH'l' 'l'E BEKLEDEN.

5° GEMEENTELIJKE VERORDENING.
---;-- GOEDICEURINH VAN ZEKERE GEUEENTELI,JKE VERORDENINGEN DOOR DE GOUVERNEUR EN NJET 1\fEER DOOR DE KONING. -

GoEDKEURING

DIE

SLECHTS

JJESLISSEND

TENGEVOLGE YAN D~ BEKRACHTIGING
\VI~LKI-~ DOOH DE l(ONING 'VORDT YERLEEND.
\VOHD'l'

6°

WETTEN IDN KONINKLIJKE BESI~UITEJN. WE'r VAN 17 MEI 1933. Qp DRIE MAA:ND DE 'l'I,TDRUI~ITE llEPERKEND
WAAR.IN DE KONING, BIJ \VIJZE VAN DOOR DE
IN DE RAAD YERGADERDE J\iiiNISTEHS GENOMEN
J~ESLUITEN, DE ER. IN OPGESOl\fDE S'l'OFFEN RE-

GELEN MAG. KENO

DE TI.JDR.UIM'l'E NIE'l' !lEPER-

VVAAR.IN

DIE

BESLUITEN • BINDENDE

KRACH'l' ZULLEN HE!lllEN.
7°

GElVIEENTELIJKE
EN
rROVINCIALE TAXES. VrmormENING-TAXE vAN
DE GEMEEN'l'E JUME'l' DOOR JJESLUJ'l' VAN DE
'GOUVERi'\EUR VAN HENEGOUWEN OP 30 AuGUS'l'US 194(i GOEDGEKEUHD. BESLUI'l'
WAARJll,J DE AANSLAG IN DE llELAS'l'ING WORD'l'
VOORZIEN VAN DE SLIJ'l'EH.S VAN TER PLAA1'S
TE VERBRUIKEN DHANKEN ALSOOIC NOG VAN D}~
J;IAN'OELAARS DIE

GEES'l'RIJKE DHANKEN YEH-

KOPEN.

go

TAXEJ OP DE SLI.JTERIJEN VAN
GEESTRI.JKE DRANKEN. WET VAN
31 DECEMBER 1925. HANDELAARS DIE
GljES'l'RIJKE DRANKEN BIJ HOEVEELHEDEN VAN
ZES Ll'l'ER OF MINDER VERKOPEN OF AANBIEDEN~ HANDELAARS DIE DE HOEDANIGHEID
·v,iN SLI.J'l'ERS HEJJBEN.

9°

WETTEN EN KONINKI~IJKE BESLUITEN. KoliiNKLI,JK JJESLUI'l' VAN
9~MAAH'l' 1935 ,'l'O'l' AANVULLING VAN HE'l' KO-
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AUGUS'l'US 1933

KRACHTEJ\"S DE \VET OVER DE BtJ-

ZONDEHE MACH'l'EN VAN 17 :\1EI 1933. BEf;J,lTl'
DA'l',
WA'l' BETREF'l' DE GOEDKEURINGS~IACH'l'

VAN DE c:or\'EUNEUR, GEEN ON-

IlEHf>C'HElll MAAK'l' 'l'USSE'i DE RLI.J'l'ERI.JEN
\"AN 'l'EH PLAA'l'S 'l'E \'EHBHUIKEN DRANKEN EN
DEZE VAN DUI'l'EN
KEX DRANKEN.

Dl~ I::'<iHH'IITI~H

'l'E VERBRUI-

10°
GEll\iEJENTELJ.JKEJ l<JN PROVINCIALE TAXES. 'ro~xE oi' DE DRANKBLI.T'l'ERIJEN INGEVOERD DOOR VERORDENING
\'.\N DE GEl\fEE~'l'E ,JU~fE'l'_, UOEOGEKEURD BJ,J
BESLUlT VAN DE GOr\'EHNEUR. VAN llENEGOU-

WEI'( OP 30 AUGUS'lTS 194fi. -

TAXE DIE

HE'l' llEDIU.JF 'l'H:EF'l' OP ORONO VAN AAN,VIJZI:\GEN \VELRE DE BEDI-U.JVlGHEID VAN DE BE-

L,\S'l'INGPLICH'l'IGE KE!\B,\AH 1IAKEN DOCH ZOliDER INACH'l'NE.MINU Y.\X DE BEHAALDE \VINST.

11°

:\IIDDELIDN VAN VERBRIDKING.:\{IDDEL DA'l' AAN HIC'l' HOF NIET 'l'OELAA'l' DE
ONWET'J'ELIJKHEID Ell VM( TE ONDERSCHEIDE~. -

l\1IDDEL :NIET OXT\'ANKELLJK.

12°

VFJRBREKING. BEVOEUDHEID VAN
UE'l' HOF VAN YEIUJnt:IOXG. 0NJJE\'OEGD
ZI.JNDE O:M DE GESCHIKTHEID VAN EEN GE).JEENTELI,JKE VERORDENING NA 'l'E GAAN, VERMAG HE'l' HO~' NIE'I' TIC OORm:LEN OF ZI.J HE'l'
.\LOEMEJGN BELANG KHENK'l'.

1:Jo

YERBREKING. BEVOEGDHEID VAN
HOli' YAN VERBREKING. SCI-lENDING
YAN EEN MINIRTERI1:LE 01\IZENDBRIEF.

HET

Sci-IEXDJNG \VELKE GEEN A.\NLJUDING 'l'OT V}~R.
Br.n:KING: GEEFT.

1-! 0

YERBHEKJNG.

-

BEVOEGDHEIIl.

-

ZAKEN VA1"\ GEM:EEN'l'ELI.J.KE TAXES. -

\TOORZIENINO TEGEN EEN llESLL7I'l' VAN DE DESTENDIUE DEPLTA'l'.IE VAN EEN PROVINCIALE HAAD.

-

:UIDDEL AMB'l'SIL\L\'E OPHEWORPEN.

1 o De met <Unn 17 .!JIei. 1988 he eft awn de
KoninrJ rle macht toeyelcencl om, rJedu·renrle een Ujdr'l!imte vrm rl1"ie nwand,
lJij wij.ze vnn rloor rle in rle 'mnd 'Ve1·yarlerrle ministers genomen lJesl,nUen, onrler m ccr alle maatregelen te t1·etten -van
rwnl om rle i:nrichtin[! te ve-reenvo·MUgen en het toedcht te vel·ste,rken van
rle open/)(We rl'iensten en de (bjgevaarrUuae O'I"[JWnen, met in1Jerrrip van mn.atregelen tot nfsehnffin[! of venninaer,ing
van cle 1:n nitvoe·rinr! van verschillende
'luetten yerlane 1JekendmaJcin[Jen.
·
2" De a.amzni,ve1-ing 'Vwn rJ,e open1Jare financi,en n'iet v1·eemrl zijnrle nan de 'Ve?·een'VrH(,(lfging van de open1Jwre diensten, · is
rlit voonve,rp 1Jcurepen ,in de doo1· de
wet <Urm 17 Mei 1!J33 nwn rle Kon,ing
tocgekenrle rnachten.
3° Ind'ien de mnehten 011 de doo·r de
Grondwet 1Jepaalde -wijze 'WO'I"den ,u,itgeoefend, en indien zij pri-noip'ieel onve1·~
·vreemrZ1Jarw en ono,venlrnay1Jarw zi.in,
is het noehtans nnn rJ,e doo'l" rle natie
a,fgewuwdigde overhcid n·iet <Uer1Joden
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secundwire na-Uonnle ove1·heclen nan te
stollen rnet oprlnwht, onder hnnr toez·i.cht, op te t'l'eden om cletn·il-mantregelen
te nomen, onder vom·uehoud· vwn hcwe
!titdrttl>'lcelijke of st'ilz1JJi:ioende rJoecllcen!·ing. (Grondwet, art 25, al. 2.)
4° Het toel,:ennen nnn rle ffO'Il1Jerneur.~ vnn
ae mncht tot rtoecl1wu1'iny vwn zelce1·e
rtemeentel'ijke ·ve1·onleningen mankt geen
opdnwht 11-it floor lle Kon·ing vwn machten clie rle 1.oet lwm oplertt {O·elf ·wit te
oetenen, doch wel een anntvi.jz·ing flam·
rle Kon·ing ·vnn een o·Pe·rhe·irl. wnn1·nwn
tle wet hem toelaat deruel:ijke oprlracht
te ·ve!·lenen; het L~, een u.itoejenings·wi;iz·e dozer m.cwhten. (Koninklijk be-

.zij linUen hnn in'l'ichting te verbnt.iken
rlrnnlcen ve·rl.:open of leveTen.
9° Het lmwinlcU:ik /Jeslnit vnn 9 M'a.a.r·t
1985 tot aanvnlU·nv vnn het lconinlclijk.
beslnU van .14 Au,qu.stus 1933 genomcn
·in ·witvoe1·ing ·vnn tle wet van 17 JJiei.
1933 bet1'effent7e de l!ijzoncleTe rnnchten,
mnMct, wat liet,·ett rle oprlnwht van
rtoeflkeuTing 1vellce het awn de vouve,·nenr ·verleent, ueen onllerschei.a tu.ssen
cle sUjteTijen 'I'Wn ter plants te ve!·/Jrniken clTanken en cle sl-ijte!·ijen vnn lini.ten rle im·ichtfnrt te ·pe·rli·rniken llrnnken
of 1leze tva.wrvwn rle sli.jter sl.echts /Ji.i
minimnm of mnmimmn l!epaalde hoe1'eelherlen ueestri)lce rlra.nlwn. levm·en

sluit van 14 Augustus 19311, art. 4, tot
wijziging van urtikel 76 >an de wet
vnn 30 Maart 183G.)

10° De llOO'I' cle ·reTonleniny ·van cle ,qe-

,5o De goeclkeu'l'inq van zekere gemeente-

II:ilue 1'0(/lementen worclt slechts clefinitiet door de /Jel.;·rachtiginrt welke zj,j
HitclntJclcelijk of stUzwijrtencl um de
Kon·in,q 1Jel,:vmt. (Koninklijk besluit van

1.4 Augustus 193::!, art. 2.)
6° Het kon·inklijl.; 7Jeslnit '/Hln 14 Aurtustns
1.933 uenomen rloo·r 1le Koni.ng liinnen
rle pe!·ken vwn de lwm doo·r de wet vnn
17 Me·i 1983 'I!OO'I' een ter·rni:in van cl·rie
·rnannrl ve1'leencle lievoeuclheicl, 'l!e·rm·it8
het n·iet we·nl ·ingetroklwn, liehonclt, onclanks cle ve·rstT"i;i ldnu vnn voonnelll ter·mijn, d.jn 1Jinclenlle knwht.

·7o De verorcleninrJ-ta.me vcm cle f/Cineente
Jmnet, rtoerlgelcennl liij lieslu.it ·van flO
gou.ve·rnenr van Hene.l!o·nwen op 30 A1t,q·nstus 1946, 'L'Oor.ziet cle 1Jelasting n·iet
a.lleen van de slijte·rs vwn ter plnnts te
ver·1Jpn1Jcen clrwnlcen, cloch oolc van ae
door a1·tikel 1, pa·mgranj 2, 'Da.n lle wet
·van 29 A1tftllstus 19.13 op het m,qiem ·van
cle alcohol 1Jecloclcle hantlelna·rs (7'i,e
yeest1··ijke clnmlcen ve'l'l,;open, het.zij ae
hnnclela.nrs rum wellce nlleen toegelnten
wonlt 1Jniten hun im·ichUnu te ve·r1Jnt·ilcen rteest·ri:i ke clnmlcen te ·ve·rlcopen of
nan te 1Jiellen, !nits ellce ·verkoop of le·ve-rin,q min clnn twee l·iter liedrnnut.

8° Ver·mits a:rtUcel 58 vcm cle ·wet van
31 Decernlier .1925 nnn de open'ingstnme

op rze· dranli~sl'ijteri.jen cli.euene oncle·rwerpt cUe, a.ls hoofclliedri:if of nls lii:ibeclrijf geestr·ijke dnmlcen liii hoeveelheden van zes l·iter· of minder verlcotJen
ot l.everen, he1Jben cle.ze hnnclelnnr·s ae
hoednniuheirl ra.n sl'ijter, zelj's wnnneer

(1) Verbr., 16 Juni 1953 (Ar·r. Yerbr., 1953,
biz. 711; Bull. en PAsrc., 1953, I, 818).
(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
6 Januari, 2 Maart en 16 .Juni 1953 (Ar·r·.
Verbr·., 1953, biz. 276, 4<}5 en 711; Ball. en
Pitsrc .. 1953, I, 308, 502 en 81 9).
(3)' Verbr., 26 Juni 1861 (Bull. en PAsrc.,
1862, I. 59).

'IIW(f.

mec·Jite Jumet ,ttoell(tekeunl dOO!' lieslnit
van de go·nve'PJWIIT rnn Henegoltwen op
30 A.U{f1t.stus .1948 ·i·nye·voerde ta:ce clie d.e
op het rrrondrfel!iell cleze·r ,qemeente gevestigrle clrnnksUjteTs liecloelt, trett het
·i-n fleze ,qem eente dooT de 1Jelastin,qplichUge ·nityeoetend lied1"ijf op ,qmncl vw1i
tutmDijZ'ingen welke zijn 1JedTijviuheifl
J,;enbnar mnlcen en muler meer in vom·kmnend [!evnl. ·ua;n .zi.jn om.zetcijfer· cloch
zonrler innahtnem.inrt ·can de 1Jehanlde
-winst (1).
11 o Is niet ont·lill.nkeUj k het mirlrlel flat
na.n het hot ni-et toelnut de a.nn,qevoerde
onwettez.ijkheitl te onder-scheiclen (2).
12° Yennits hct ·ni-et l!i:i machte is om de
{leschilctheill ene·r yemeenteUj Ice 1!eTOTcleninrt ·rw te r1na:n, /Jehoort het ni.et aan
het H of vwn >Ce·rln'ekin,q te oonlelen of
zij het nlgemeen /Jelang lcrenlct.
13° De schencliny 1Hm een rninistm·Wle
omzencll!Tief ueeft ueen aanle·icling tot
ver/Jreldn,q (3).
14° Het Hot ·un·n ·verli·reking is bevoe,qfl
om ambtshnlve een m·idrlel van openliaTe
orlle op te we·rpen in ye·vnl •vnn vOO!'Ziening te,qen een besln'it vnn cle af(fevaarrligde clepu.tntie vnn een provinciale
1·aall -wan1·1Ji:i m:e-r een 1·eclnrnntie te(fen
een gemeentelijlce tnme ·witsp1·aalc wenl
geclaan (4). (Desluit van 15 Maart 181[),

art. 9.) (Stilzwijgende oplossing.)
(DEPASSE, T. GE;}IEENTE ,TUME'l'

(5).

ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bes.treden
besluit, Oll 10 NoYember 1950 gew,ezen
(4) Verbr., 11 December 1951 (A1·r. fTe·rb1·.,
1952, biz.- 174; Bull. en PAsc., 1952, I, 189);
12 Februari 1952 (Ar·r. Y fTbT., 1952, biz. 298;
Bull, en PASIC., 1952, I, 343); 12 Mei 1953
(ArT. Yer·br·., 1953, blz. 629; B'll-ll. en. PAsrc.,
1953, I, 710).
(5) Zie conclusies van het openbaa'r ministe·rie betreffende bovengemeld arrest (Bull.- en
PASIC., 1953, I, 916).

r:-:- ----

;_ 797door. ue Jwo;tendige deputatie yan de proyincieraad van Henegouwen;
01'el'wegpm1e dat de llestendige deputatie hij rUt besluit de reclamatie van
de aanleggemle partij verwierp tegeu haar
aanslng in de gemeentebelasting op de
tnpperijen, <lrnnkslijterijen en tabakswinkels ingevoercl door de gemeente Jumet en go~;dgekeurd door de gouverneur
>an Heu:egouw~~u, overeenkomstig de koniuklijke besluiten van 14 Augustus 1H33
en 9 Maart 19i:iG;
Over het eerste middel : afgeleid nit
de onwette lijkheid van het koninklijk besluit nm 14. Augustus 1933, genomen ter
uitvoering van de wet van 17 Mei 1933,
doonl<Lt het : 1 o een overdracht Yan heyoegalwid invoert waarin nJOrmeltle wet
niet lweft nJOrzien; 2° op de Koning
alleen,' Yoor e.en onllepaal<1e <luur, epn lJevoegrUwitl ovenlraagd welke de wet van
17 .Mei l93B aan de regering voor een
duur nm slPehts drie maanclen toel;:emle :
Over het eerste onderdeel :
Overwegemle dat de wet van 17 Mei
1933 geduremle een tijdsverloop van drie
maamlen nan de Koning b'eyoegclheid
heeft toegekeml om llij in ministerraad
overgelegrk hesluiteri, onder meer alle
maatreg·elen te nemen, Yan aar<l om de
inrkhting Y<lll tle openlJHre <liensten alsmede van de met opdracht lJekle<le organismen te vereenvoudigen of nog sdwrvpr
na te gaan, daarin begrepen de maatregelen c)m de in uitvoering van de onderseheidenp wettPn gednne hekPn<lmakingen
nf te sehaft'en of te vermimleren;
Overwegende dnt nit cle termen zelf dezer wet blijkt dat cle vereenvoudiging van
de open!mre diensten geen ann de openbnre finnncies vreemde aangelegenheicl is;
Overwegen<le dat de Koning, bij toepnssing nm <leze wet, bij in ministprrand
overlegcl beslnit van 14 Augustus 1933,
het nrtikel T6 v>m de gemeentewet gew,ijzigll heeft en aan het G0 Yan clit artikel
de volgencle llepnlingen heeft toegevoegd :
(< De bt>slissingc~n van de gemeenternnd
omtrent het hefl'en, w~jzigen of ovhefl'en
rnn llelnstingen of opcentiemen op cle
helastingen op cle honclen, voertuigen, rijwielen, pnarden .Pn trekdieren, clienstbodeu, duivel,lhokken, zomecle alle andere
bi.i lwninkii.ik l1esluit bepaalde voorwerpen, worden aan het advies der lJestendige dPpututie vnn de provincieraad en
ann de goedkeuring van den gouverneur
onclPrworpen. Hetzelfde geldt voor cle
verordeni.ngen betreffende cleze belastingen ll;
Overwegemle dnt, al clienen cle muchten uitgeoefend te worden op de bij de
Grondwet llepanlcle wijze en al kunnen
zij tn·incipic~el niet afgestann of overgedragen worclen, het cle door cle untie nfge-

vnanligde overheicl niet verbouen is secumlaire nationnle overhedpn ann te stellen aan wie opgedrngen wordt onder haar
toezieht ov te treden tot het nPmen vnn
detnilmnatregelen, onder voorbehoucl vnn
haar nit!Jrukkelijke of stilzwijgende goedkeuring;
Overwegende dat het toekennen ann de
gouverneurs vnn de llevoegdheid om zekere gemeentevorcleringen goed te keuren,
geen overdracht door de Koning uitmankt
van de bevoegclheid welke de wet hem
ovlegt zplf nit te oefeuen, maar wel het
annduiden, door de Koning, Yan de overheid welke de wet hem toestnat met deze
opdrncht te !Jekleden; dat deze aanduiding een wijze vnn uitoefening dezer lJeYoegdheid nitmankt;
Overwegemle nochtnns clnt nit artikel 2
vnn het koninklijk besluit van 14 Augustus 19i:i3 is af te leiden dat de beslissing
van de gouverneur slechts definitief worclt
mits de uitdrukkelijke of impliciete bevestiging welke cle Koning clienanngaande
Yerleent;
Dat clit omler<leel van het micldel naar
recht .fnalt;
Over het tweede onclenleel :
Overwegende dnt het koninklijk besluit
van 14 Augustus 1933 door de Koning
wercl genoinen binnen de pprken der bevoegclheid welke hem bij de wet vnn
17 Mei 1933 geduremle een tijdsverloop
van clrie maanden verleend were!;
Dat, vermits het niet werd opgeheven,
het, niettegenstannde de verstrijking vnn
deze termijn, zijn llindencle krncht behoudt;
Dat clit ondercleel vnn het midPl insgelijks naar recht fnalt;
Over het tweede midclel : afgeleicl hieruit lint llet koninklijk besluit van 9 :M:nart
1935 wnnrbij de gouverneur gemnchtigd
worclt gemeentelijke lJelastingenvPrordeningen op de tappprijen, drankslij'terijPn en tabnkswinkels goed te keuren,
onwettel'ijk is doordat :ijet : 1° het corollarium is vnn een onwettelijk besluit;
2° het niet meer geoorloofcl was, na het
Yerstrijken van de termijn van drie
maanden, nieuwe mantregelen te nemen
welke hun oorsj)rong en hun rechtvnnrcliging vonden in cle wet van 17 l\'Iei 1933,
vooral wnnneer deze mnatregelen tot wijziging van de wet streJdpn :
o,·er het eerste onderdeel :
Overwegende clat het verwerpen vnn het
eerste onderdeel van lwt eerste middel,
hetwelk ertoe strekte cle oitwettelijkheid
te cloen aannemen vnn het koninklijk besluit van 14 Augustus 1933, de verwerping
vnn onderhnvig omlerdeel met zich
hrengt;
Over het tweecle onderdeel
0Yerwegende dat de hierboven ontwik-
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kelde gro:liden, die de verwerping van het
tweetle omlerdeel van het eerste middel
rechtvaardigen, de verwerping van onderhavig omlerdeel ten gevolge hebben;
Ov•~r het derde miclllel : afgeleitl hiernit dat, in de omlerstelling clat de besluiten van 1-! Augustus 1933 en 9 Maart 1935
wettelijk mochten wezen, het luatste dezer
1Jesluiten aan de gouverm,ur enkel toelaat
de belastingen ov de tapj-Jerijen en drank:olijterijen goed te keuren, clit wil zeggen
op <le drankhuizen en herbergen, in welke
inricbtingen <lranken ter plaatse worden
verbruikt, terwijl artikel 76, 5°, van de
gemeentewet. hetwelk 's Konings goedkenring ver('ist, toepasselijk is op de belasting <lie de nndere hamlelnarR treft :
Overwegemle <lat de belastingverordening vnn de gemeente Jumet, goedgekeurd
hij llesluit van cle gouverneur van Henegonwen van 30 Augustus 1946, niet enkel
voorziet in het nanslnan vnn de slijters
van ter plaatse te verhrniken drunken,
maar ook van d<~ handelaars vermeld in
artikel 1, paragraaf 2, van <le wet van
29 Augustus 1919 op het regime van de alt'ohol. welke sterke drunken verkopen,
<lit >vil zeggen de handelaars clie, aileen, gemachtigd zijn om bniten hun inrichting te v<~rbruiken sterke drunken aan
te hieden of te verlmven, in zover elke
levering ten minste twee liter hedraagt;
Overwegende dat artikel 58 van de wet
nm :>,1 December 1925 al clegenen clie, als.
hoof<llleclrijf of als bijbe<lrijf, sterke
<lranken bij hoeveelheclen van z<~s liter
of minder verkoven of Jpveren aan de
ovPningstaxe ov. cle <lrankslijtcorijen on<lerwerpt; clat deze hamleluars clus de
hoe<lanigheid nm slijter hehhen, bijal<lien zij ook lluiten hun inricl1ting te gehrniken drank en verkopen of leveren;
Overwegende clat, ten aanzien van de
heoordelingsbevoegdheicl welke het aan
de gouverneur toekent, het besluit van
9 Maart 1935 g-een onderscheicl maakt tus,;cn cle tapperijen, waar cle <lranken ter
plaatse worden verbruikt, en tle slijterijen, waar lmiten de inrichting- te verllrniken dranken wonlen verkocht, noch
t.ussen die waarvan de exploitant enkel
hij numma of maxima hoeveelheden
sterll:e <lranken mag- leveren;
Overwegende tlat cleze onderscheiding·en, welke in het opzicht vmi de reglementering; van de handel in alcohol nuttig; zijn, op het stuk van gemeentebelastillg·en als zonder belang voorkomen;
Dat het hestreden besluit derhalve wettelijk ·beeft kunnen beslissen dat de hoellanig-hei(} van slijter g-eldt voor de banclelaars die buiten de inrichting te verbruiken dranken leveren;
Overwegende dienvolg·ens clat de bestreden beslissing het koninklijlr besluit van
9 Maart 1935 niet heeft geschonden;

- Dat lwt mid<lel niet kan worden aang-enonH~n;

Over het vierde micltlel : afgeleicl hieruit dat tle belastingverordening onwettelijk is, omclat : l_o de belastbare materie
welke het treft dezelfde is als die ·welke
tot gromlslag d~ent voor de belasting op
de inkomsten voortkomcomle van bet uitc
oefenen van een heroep of bet drijven Yan
een koophanclel, betgeen indruist tegen
het op het stuk <ler belastingen toepasselijke beginsel :Non 1Jis in irlem; 2° de belasting welke het invoert een vermomcl
octrooi uitmaakt; 3° zij stuit tegen het
lleginsel van de territririaliteit der g;emeentebelastingen; -! 0 zij st.rijflig- is niet
het algemeen · lw lang vennits zij cle handelaar te .Tumet tegenover zijn concurrenten in anclere gemct-nten b~onadeelt;
5° bij de cliensthrief van de Minister van
lJinnenlandse zaken van 20 Augustus 1931
het invoeren van, taxes ov de clrankslijterijen wenl verboden; 6° Pen fles likeur
welke aan <le verbruiker te ;rumet wordt
1•erkoeht voor cle tlerde maal helast
wonlt; 7° tle verordening enkPl mag worden ge'inten1l'eteerd als heblJende tot
strekking de rechtstrel•ks nan de verbruiker gedane verkopen te trPffen :
Over het eerste omlercleel :
Overwcgende clat de litigieuze belasting
het <loor c1e llelastingplichtige in de gemeente uitgeoefende beroep treft op
gron<lslag van inclicien welke cliens betlrijvigheicl aan het licht ln·engen, inzonderheill in onderhavig geval, het omzetcijfer, maar zonder inn anmerldngneming
van de v~'rwezenlijkte winst; dat zij niet
op d~~zelf<le basis. als tle lledrijfshelasting
1Vonlt g<~vestigd;
Dat clit omlerdeel van het mitlclel feitelijke grondslag mist;
Over het t.weede omlenleel :
Overwc"gende dat clit O]l(lercleel van het
midtlel zoncler verderc~ toelichting stelt
clat lledoelde helast.ing ecn vermomcl octrooi uitmaakt; tlat het clus het hof niet
in <le mogelijkheid stelt <le beweerde onwettelijkheill te onderscheiclen en niet
ontvankelijk is;
OvPr het clerde omlenleel :
Overwegencle clat het toepassen van de
yerordening geenszins tegen het beginsel
der territorialiteit stuit, vermits de toegeiJaste belasting wonlt. gevestigd met inaanmerkingneming van het in de gemeente door de belnstingvliehtige verwezenlijkte omzet.cijfer;
Dat clit. onderdeel van bet middel feitelijke grondslag mist;
Oyer het vierde omlerueE•l :
Overwegende clat het hof de geschiktbeicl ener gemeenteverordening niet ·heeft
na te gaan en dat het derhalve nie't ver-
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mag te oordelen of zij het algemeen belang krenkt;
Dat dit omlercleel van het middel niet
ontvankelijk is;
Over het vijfde onderdeel :
Overwegende tla t de schenlling van el'n
ministerH;Ie omzemlbrief niet tot verlJreking lt>illen kan;
Dat 11it onderdeel van het middel naar
Teeht faalt;
Over lwt z0sde onderdeel :
Overwegende dat de last welke voor
een lwopwaar voortvloeit uit de achtereenvolgende belastingheffingen waarvan
zij in de loop nm onderscheidene koopllandeliwl'l'l'il'lltingen het voorwerp is,
niet nm aard is om lle wettelijkheill nm
het beslnit, waarbij de belasting wenl
ingevoerll, iu het gedrang te lJrengen;
Dat dit omlE'nleel van het middel naar
recht faalt;
Over het zewnde onderdeel :
Overwegemle dnt de in dit omlenleel
voorgestelde intervretatie van de verordening tegengesproken wordt door de gronden welke het verwerpen van het derde
middel reC'htvaardigen;
Dat dit ondenleel van het mitldel niet
kan worden aangenomen;
Overwegemle voor het overige, dat de
betwistE~ verordening wettelijk en dat
de bestreden beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die redenen, yerwerpt de voorziening; veroordeelt de eisende partij tot tie
kosten.
·
10 .Juli 1953. - 2e kamer. - Yoon:Ute1·,
H. Giroul, raadsheer w::tarnemend voorzitter. - Yerslnyf!ever, H. Huybrechts.
Geli.ilcluirlend<! conclnsie, H. Ganshof
van der Meersch, advocaat-generaal.
Pleitm·, H. Simont.

2"

KAMER. -

13 Juli 1953

YOORZIEKING IN VERDREKING.
STRAFZAKEi'i. DESLISSING WAARBIJ GEEi'i
NADEEL AAN AANLEGHER 'VORD'l' 'l'OEGEBRACH'l1•
VOOHZIENING NIET ON'l'VANKELIJK.

Is n·iet ont:vnnkelijT,; de voo7·zieniny in
verlweldng rloo·r een blt.7'[JC7'lijk nanspralcelij lee J)(U'ti-:i -ingestelcl tegen het nrt·est fla.t, ·ni.tsp-r({.nl,: doenrle ovet· de vm·clet•lnf! vnn het openb({.al' min·iste·rie,
deze JJa-'rt-i-:i lm.-ite-n znnk heeft gestehl
zo-ndeT Tcosten en het st7·afgeTecht onbevoegd heeft q·e,rklnanl om van de tegen
haar 1-nf!estelde l!'IITJJerlijke vonlerln[! ·
Jcennis te nemen.

(GEC\'ENS, '1'. BLANQUIN.)
ARHES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 Maart 1953 door het Hof van
lleroev te Luik gewezen;
Overwegende dat noch door de oYer de
Yordering van het openbaar ministerie
gewezen lleslissing, waarbij aanlegster,
lmrgerlijk verantwoordelijke partij, zonder kosten Jmiten de zaak wercl gesteld,
nod1 door de beslissing gewezen over de
door de lmrgerlijke partij tegen aanlegstPr ingestelde vordering, waarbij het
E:trafgerecht onbevoegd w<,rd verklaard
om van tleze vordering kennis te nemen,
arm aanlegster enig nadeel wonlt toegebracht;
Dnt dienvolgens de voorziening bij gellrl'l;: ann llelang niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
13 Juli 1953. ~ 2e kamer. - TTo07'Zitte-r,
H. Wouters, voorzitter. - YerslngrJeve7',
H. Delpain~. - Gel-ijkl-n·irlende concl'u.s·ie,
H. Roger .Janssens de Disthoyen, atlvoeant-generaal.

2"

KAMER. ~

13 Juli 1953

VOORZIENING IN VEHBREKING.
\TORi\'L -

VoORZIENING 'l'EGEN ENE BESLIS-

SINU YAN DE GE]riENGDE RAAD VAN

BF~ROEP

YAN

DE 0RDE DER GENEESHEREN. 'lERZOEKSCHIUFT NIE'l' ONDER'l'EK~;ND DOOR EEl': ADVOCAA'l' DJ,J HE'l' HOb' VAN YERBREKING. 0NON'lTANKELIJKHEID.

Js nlet ontvanlcel-ijk de voo7·zien·inf! inuestclcl tegen ene beslisS'ing van de ge·menycle ntnll van beroep vwn de Orde
rJ.c1· ueneesheren, ·ind·ien zi:i niet doo7·
een nllt;ocna.t b·ij het H of vwn verbreki.nrf onllertelcenrl -is (1). (Wet Yan

25 Juli 19:38, art. 11; wet van 25 Fellruari 1925, art. 9.)
(B"f!X~KERS,

'r.

ORDE DETI. GENEESHI~REN.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op de llestreden
lleslissing, op 12 November 1952 door de
gemengde raad van beroep van de Orde
der geneesheren gewezen;
Oyerwegende dat het verzoekschrift
waarbij fle voorziening ingediend werd
g;een llnndtekening van een advocaat llij
het Hof van verbreking draagt;
(1) Verbr., 3 J\llaart 1952 (A1T. Ve1·ln·., 1952,
biz. 346: B1tll. en PASIC., 1952, I, 396) ..
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Dat derhalve, naar luicl van artikel 9
van de wet van 25 Febrnari 1925, kraehtens artikel 11 van de wet van 25 Juli
1Hi:l8 toepasHelijk gemaakt in zake voorzieningen in ver hreking tegen de beslis:,;ingen Vf!n de~ gemengde raacl van beroep
van de Ordce der geneesheren, becloelcl
verzoekschrift nietig is;
Dnt de voorziening niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt nanlegger tot de kos·ten.
13 Juli 1953. -

2e kamer. -

Voor·zUte1·,
II. Wouters, voorzitter. Ve·rslagge·l!e?·,
II. van Beirs. Gel-ijkl·wirlende conclns-ie, H. Roger Janssens de Bisthoven, ad-.

vocaat-generaal.

2" KAMER. -

13 Juli 1953

1°

KINDIDRBJDSCIIERMING .. BEVOEGDHEID. 1\!fAA'l'HlcGELEN 'l'E 'l'REF!fEN TEN AANZIEN VAN EEN MINDERJARillE. UITSLUIl'ENDE BEVOEGDHEID VA~' DE IONDERHECHTEH
\'AN DE VERBLIJFfLAA'!'S VAN DE ].f!NOER;JARIGE.

2°

RIDGELING VAN RECHTSGIDBIIDD.
STRAFZAKEN. KINDERBESCBERMING.
BEVEL
VAN
DE
ONDERZOEKSJ1ECHTER
vVAARBIJ EEN MINDEHJAlUGE NAAR DE KINDERRECH'l'ER
VAN
DEZELFDE
HECHTBANK
\'ERWEZEN WORDT. KINDERRECH'l'ER DIE
ZICH ONBEVOEGD VEHKLAAR'l' OMDA'l' DE ;\UNDER,JARIGE ZIJN VEHJlLI,H'PLAATS IN EEN
ANDER AR.R.ONDISSEMEN'l' HEEH''l'. REGELING
VAN HECHTSGEBIED. VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID GEGROND SCHIJNEND. VERNIE'L'IGING VAN HET BEVEL EN VIGH\VIJZING NAAR

DE ONDERZOEKSRECH'l'EH DIE BI.TZONDER GELAS'l' IS ME'l' DE ZAKEN BETREFFENDE DE KINDEREN IN HE'l' ARUONDISSEMEN'l' WAAR DE
}!INDERJARIGE ZIJN VERBLI,Jli'PLAATS HEEFT.

1 o De lchuler·rechter van de verblijtplaats
Dan een mi.nde·r.iarige ·is alleen bevoegd
om ten dezes opz·ichte tle rloo·r de wet
·1;an 15 lllei. 19113 vom·ziene mafLtre{felen
te t·reffen (1) .
2o 1V annee1· de onclenmel<,s·rechte·r ·i.n /.;enn-is tlestelrl met een oz;e·rvolg-ing teyen een
1ninderjcwige een bevel heett geno·men
wcu£r1Ji.j rle m-inde?·jcw·i.ge v661· rle lcinrlerrechter ·van clezeltcle ·rechtbank ·l!e?·-wezen wonlt en wanneer rleze kinde·rl'echte·r zich on7Jevoegrl heett ve1·lclaanl
om reclen d-at rle 1winrle·rjar·ige z·ijn verlilijtplants in een anrler arrondissement
heett, onclerzoelct het hot, tot regel-ing
·van het ?'echtsgebi.ecl, at rle 1JesUssing

(1) Verbr., 4 Augustus 1913 (Bnll. en PAsrc.,
1913, I, 394) ; 20 Februari 1933 (Bnll. en
PASIC,, 1933, I, 135).

van onbe-uoegrlheicl yepronrl is; in lie~
vestigenll geval, rloet het het 1Je1;el te
n-iet en venvijst het 1le za.ak naar de·
onder.<::oeksrechte·r llie b·i.j<::oncle·r {!elnst
is met cle zaken 1Jetreffenlle de k-inrleren
in het a·rrontUsse·ment ·waar rle m·intlerftwige zi.in ve1·7Jl·iftplunts heett. ('Vet
van 15 l\!fei 1912, art. 12.)
·
(PROCUREUR

DES KONINGS 'l'E DENDERMOi'iDE,.
.IN ZAKE SI1\£0NS.)
ARREST.

HET HOF; Gelet op lwt verzoekschrift tot regeling van reehtsgebied, uitgaamle van cle procureur des konings te
Dendermoncle, clcl. 18 Mei 1953;
Overwegende dat bij bE:vel gf~wezen op
22 April 1958 door cle onclerzoeksrechter te
Dendermoncle, clie bijzoncler belast is met
de zaken betreffemle cle kincleren, Roger
Simons, scholier, gehonm te Lier op
21 Augustus 19S9, alclaar woonachtig
vVilRonplein, 17, naar cle kinclerrechter
te Denclermoncle verwezen werd, op
groncl van cle artikelen 392, .)93 en 8H4
van het Strafwetboek, 12, 1G, 17 en 19 van
de wet van 15 Mei 1912 op de kinclerbescherming, uit hoofde Yan te Opclorp op
15 Manrt 1953 : CL) moorcl te hehhen gepleegcl om, met voorbednchte raad, vrijwillig met het oogmerk om te cloden, docling te hebbeu gepleeg<l op de persoon
van Elisa Daelemans; li) ten minste, vrijwillig, met het oogmerk om te cloclen, doding te hebben gepleegtl op de persoon
van Elisa Daelemans;
Overwegencle clat de kinclerrechter te
Denclermonde bij vonnis op tegenspraak
van 2 l\iei 1953, zich onllevoegcl heeft verc
klaarcl om kennis te nemen van de zaak
om reden dat de minde1·jarige zijn ouclerlijke verblijfplaats heeft te Lier, rechterlijk arrondissement Mechelen, en clat
hij aan een maatregel genomen door cle
kinclerrechter te Mechelen onderworpen
is·
Overwegende clat het bevel van de onclerzoeksrechter en het vonnis van cle
kinclerrechter, thans beicle kracht van
gewijscle hebben verkregen; dat nit hun
tegenstrij cligheill een neg· a tief geschil van
rechtsgebiecl ontstaat, hetwelk de gang
van het gerecht belemmert en dus aanleicling geeft 'tot regeling van rechtsgebied;
Overwegende clat uit cle stukken van de
recht'lpleging blijkt clat cle minclerjarige
Roger Simons werkelijk zijn verblijfplaats heeft bij zijn ouclers te. Lier;
Overwegencle clat de kinclerrechter cler
verblijfplaats van cle minderjarige enkel
bevoegd is om cle door de wet van 15 Mei
1912 voorziene clefinitieve maatregelen te
treffen ten aanzien van in rechten vervolgcle minderjarigen;
Om clie reclenen, het rechtsgebied rege-

-
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leJJ,q, vernietigt het bevel gewezen op
22 ·April 1953 door de onderzoeksrechter
te Dendermonde, bijzonder belast met de
zali:e'n betreffende de kinder en; beveelt
dat · onderha vig arrest zal overgeschreven worden in de registers der Rechtbank van eerste aanleg te Dendermon!fe en dat melding er van zal gemaakt
worden op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar de onderzoeksrechter die te Mechelen bijzonder
belast is met de zaken betreffende de kinueren.
13 Juli 1953. - 2" kamer. - Vooi"Zittei·,
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggever,
H. van Bei.rs. - GeUjlcl1tidende conclttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

2°

13 Juli 1953

KAMER. -

VERKEER. - VooRS'l'EKEN EN KRUISEN
VAN DE VOETITUIGEN OP RAILS, - VOER'l'UIG
OP RAILS BL!JVENDE S'l'lLS'l'AAN OP EEN NIET
MET VLUCH'l'HEUVEL YOORZlEN STILS'l'ANDPUN'l', - VERPLICH'l'ING S'l'IL TE S'l'AAN OPGELEGD AAN DE WEGGEBRUIKER DIE LANGS DE
KAN'.I' RIJDT

\V AAR. HE'l' IN- EN

ITI'l'S'l'APPEN

REIZIGERS GESCIUEDT, INDIEN HIJ 'l'US·SEN ZIJN VOETI'l'UIG OF ZIJN DIEREN EN
l!ET VOETI'l'UIG OP RAILS GEEN VRIJE RUIM'l'E
VAN DRIE .METER LATEN KAN.·- REGEL NIE'l'
TOEPASSELIJK OP DE PLAA'l'SEN WAAR .DE
SPOORWEG LANGS EEN VOETPAD LOOP'l'.
DEl~

De bepaling van aTtilcel 39 van de W egeode die op de niet met een vlttehthe1t1Jel voomiene stilstandtJlaatsen van
1Joert1tigen op rails aan de weggebnt.ilcer die langs cle lcant rijdt waar het
in- en 1titstappen van de i'eiz·igei·s gesehiedt ople,qt zi:in voe7·t1tig tot stilstand
te brengen, indian hij t1tssen zijn voert1tig of zijn dieTen en het voeTt1tig op
rails ,qeen vrije ntimte van d?'•ie meter
laten lean, is niet van toepassing op de
plaatsen waar de .spooTweg, aangelegd
op de u.ite-rste Techte'l'lcant van cle djweg, lan,qs een voetpacl loopt, en waaT
het in- of 1titstappen van de i"eiz·igers
op
het
voetpacl
gere(Jhtstreelcs
schieclt (1).

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK,
T. MATHYS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 Maart 1953 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te · Luik;
(1) Verg. verbr., 1 Decembm; 1952 (A1~·.
Verbr., 1953, biz. 176; Bull. en PAsrc., 1953, I,
196, en nota).
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Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de beslissing gewezen over
de telastlegging D, welke betrekking
heeft op de in artikel 39 van de Wegcode
omschreven inbrenk;
Over het eerste mid<lel : schending van
rle artikelen 97 van de Grondwet en 39
van de vVegcode, doordat het bestreden
vonnis, na te hebben vastgesteld dat de
beklaagde c1ezelfde richting als het voertuig op rails volgde, verklaart, enerzijds,
dat het instappen of het uitstappen van
de reizigers aan de rechterzijde van het
voertuig op rails geschiedt, en anderzijds,
dat de beklaagde liiet reed langs de kant
waar het instappen der reizigers geschiedt, wat een tegenstrijdigheid in de
gronden uitmaakt :
Overwegende dat bij de artikelen 38, 2,
en 39 van de Wegcode gelijkaardige gevalleh worde bedoeld, welke enkel van elkaar verschillen door het al dan niet bestaan van een vluchtheuvel; dat bij voormelde artikelen wordt voorzien in het geval waarin het i!lstappen of het uitstappen van de reizigers van het voertuig op
rails langs de kant van het verkeer geschiedt, en, wegens uie omstandigheid
aan de weggebruiker die het voertuig op
rails moet kruisen of voorsteken, de ver]Jlichting wordt opgelegu ten minste een
meter van de vluchtheuvel af te blijven
of, indien er geen vluchtheuvel bestaat,
een vrije ruimte van drie meter tussen
zi.in voertuig of zijn dieren en· het voertuig op rails te Iaten; uat eruit volgt dat,
waar voormeld artikel' 39 het rijden bedoelt door de weggebruiker langs de kant
waar het instappen of het uitstappen van
de reizigers gescheidt, het het rijden
door de weggebruiker bedoelt op het
ogenblik waarop de voorziene kruisingsof voorstekingsmanoouvre wordt uitge,
voerd;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
benevens de feiten waarop in het middel
wordt gewezen, vaststelt dat de spoorlijn
van het voert~1ig op rails, welke uiterst
rechts op de rijweg is aangelegd, langslteen het voetpad loopt en dat op deze
plaats het instappen of het uitstappen
!ler reizigers rechtstreeks op het voetpad
geschiedt;
Dat, in deze omstandigheden, het bestreden vonnis, zonder zich tegen te spreken heeft knnnen vaststellen dat de beklaagde dezelfde richting als het voertnig op rails volgde en dat hij niettemin
niet langs de kant heeft gereden waar het
instappen der reizigers geschiedt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel : schending
;-an artikel .39 van de Wegcode, doordat
het bestreden vonnis de toepassing van
(leze bepaling beperkt tot het geval waar-

-802in de rmz1gers van het voertuig op rails
op de rijweg in- of uitstappen, dan wanneer voormeld artikel 39 aan de weggebruiker, die langs de kant rijdt waar
het instappen of het uitstappen van de
reizigers geschiedt, verbiedt het voertuig
op rails zowel langs de linker- als langs
de rechterkant voor te steken :
Overwegende dat ·a.rtikel 39 van de
W egcode alleen voorziet in het stilhouden
van de voertuigen op rails op een plaats
waar langs de kant van het instappen of
het uitstappen van de reizigers op de rijweg een ruimte vrij blijft waarover de
andere voertuigen rijden; dat deze bepaling ten doel heeft de. veiligheid te verzekeren van de reizigers die dit deel van de
rijweg moeten oversteken;
Dat, vermits deze bepaling, waarvan de
schending wordt ingeroepen, vreemd is
aan de i_n het bestreden vonnis vastgestelde feiten, het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de sul1stantii~le of
op _straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; kosten ten laste van de Staat.
13 Juli 1953. - 26 kamer. - Voorzitte·r,
H. Wouters, voorzitter. - Vm·slaggeve1·,

H. Giroul. - Geli;ikl~tidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

2" KAMER. -

13 JuJi 1953
'

VERKEER. - 0PENBARE WEG DIE VERDER
DAN DE AANSLUITING LOOP'l'. - BEGRIP.
W at betreft de toepassing van de bepalingen van de Wegcode, is een openbare
weg over het kruisp~mt de ve1'lenging
van een aan cle andere zijde gelegen open1Ja1·e weg, indien hij hoofdzakelijlv als normale' uitweg voor het
verkeer op laatstvermelde weg dienen
moet; cle omstandigheicl dat een regelmatige ve1·1ceersst·room beide wegen
verbindt, volstctClt niet op z-ich zelf om
aan de tweecle weg het lca1·akter toe te
schrijven vCln een weg die vercler clCln
de aansl1titing !oopt (1). (Wegcode, artikel 51, 2° .)

(VAN DAMME,

'1'.

SPILEERS.)

ARREST.
HET HOlJ~; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 December 1952 in hoger be(1) Verbr., 8 October 1951 (Arr. Ve•·b•·.,
1952, blz. 42; Bull. eli PAsrc., 1952, I, 45, ell

roep gewezen door de Correctionele·
Rechtbank te Brussel;
I. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de over de publieke vordering
gewezen beslissingen :
· A. Ten laste van verweerder
Overwegende dat aanlegger zich niet
vermag te voorzien tegen cle beslissing
waarbij zijn medebeklaagde vrijgesproken wordt;
B. Ten laste van aanlegger :
Over het enig milldel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 51, 2°,_
en 54 van het koninklijk besluit van 1 Februari 1934, houdende Algemeen Reglement over cle politie van het vervoer en
het verkeer, cloordat het bestreden vonnis
cle telastlegging van inbreuk op artikel 55
van cle W egcocle ten laste van aanleggerbewezen verklaart, en die van inbreuk
op artikel 54 van voormelde Code ten
laste van verweercler niet bewezen verklaart, om de reclen clat aanlegger die in
cle richting van het Zuiclstation op cle
Hallepoortlaan reed, ertoe gehouden was
de cloorgang vrij te laten voor verweercler die de Blaesstraat kwam uitgereclen,
vermits enerzijcls, de Blaesstraat normaal
vercler clan haar aansluiting met de
Hallepoortlaan loopt, vermits een regelmatige verkeersstroom cle Blaesstraat
met cle Engelanclstraat verbindt, en vermits anderzijcls, claar op elk van cle clooraanlegger en door verweercler gevolgde
wegen spoorlijnen zijn aangelegcl, er een
samentreffing van wegen van hetzelfcle belang bestaat, clan wanneer het bestreclen
vonnis aldus het door aanlegger bij regelmatige conclusies voorgestelcle middel _
niet beantwoorclt,- volgens hetwelk cle Engelanclstraat niet hoofclzakelijk als normale uitweg client voor cle voertuigen- die
cle Blaesstraat komen uitgereclen, clit wil
zeggen clat, opdat cle Engelanclstraat als
de verlenging van de Blaesstraat worcleaangezien, een tweevouclige vereisteclient vervulcl : 1 o ciat de eerste als uitweg diene voor het verkeer clat cle tweecle ·
komt uitgereclen, en 2° clat zij hoofclzakelijk als normale uitweg voor dit verkeercliene, en clan wanneer door uitspraak te ·
cloen zoals het cloet het bestreclen vonnis
niet op juiste wijze het in artikel 51, 2°,
van cle W egcocle vastgelegd criterium
toepast :
Overwegende dat, om aanleggers stelling af te wijzen volgens welke cle Blaesstraat niet vercler clan haar aansluiting
met cle Hallepoortlaan loopt en clus een
secundair katakter heeft, het hestreclen
vonnis rerklaart (( clat een regelmatigenota 1) ; 27 April en 20 Juni 1953 (Arr.
VeTbi·.; '1953, biz. 575 en 719; Bull. en PASIC.,.
1953, I, 649 en 827).

j

-803verkeersstroom de Blaesstraat met de
EI1gelandstraat verbindt; dat laatstvermelde de normale verlenging is van eerstvermelde ll;
· ·
Overwegende dat, vermits in hef reglement hiet is omschreven wat « een openbare. weg die niet verder dan de aansluiting Ioopt ll is, aan deze uitdrukking haar
normale betekenis behoort te worden gegeven;
Dat, volgens deze betekenis, opdat een
openbare weg over een aansluiting vercler
.dan een aan deze zijde gelegen <>Penbare
weg lope, hij hoofdzakelijk als normale
uitweg voor het verkeer op de. laatstvermelde weg moet dienen;
Dat dienvolgens de omstandigheid dat
een regelmatige verkeersstroom beide wegen verbindt, op zichzelf· niet volstaat
om aan de door verweerder gevolgde weg
het karakter te kunnen toeschrijven van
een weg welke verder dan de aansluiting
loopt of, om, zoals het vonnis het doet,
daaruit. af te leiden dat de Engelandstraat de nor'male voortzetting ervan is;
Dat het middel gegrond is;
ll. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de over de burgerlijke vorderfng
gewezen beslissing :
A. Van verweerder tegen aanlegger :

Overwegende dat de verbreking van de
l•eslissing over de tegen aanlegger ingestelde publieke vordering die met zich
bi'ej:jgt van de veroordeling uitgesproken
over de vorclering der b<u-gerlijke partij;

'if,· Van itanlegger tegen verweerder :.
.P~erwegende dat het vonnis, om aan
1ial'ilegger zijn burgerlijke vordering · te
ontzeggen, steunt op dezelfde reden als
!le reden ingeroepen tot staving van de
beslissing over de tegen hem ingestelde
vordering, namelijk dat de door verweer-der gevolgde openbare weg verder dan
zijn aansluiting met de door aanlegger
gevolgde weg loopt;
Dat derhalve de verbreking van de over
-deze burgerlijke vordering gewezen· be-slissing, waartegen met hetzelfde ,middel
wordt opgekomen, om. dezelfde redenen
dient te worden verbroken;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, doch enkel voor zoveel, het
uitspraak doet over de tegen aanlegger ingestelde publieke vordering en
over de door hem en tegen hem inge-stelde burgerlijke vorderingen; verwerpt
de yoorziening voor het overige; beveelt
dat. onderhavig arrest zal overgeschreven
worden in de registers van de Rechtbank
van eerste aanleg te Brussel en dat ,melding er van zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de
k;o~ten; verwijst de aldus beperkte ~aak

naar de Correctionele Rechtbank te Nij~
vel, uitspra:ak doende in hoger beroep .. ·

:J

l

13 Juli 1953. - 2" kamer. -·Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. Belpaire. - Gelijlcl·widende concZ1tsie,
H. Rogel' Janssens de Bisthovim, advocaat-gemiraal.
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j

RIDDENEN ·vAN DE; VONNISSIDN EN
ARRIDSTEN. S·rnAFZAKEN. -ARREST
VAN VRIJSPRAAK. GEBR-EK AAN ANTWOORD
OP DE OONCLUSIES VAN DE VERVOLGENDE
PARTIJ. ARRJl;ST NIET GJtMOTIVEERD.

j
j

Is niet ue-moUveerd het arrest dat o-m ·de
vrijspraalc ttit hoofde van inbre1t,/c op cle
wetten betreffende de do1tanen en acc·ijnzen ten lctste van een belclaagde te
1·echtvaardigen, :/!i.ch er toe bepf!r:Tct de
betichti.ng niet bewezen te verlclaren,
zonde1· antwoord te 'Verstrelclcen, op de
conclnsies van de vm·volgende · partij
wnar1iij de schending 'Vnn l~et aan de
p1·oce8sen-verbaal ve1·schnldigtl goloof
wOrdt ingeroepen. (Grondwet1 ar.~ .. 97.)

j
j
j
j

(BELGISCHE STAA'f, MINIS'£ER VAN ·FINANCIEN,
T. GIWl'ECLAES EN ANDEREN.)
,

j

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 Maart 1953 dooi· het Hof van
beroep te Luik gewezen;
Over het enig middel : schending van
artikel 97 van de Gronclwet, doordat het
bestreden arrest geen antwoord, op aanleggers conclusies verstrekt :
'
Overwegende dat aanlegger, die hoger
beroep had ingesteld fegen het vonnis
waarbij verweerders waren 'vrijgesproken
geweest, in regelmatig v66r het -hof van
beroep genomen conc~usies deed gelden
dat de door het bestuur van douanen en
accijnzen , opgemaakte processen-verbaal
bewijzen dat de eerste en de denle verweerder zonder bescheiden binnen de tolkring in een aan- tweede verweerder toebehorende vrachtwagen en voo1· diens rekening een pak van 5 kilogram karamels
vervoerden, en dat verweerders noch de
vereiste aangifte hebben gedaan, noch
enige vergunning hebben overgelegd;
. Overwegende dat het bestreden: arrest,
ter rechtvaardiging van het bevestigen
van de beslissing van de eerste rechter,
zich er toe beperkt erop te wijzen dat uit
het v66r het hof van' beroep gedane onclerzoek blijkt dat de tegen de beklaagden ingeqrachte telastleggi_ng niet bewe.zen- is;
Dat daaruit valt af te leiden dat .het
arrest ,geen antwoord .heeft verstr~kt op

j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j

j

1
1
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bewuste ·conclusies waarbij het geloof
wordt ingeroepn dat aan de ter zake opgewaakte processen-verbaal dient gehecht, en artikel 97 van de Grondwet ges¢honden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van het Hof van beroep te Luik en dat
melding er van zal gemaakt worden op de
!;:ant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerders tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
. 13 Juli 1953. - 2° kamer. - Voorzittet',
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. Bareel. - Gelijklttidende oonolusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -ARREST
VAN VEROORDELING. - GEBREK AAN AN'l'WOORD OP DE CONCLUSIES VAN DE BEKLAAGDE,
- ARRES'l' NlET GEMOTIVEERD.
W anneer de verdaohte bij reyelmatige
oonolusies yevorderd heett dat een prooes-verbaal · u'it de de batten worde geweerd, is het vonnis van veroordeling
niet gemotiveerd indien het verzuimt
antwoord op deze vordering te verstrek1cen wijl het bewust prooes-vm-baal niet
buiten besolwuwing laat. (Grondwet, ar-

tikel 97.)
(BRAHAM, T. GEMEENTE POLLEUR.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
'Vonnis, op 5 Febrnari 1953 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Verviers;
I. Voor zoveel de voorziening gericht is
tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing : .
Over het enig middel : schending van
artikel '97 van de Grondwet, doordat het
bestreden vonnis geen antwoord heeft verlltrekt oP de conclusies in zover deze ten
doel hadden het proces-verbaal van de
buiten aanleggers weten verrichte informatie buiten beschouwing te doen laten :
Overwegende dat aanlegger bij regelmatig ter zitting in hoger beroep ingediende conclusies, iedere bewijskracht
ontzeggend aan een door het openbaar
ministerie na het in eerste aanleg gewezen vonnis gelaste informatie, de rechter
in hoger beroep verzocht << het proces-verbaal van informatie hetwelk buiten het
'weten van de beklaagde werd opgemaakt

en niet door een ter zitting op tegenspraak gedaan onderzoek, met verhoor·
van de getuigen ·onder ede, gevolgd. werd
buiten beschouwing te laten >>;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
door. na te laten dit verweermiddel te beantwoorden, terwijl het tevens het be-·
wuste proces-verbaal · niet buiten beschouwing liet, artikel 97 van de Grondwet
geschonden heeft;
II. Voor zo,·eel de voorziening gericht
is tegen de over de vordering der burgerlijke partij gewezen beslissing :
Overwegende dat het bestreden vonnis
de burgerlijke partij niet ontvankelijk
verklaart in haar stelling en de op haa:rvordering gevallen kosten te haren laste.
laat;
,
Dat mitsdien de voorziening hij gebrek
aan belang niet ontvankeli.ik is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, doch enkel voor zoveel het
tegen aanlegger veroordelingen heeft
uitgesproken; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden in de
registers van de Rechtbank van eerste·
aauleg te Verviers en dat melding ,er van
zal gemaakt worden op de kant van de
gedeelteli.ik vernietigde beslissing; verwerpt de voorziening voor het overige;
laat drie vierde van de kosten de Staat
ten laste en veroordeelt aanlegger tot een
vie1·de dezer kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Luik, uitspraak doende in
hoger beroep.
13 Juli 1953. - 26 kamer. -· Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. Giroul. - Gelijlcluidende conotusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo-·
caat-generaal.
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1° REGELING VAN RECHTSGEBIED_
- STRAFZAKEN. - REGELMATIG BE)VEL VAN
VERWIJZING VAN EEN WANBEDRIJF NAAR DE·
POLITIERECHTDANK GEWEZEN TEN OPZIOHTE:·
VAN DRIE DEKLAAGDEN. - POLI'fiERECHTBANK WAARBIJ DAGVAARDINGEN DOOR DE OFFICIEREN VAN HET OPENDAAR MINISTERIE TEN
LASTE VAN DIE BEKLAAGDEN EN '!'EVENS TEN
LASTE VAN ANDERE DEKLAAGDEN AANRANGIG
GEMAAKT WERDEN. - DAGVAARDING WAARBIJ
TEGEN EEN DEZER LAA'rS'l'EN EEN FElT WORDr
OPGENOJ!,fEN DAT TOT DE DEVOEGDREID VAN Dl!J
CORRECTIONELE RECR'rBANK DEHOORT. VoNNIS VAN ONDEVOEGDHEID DOOR DE POLITIERECRTDANK GEWEZEN OP GROND VAN DE
VERKNOCRTREID DER MISDRI.JVEN. - REGELING VAN RECRTSGEBIED. - VERNIE'fiGING
VAN HET VONNIS IN ZOVER HET DE RECHTBANK ONDEVOEGD VERKLAART OM KENNIS 'l'E
NEMEN VAN DE MISDRI.TVE:i' WELKE DE DRIE IN
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BEVEL

VAN DE RAADKAMER BEDOELDE
TEN LASTE GELEGD WERDEN. VERWIJZING MITS DEZJ'< BEPERKINGEN NAAR
EEN ANDERE POLI'l'IERECHTBANK.

BE~LAAGDEN

2°

ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).
POLITIERECH'l'BANK WAARBIJ DOOR DAGVAARDING VAN HE'l' OPENBAAR MINISTERIE EEN
MISDRIJn' BEHOREND TO'r DE BEVOEGDHEID
VAN DE CORREC'l'IONELE RECHTBANK AANHANGIG GEMAAKT WERD. VONNIS VAN ONBELATER BEVEL VAN DE RAADVOEGDREID. KAMER WAAR.BIJ DIT MISDBIJF GECON'l'RAWE'l"l'ELIJKREID..
VENTIONALISEERD WERD. -

3°

RECHTSVORDERING. PUBLIEKE
VOR.DERING. W ANBEDRIJVEN GECON'l'RAVENTIONALISEERD
DOOR DE RAADKAMER.
VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID DOOR DE POLITIERECHTBANK GEWEZEN. DAGVAAR.DING
VAN DEZELFDE BEKLAAGDEN DOOR RET OPENBAAR MINIS'l'ERIE UI'l' HOOFDE VAN DEZELFDE
MISDRIJVEN. 0NON'l'VANKELIJKHEID.

4°

VERJARING IN STRAFZAKEN. VERJAR.ING VAN DE PUBLIEKE VORDERING. SCHORSING.
NEGATIEn'
GESCHIL
VAN
RECH'l'SGEBIED. REGELING VAN RECHTSGEBIED. VERJAR.ING GESCHORS'l' VAN DE DA'l'UM A~' W AAR.OP DE BESLISSING W AAR.UI'l' RE'l'
GESCHIL VAN R.ECH'l'SGEBIED IS ONTSTAAN,
KRACHT VAN GEWIJSDE VERWORVEN REEFT.

5°

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STR.AFZAKEN. PUBLIEKE VOR.DERING
VERJAARD. GEEN AANLEIDING TOT R.EGELING VAN RECHTSGEBIED.

6°

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
---'-- S'l'RAFZAKEN. REGELMATIG BEVEL VAN
VERWIJZING VAN EEN W ANBEDR.IJF NAAR DE
POLITIERECH'l'BANK TEN OPZICHTE VAN EEN BEKLAAGDE. ~ POLITIERECH'fBANK WAAR.BIJ
BOVENDIEN DAGVAARDINGEN VAN HET OPENBAAR.
MINISTERIE TEN LASTE VAN DEZE BEKLAAGDE
ALSMEDE 'l'EGEN ANDERE BEKLAAGDEN AANHANGIG WERDEN GEMAAKT. VONNIS VAN ONBEVOEGDREID IN HOGER BEROEP DOOR DE COR.RECTIONELE RECHTBANK GEWEZEN. BESLISSING GEGROND OP DE ONON'fVANKELIJKHEID VAN DE 'fEGEN DE IN RET BEVEL NIET
BEDOELDE BEKLAAGDEN UITGEOEFENDE VERVOLGINGEN EN OP DE VERKNOCHTHEID VAN AL
PUBLIEKE VOR.DERING
DE MISDRIJVEN. TEGEN DE EERSTE BEKLAAGDE GEDEELTELIJK
VERVALLEN DOOR VERJARING. REGELING.
VAN RECHTSGEBIED IN ZOVER DE PUBLIEKE
VORDERING NIET VERJAARD IS. VERNIETIGING VAN RET VONNIS VOOR. ZOVEEL HE'f DE
R.ECHTBANK ONBEVOEGD VERKLAAR.T OM UI'l'SPR.AAK TE DOEN OVER DE 'rEGEN DE EERSTE
BEKLAAGDE INGES'l'ELDE VERVOLGING. VERWIJZING VAN DE ZAAK, MITS DEZE BEPERKING
NAAR.
EEN ANDERE CORRECTIONELE
R.ECH'l'BANK.

(1) Zie verbr., 9 Juli 1951 (Ar1·. Ve1·br., 1951,
blz. 675; Bull. en PAsiC., 1951, I, 778, en
nota 1).

beve~ van
ve·rwijzimg van een wanbedr·ijt naar de
politierechtbank ten opz·ichte van drie
beklaagden, de ojficier van het openbaar
ministerie deze belc~aagden voor de politierechtbanlc ~aat dagvaat·den uit hootde van het in het bevel bedoe~d mis!lrijt en van ovet·fl·ed·ingen van het reglem.ent op de verkeet·spol'itie, en tevens
andere beklaagden ttit hoofde van over-·
treding van de W egcoae laat dagvaaraen, en dat de poliUerechtba.nlc, terecht
vaststellend dat het ten laste van een ·
dezer laatsten ge~egd teit tot de bevoegdheid van de cm·t·ectione~e rechtbanlc behoort, zich wegens het vaststellen ·van verknochthe·id: tttssen de onclel'scheiden misdrijven, vom· het geheel
onbevoegd heett verlclaara, vet·nietigt
het hot waarbij een verzoelc tot t·echtsgebied aanhangig werd gemaakt, het
vonnis van de politie·rechtbank in zovet·
deze zich onlievoegd heett verklaara om
lcennis te nemen van de aan de clTie in
het bevel bedoelde belclaagden ten laste
gelegde mtsdrijven, en verwijst het de
alzo bepet·Tcte zaak naar een anaere politierechtbanlc (1).
'
2° Een vonnis van onbevoegclhei.d gewezen door een poliUereohtbanlc waarbij,
aoor dagvaat·ding van het openbaar ministerie een tot de bevoegclheid van de
correctionele rechtbanlc behm·ena misdt·ijt aanhangig werd gem(takt, verhindert niet dat de raadlcamet· die met deze
vervolgimg niet in kennis werd gesteld,
later ttit hootde van hetzeltde gecon'traventionaliseeTcl teit de verwijzing
van de belclaagde naar de politieTechtbanlc bevele.
3° Wanneer de politiet·echtbank waarbij
dom· de raadlcamet· geoontt-aventionaliseerde wanbedTijven aanhangig werden
gemaalct, zich onbevoegd heett verklaard, is de ojfioier van het openbaat·
ministerie niet ontvanlcelijk om tegen
. dezeltrle . belclaagden uit hootde van dezeltae misdrijven dagvaat·d·ing vooT de
politierechtbanlc te geven.
4° In geval van negatief geschil van
rechtsgebied aanleiding .uevend tot regeling van reohtsgebied, is de verjat·ing
van de publielce vm·det'ing geschot·st geclurende de · aanleg tot t·egeling van
-rechtsgebied, hetzij van de dag at
waat·op ae beslissing waantit het geschil van reohtsgebiea is ontstaan,
kraoht
van
gewijsde
verworven
heett (2).

1° Wanneer, na .een regevmaUg

5° Et· is geen aanleiding tot regeling van
reohtsgebied, wanneet· de pu.blielce vor(2) Verbr., 27 November 1950 (A1·r. Verbr.,
1951, biz. 146; Bull. en PAsrc., 1951, I, 187, en
nota 2).

-806'JZering dOO'/' •ue1·ja1·ing is vervallen VOd1',rlat de beslissing waan11it het geschil
van rechtsgebied is ontstaan, lcracht
: van gewijsde ·1!e1·wm·ven heett (1).
6° Wanneer, naxlat de politierechtbank
met de zaalc in lcennis werd gesteld door
een 1·egelmat-ig bevel van verwijzing van
een wanbed·rijf naa1· de politierechtbanlc en clam· een dagvaa1·aing ~titgaan
ae van het openbaa1· ministerie gegeven
aan de in het bevel bedoelae belclaagae
en tevens aan anaere bek,laagaen, cle
con·ectionele rechtbanlc z1ch in hoge1·
be1·oep voor het geheel onbevoega heett
verlclaara tvegens ae onontvanlcelijlcheia
van de tegen aeze laatsten uitgeoefenae
vervolgingen en wegens het vaststellen
van verlcnochtheia t~tssen al ae misclrijven, ve1·nietigt het hot, na vastgestela
te hebben clat ae tegen ae eerste belclaagae uitgeoetenae ve1·volging gedeeltelijlc floor verjaring is ve1·valle1i, tot
1·egelinr1 van het rechtsgebied vom· het
ove1·ige alleen het vonnis van cle cm·1'ectionele 1'echtbanlc, in zover cleze zich
onbevoegd heett verlclna1·a m1~ nitspranlc
te rloen over cle tegen de. ee1·ste beklangrZe ingestelae vervol,qing en ver1Vijst het ae nlzo beperlcte zanlc nnn·r
een nnflm·e con·ect-ionele 1·echtbanlc nitsp?·anlc cloende in hogm· bemep (2).
(PROCUREUR DES KONINGS TE AARLEN,
IN ZAKE KRIER EN' ANDER...,N,)
ARREST.

- RET HOF, - Gelet op het verioek om
regeling van rechtsgebied, ()P 30 December 1952 ingediend door de procureur des
konings te Aarlen;
·
Overwegende dat bij beschikking v-an
4 N!aart 1952 van de Raadkamer van ue
Rechtbank van eerste aanleg te Am·len,
waarin verzachtende omstandigheden zijn
aangeduid, Joseph Krier, Germain Lambert en Camille Hennico naar de bevoegde rechtbank van politie werden verwezen uit hoofde van te Halanzy op
15 December .1951, bij gebrek aan vooruit.zicht of aan voorzorg docl1 zonder het inzicht om de pei'soon van· een ahder aan
te randen, onvtijwillig ,slagen of vei:wondingen aan Helene Dambly te lleb)Jen
toegebracht;
,
, ··
Dat · de ambtenaar van het openbaar
ministerie bij de rechtbank . van politie
te J\'[essancy voorme~de ,bekla>!gden heeft
doen dagvaarden mt hoofde van deze
· telastlegging en uit hoofde van inbreuken
op de verkeerspolitie ten aalizi€in·van de
eerste en dE! tweede, .terwijl hij teveils
Constant Goffinet, Raymond .. Paillot. en
Henri Fery liet dagvaarden uit hoofde

van iilbreuke'n op de verkeerspolitie, en
bovendien Henri Fery als burgerlijk ver'aiitwoordelijke voor Raymond Paillot;
Overwegeride dat, bij vonnis van
31 1\faart 1952, de rechtbank van politie
te :Messancy zich oilbevoegd heeft verklaard om van voormelde vervolging kennis te nemen, na te hellben vastgesteld
dat het aan Constant Goffinet ten laste
gelegde feit het wanbedrijf scheen uit te
maken van onvrijwillige toebrenging van
slagen of verwondingen waarvan Helene
Dambly het slachtoffer was geweest,. er
bovencUen op wijzend dat, vermits de
raadkamer geen beschikking had genamen waarbij in dit opzicht verzachtende
omst:indigheden werden aangeriomen, de
inbrei:i.k niet birine11 llaa r bevoeg(lhei<1
viel en dat een degelijke rechtsbedeling
vereiste dat << de gezamenlijke aan de
onderscheiden beklrragden ten laste gelegde feiten ll, wegens het samenhangend
karakter ervan, tegelijk door · een zelf(le
rechtbank zouden worden llerecht; '
Dat deze op tegenspraak gewezen beslissing het voorwerp is geweest noch van
verzet noch van hoger bero_ep en dat zij
derhalve in kracht Ytm gewijsde is gegaan;
_Overwegende dat. de Raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen,
bij beschikking van 1 Avril 1952, waarin
verzachtende omstancligheclen zijn aangecluid, Constant Goffinet verwezen :heeft
naar de bevoegde rechtban:k van politie,
.nit hoofde van te Halanzy, ov 15 December. 1951, bij gebrek aan vooruitzicht of
nan v_oorzorg, cloch zonder het inzicht om
de persoon van een ancler aan te randen,
onvrijwillige slagen of verwondingen aan
Helene Dambly te hebben toegebracht;
Dat de: ambtenaar van het openbaar
ministerie opnieuw alle voornoemde personen heeft laten dagvaarclen niJ hoofde
van de teg·en hen in de eerste dagvaarding. opgenomen telastleggingen, en bovenclien tegen Constant Goffinet .de_ telastlegging,van onvrij_willige toebrenging van
slagen deed gelden, welke het vQorwerp
was geweest van de beschijrking van de
raadkame~· van 1 :April _1952;
Overwegende dat de Rechtbank van
politie te- Messancy bij vonnis van 19:September 1952 strafrechterlijke veroordelingen heeft uitgesproken ten laste- van
Joseph Krier err van Germain ·Lambert,
en de andere betichten heeft vrijgesproken, terwijl het tevens (')Ver .de burgerlijke vorderingen uitsprauk deed;:·
Overwegende dat op hager beroep ingesteld door de ·veroordeelden,' door beide
burgerlijke par'tijen en door het openbaar
' (2) Zie

(l) Verbr.,

1953, I, 835).

22 Juni 19153•· (BI!ll. en PAsrc.,

:Verbr.,

3

N:ovm'nbe.'

1952 '(Arr.

'T'e1·b1·,, 1953, blz. 116; Bull.- mi.PASIC., 1953,'-I,

127, en nota).
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-807ministerie, de Correctionele Rechtbank te
Aarlen bij vonnis van 3 December 1952
het vonnis van de Rechtbank van politie
te Messancy vernietigd heeft, en voor
recht heeft gezegd dat de rechtbank van
politie onbevoegd was om kennis te nemen van de tegen alle beklaagden gerichte vervolgingen, alsmede van de stellingen van burgerlijke partij;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Aarlen haar beslissing
steunt op de overweging dat de rechtbank
van politie de kennisnemingsbevoegdheid
uitgeput had welke voor haar uit de eerste beschikking van verwijzing was
voortgevloeid, en op het feit dat de tegen
Goffinet en de tegen de andere beklaagden
gerichte vervolgingen samenhangend zijn;
Overwegende clat de beschikkingen van
de raadlmmer van de Rechtbank van
eerste aanleg te Aarlen van 4 Maart 1952
en 1 April 1952, alsmede het vonnis van
de Rechtbank van politie te Messancy
van 21 Maart 1952 en het vonnis van
de Correctionele Rechtbank te Am·len
van 3 December 1952, waarbij in hoger
beroep uitspraak wordt gedaan, in kracht
van gewijsde zijn gegaan en dat nit hun
tegenstrijdigheid een geschil van rechtsgebied is ontstaan hetwelk de loop van
het gerech t belemmert;
Overwegende dat, ook al heeft de
Rechtbank van politie te Messancy, waaraan tegelijk onderworpen waren een vervolging ten laste van Constant Goffinet
uit hoofde van inbreuk op artikel 42 van
het koninklijk besluit van 1 Februari
1934, welke inbreuk gebleken is een bestanddeel uit te maken van het niet
gecontraventionaliseerde wanbedrijf van
onvrijwillige toebrenging· van verwondingen aan Helene Dambly, alsmede vervolgingen ten laste van Krier, Lmnbert,
Iiennico, Paillot en Fery uit. hoofde van
het gecontraventionaliseerde wanbedrijf
van onvrijwillige toebrenging van verwondingen aan Dambly alsook van
overtredingen van de Wegcode, zich terecht onbevoegd verklaard l1eeft ten aanzien van de eerste vervolging, zij niet
mocht nalaten uitspraak te doen over de
andere vervolgingen welke binnen de
grenzen harer bevoegdheid vallen, door
voor de eerste maul te wijzen op een verband van samenhang tussen al. de vervolgingen;' ·
Overwegende dat het vonnis van onbevoegdverklaring hetwelk op 21 Maart 1952
gewezen werd over cle vervolging ingestehl
tegen Goffinet op de rechtstreekse dagvaarding door het openbaar ministerie,
geen beletsel ervoor opleverde dat de
raadkamer van de rechtbank van eerste
aanleg·, waarbij deze vordering voordien
niet was aanhangig gemaakt geweest, op
:t•·. AprU: 1952 wegens verzachtende omstandigheden de verwijzing zou bevelen,.

op vordering van de procureur des konings, van voornoemcle betichte naar de
bevoegde rechtbank van politie, uit
hoofde van onvrijwillige toebreng·ing van.
verwonclingen, mits aanwijzing;
Dat de Rechtbank van politie te Messancy derhalve op 19• September 1952 op
geldige wijze uitspraak heeft kunni:m
doen over de vervolging welke tegen Goffinet ten gevolge van voormellle beschikking werd ingesteld, maar dat zij enkel
nog vermocht de publieke vorclering niet
ontvankelijk te verklaren welke opnieuw v66r haar werd ingesteld tegen de
anclere betichten nit hooflle van de inbreuken waarover zij reeds uitspraak
had gedaan bij het in kracht van gewijsde gegane vonnis van 21 Maart 1952,
waarbij zij zich ten onrechte onbevoegd
had verklaart;
Dat gevolglijk, waar de Correctionele
Rechtbank te Aarlen, op het hager beroep
tegen dit vonnis van de rechtbank van
politie uitspraak cloende, het heeft
vernietigd, zij ten onrechte verklaard
heeft dat deze reehtbank onbevoegd was,
dan wanneer de vervolging ten laste van
Goffinet op geldige wijze bij dezelve aanhangig was geweest en dan wanneer de
ten laste van de andere betichten ingestelde publieke vordering niet ontvankelijk was;
Overwegende, ten· opzichte van de vervolging ingesteld tegen Krier, Lambert
en Hennico uit hoofde van het gecontraventionaliseerde wanbedrijf van onvrijwillige toebrenging van verwondingen aan
Helene Dambly, dat de publieke vordering niet vervallen is door verjaring, vermits zij geschorst is geweest vanaf de
dag· -waarop de beslissing waaruit het
geschil van rechtsgebied is ontstaan, namelijk het vonnis van de Rechtbank van
politie te Messancy van 21 Maart 1952,
in kracht van gewijsde was gegaan, dit
is vanaf de 1• April 1952, en vermits op
die datum sedert de dag der feiten geen
zes maanden waren verlopen;
Dat hetgeen daarentegen de vervolging
aangaat uit hoofde van hetzelfde geco:i:ttraventionaliseerde wanbedrijf ten laste
van Goffinet, de publieke vordering vervallen was ten dage waarop de beslissing
waaruit het geschil van rechtsgebied is
ontstaan, namelijk het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Aarlen van 3 December 1952, in kracht van gewijsde is
geg·aan, aangezien de laatste handeling
van vervolging of van onderzoek, waardoor op dienstige wijze de verjaring van
de publieke vordei·ing werd gestuit, het
verhoor was van een getuige ter openbare
terechtzitting van de Rechtbank van politie te Messancy op 6 Juni 1952 en de
beslissing waarbij de zaak tot voortzetting op 20 Juni 1953 werd verschoven;
Dat evenwel de publieke vordering, voor
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zoveel zij werd ingesteld uit hoofde van
een inbreuk op de Wegcode waaromtrent
erop werd gewezen dat zij een bestanddeel uitmaakte van het misdrijf van onvrijwillige toellrenging van verwondingen,
niet door ''erjaring vei·vallen is;
Om die redenen, het rechtsgebied regelencle, behalve wat de vervolging aangaat
ten laste van Constant Goffinet uit hoofde
van het onvrijwillige toebrengen van verwondingen aan Dambly, aangezien de deswege ingestelde publieke vordering door
verjaring vervallen is, 1° vernie'tigt het
vonnis van de Rechtbank te Messancy
van 21 Maart 1952, voor zoveel cUe rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard om
uitspraak te doen over de vervolgingen
welke bi.i llaar ten laste van Joseph
Krier, van Germain Lambert en van Camilie Hennico aanhangig waren gemaakt;
beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van de
Rechtbank van politie te Messancy en dat
melding er van zal gemaakt worden op
de kant van de gedeelteli.ik vernietigde
beslissing; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Rechtbank van politie te
Neufchftteau; 2° vernietigt het vonnis van
fie Correctionele Rechtbank te Am·len
voor zoveel die rechtbank zich onbevoegd
heeft verklaard om uitspraak te doen
over de ten laste van Goffinet ingestelde
vervolging; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Am·len en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak, wat de
vervolging ten laste van Constant Goffinet nit hoofde van inbreuk op de verkeerspolitie betreft, naar de Correctionele Rechtbank te Neufchateau.
13 Juli 1953. - 26 kamer. - Voo1·zUte1·,
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggever,
H. van Beirs. - GelijlGlu.idende oonollr.sie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

2e
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VOORZIENING IN VERBREKING.
ZAKEN VAN RECH'l'S'l'REEKSE BELAS1'INGEN.
AR1'IKEL 416 VAN HE'l' WE'l'BOEK VAN S'l'RAFVORDERING. BEPALING 'l'OEPASSELIJK IN
ZAKEN VAN DIREC'l'E BELAS'l'INGEN.

dende of onderzoeksan·esten sleohts na
het eindnrrest kan wonlen ingesteld, is
van toepassing niet nlleen in st1·atzaken
dooh oolc nag in jisonle en i.n alle zaken
wellce de openbcwe orde 1'ctlcen en ann
de t1.veede lwm.er van het H of vnn verking worden opgedra,qen; de vom·ziening ingesteld tegen het nr1·est wnarbi,i
cle znak tot verde1· onderzoelc nnar de
bf3voegcle direotwtw der belastingen verwezen we·rd is dns niet ontvnnkelijlc (1).
(N. Y. ETABLISSEMENTS VAN DEN BEMDEN ~'RERES,
'l'. BELGJSCHE S'l'AA1'.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 November 1952 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over de van ambtswege opgeworpen
grond van niet-ontvankelijkheid :
Overwegende dat, krachtens artikel 416
van het vVetboek van strafvordering, toepasselijk niet aileen in strafzaken maar
ook in fiscale en in alle zaken, welke de
openbare orde raken en door de wet aan
de twee<le kamer van het Hof van verbreIdng worden opgedragen, cle eis tot ver!Jreking tegen de voorbereidende arresten
en de arresten van onrlerzoek, lmiten de
gevallen waarin het beslissingen geldt gewezen over de bevoegdlleid, slechts na
llet ·eindarrest toegelaten wordt;
Overwegende, ter zake, dat het hestreden arrest het verhaal ongegrond verklaart wa t betreft de bezoldigingen van de
l1estuurders en de vergoeding van de weduwe Van clen Bemden, doch clat het voor
llet overige, vooraleer .recht te doen, de
zaak verwijst na:u cle bevoegde directeur
der belastingen tot verder onderzoek om
naclerhand beslist te worden nadat de
zaak voor het hof van beroe11 zal worden
teruggebracht;
·
Overwegende clat het arrest niet gewezen werd over een betwisting betreffende
bevoegllheicl;
Dat vermits het geen einde stelt aan het
geschil, het geen eindarrest is in de zin
van voormeld artikel 416;
vVaaruit volgt dat de voorziening niet
ontvankelijk is;
·
Om di_e redenen, verwerpt de voorzlening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.

Artilcel 416 van het Wetboek van strafvordering nn(tr l'Uid wnarvan, behalve
wanneer het gnnt om ove1· de bevoegdheid gewezen beslissin.oen, de voorZ'iening in verb1·eJcing tegen vom·berei-

14 Juli 1953. - 2" kamer. - Voorzitter
en ve1·sla.ogeve1·, H. de Clippele, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijlcluidende
oonol~tsie, H. Ganshof van der Meersch,
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van
Leynseele.

(1) Verbr., 10 Mei 1948 (A1'1'. Ve?·b1·., 1948,
biz. 267; Bull. en PASIC., 1948, I, 308) en

29 Mei 1951 (AT1'. VeTb1·., 1951, biz. 566; Bull.
en PASIC., 1951, I, 657).
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VOORZIENING IN VERBREKING.
ZAKEN VAN RECR'l'STREEKSE BELASTINGEN.
NEERLEGGING VAN RE'l' VERZOEKSCRRIF':r
'l'ER GRIFFIE VAN HET HOF VAN llETIOEP. AU'l'REN'l'IEKE WIJZE WAAROP RE'l' INZICR'l'
OM ZICR 'l'E VOORZIEN WORDT 'l'E KENNEN GEGEVEN.
VOORZIENING IN VERBREKING.
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELAS'l'INGEN.
NEERLEGGING VAN RET VERZOEKSCRRIFT
TER GRIFE'IE VAN RET HOF. -- NEERLEGGING
WELKE DIENT 'l'E WORDEN GEDAAN DOOR DE
PARTIJ ZELF OF DOOR HAAR BIJZONDERE GE-

Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
14 Jnli 1953. - 26 kamer. - Voorzitter
en verslauuever, H. de Clippele, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijlclttirlende
conclusie, H. Ganshof van der Meersch,
advocaat-generaal. - PleUer, H. Van
Leynseele.

2e

VOLMACH'l'~GDE.

1° Het is rloo?' het neerleggen van ZtJn
vet·zoelcsclwi.ft ter grijfie van het hot
van beroep dat ae aanlegge·r z·ijn inzicht te kennen geett zich tegen een in
zalcen van t·echtstreekse belastingen gewezen arrest te voorzien (1).
2° Het neerleggen teT rtrijfie van het hot
van beroep van rle voomiening in verbrelcing tegen een in een zanlc van ?'echtstreekse belast'inuen umvezen arrest
rlient te worrlen gerlaan floor rle partij
zelt of rloo·r h1tar bi;izonclere ge-volmachtiude (2).
(VANVINCKENROYE, T. BELGISCHE Si'AAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
RET HO]'; Gelet op het bestreden
arrest, op 20 l\llaart 1953 door het Hof.
van beroep te Lui.k gewezen;
Over de van ambtswege opgeworpen
grond van niet-ontvankelijkheid :
Overwegende dat de aanlegger, enkel
door het neerleggen van het verzoekschrift tot verbreking, op . anthentieke
wijze zijn inzicht te kennen geeft zich te
voorzien tegen een in zake clirecte belastingen door het hof van beroep gewezen
arrest;
Overwegende dat deze neerlegging ter
griffie van het hof van beroep dns client
gedaan te worden hetzij door de partij
zelf, hetzij door haar bijzondere gevolmachtigde;
Overwegende ter zake dat de neerlegging van het verzoekschrift tot verbreking gedaan w~rd door deurwaarder
Fossion, hoewel nit de overg·elegde stukken niet blijkt dat deze daartoe last had
gekregen;

(1) (2) Verbr., 8 Juli 1952 (Arr. Vm·br.,
1952, blz. 647; B"ll. en PAsrc., 1952, I, 733).
(3) Verbr., 23 Mei 1950 (An·~ Ve>·b,·., 1950,
blz. 597; B1tll. en PASIC., 1950, I, 669 en de
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1°

INKOMS'J'ENBELASTINGEN:
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. BEPALING VAN
DE BELAS'l'BARE INKOMS'l'EN DOOR MIDDEL \;AN
FEI'l'ELIJKE VERMOEDENS EN ONDER l\IEER VA1\
TEKENEN EN INDICIEN VAN GEGOEDHEID.
2° INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. BEPALING VAN
DE BELASTBARE INKOMSTEN OP GROND, ALS
BEWIJSKRACH'l'IG ELE}!ENT, VAN HET BEDRAG
DER AAN DE 'l'AXE OP DE VER'l'ONINGEN ONDERWORPEN ONTVANGSTEN. WE'l'TELI.TKHEID.
3° INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN AlllB'l'SWEGE. BEPALING VAN
DE BELAS'l'BARE INKOMSTEN BIJ VERGELIJKING
MET DE NORMALE WINSTEN VAN SOOR'l'GELIJKE
BELAS'l'INGPLICHTIGEN. VERGELI.TKING MET
DE WINS'l'EN VAN EEN ENKEL SOORTGELIJKE
BELAS'l'INGPLICH'l'IGE. WE'I'TELI.TKHEID.
¥ INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN A~~BTSWEGE. BEPALING VAN
DE BELAS'l'BARE INKOMS'l'EN Bl.J VERGELIJKING
MET DE NORUALE WINSTEN VAN SOOR'l'GELIJKE
BELAS'l'INGPLICR'l'IGEN.
BEPALINGSWIJZE
WELKE HET llEOORDELINGSVERMOGEN VAN DE
RECHTER NIE'.r UITSLUIT.

1° In ae gevallen voo1·zien door artilcel 56
van rle samenuescha7cel£le wetten op de
"inlvomstenbelastinuen mag rle arlministratie het berlrag van ae belastbare inlcomsten. ·uan ambtsweue bepalen op
urond van teUelijlce vennoerlens en on(Ze?' meer van telcenen en inrlicWn van
gegoedheirl (3).
2° Door wi"tdntldcelijlc cc rle door de belanghelJbenrlen ot door rle arlm·inistratie ueleverrle bewijslcmchtige elementen ll voor te beho1trlen, laat artilcel 28
van rle samenueschalcelde w.etten op rle
inlcomstenbelnsUngen toe een door rle
administ?·at-ie ueleve?·d bewijslcrachtig
element in acht te nemen zoals het berl?·ag van rle aan rle tame op rle ve?·toningen en vermalvelijkherlen onrlerwo1·-

conclusies van het openbaar ministerie; 5 Juni
(3 an·esten) en 19 Juni 1951 (A1-r. Verbr.,
1951, blz. 581 en 624; B"ll. en PAsrc., 1951, I,
673, 6?4, 675 en 721).

-810pen ont'Vangsten van de belastingplichtiue (1).
3° De waa1·de van het vermoeden door ar. tikr:l 28 van de samengeschalcelde wetten op de inlcomstenbelasUnuen aan de
1Jergelijlcing met de normale winsten
eri. baten van soo1·tgelij lee belnstingplichtigen toegelcend, wordt niet nfhanlcelijlc
uemaalct t'ctn de verwijzing naa1· ve?·scheidene soo1·tyelijlce belnstinyplichtiyen (2).
4° Doordat het a1·UJcel 28 van de samenyeschalcelcle wetten, in de yevallen waa1·
bew·ijslcrachtige elementen ontbrelcen,
een wi:ize van bepaling instelt van de
lc1·achtens n>·s 1° en 3° van paTagraaf 1
11an arUlcel 25 belastbare w·insten en
baten, slnit het rloo1· te venvijzen naa1·
rle ·wins ten en bat en -van soo1·tyez.tj Jve
belastinuplichtiuen alle beoo?'delinusmacht n·iet nit van de bestanddelen
welke in acht cl'ienen te wonlen uenom.en.

BET HOE'; - Gelet op het bestreden
anest, op 4 Mei 1951 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
Over bet eerste middel : scbending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat bet
bestreden arrest de subsidiaire aanvullende conclnsies van aanlegger onbeantwoord heeft gelaten waarin deze laatste
·staande hield dat !le administratie, llij
toepassing van artikel 28 der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, slechts gesteund heeft op
een eenvouc1ig nummer van het repertorium, zonder I1et vergelijkingspunt volcloende te bepalen, en dat alclus een doeltreffende controle van bet hof van l1eroep
onmogelijk was :
Wat de grond van niet-ontvankelijkheicl J1etreft welke verweerder opwerpt en
hieruit afieidt dat aanlegger bij zijn verzoekschrift geen uittreksel van zijn conclusies gevoegd heeft :
Overwegende dat aanlegger cle stukken
nodig tot staving der voorziening samen
met de betekende voorziening en de uitgifte van l1et .bestreden arrest, ter griffie
van het Hof van beroep te Luik, r:egelmatig heeft neergelegd; cla.t deze stukken
het door de griffier afgeleverd eensluidend

afschrift van aanleggers onderscheiden
conclusies omvatten;
Overwegende dat de reden van niet-ontvankelijkheid niet gegrond is;
Over het middel :
Overwegende dat het bestreden arrest
erop wijst dat de llruto bedrijfsinkomsten van aanlegger berekend werden << aan
de hand van het register nr 713 betreffende de taks op de vertoningen en vermakelijkheden )) en dat « de onkosten ver.bonden aan de bedrijfsuitbating vastgestelcl zijn geworclen. ~. bij vergelijking
met een ander schatplichtige vermeld onder ur 6897 van het repertorium )) ;
Overwegende dat door te beslissen « dat
de administratie niet kan gehouden zijn
de .schatplichtige, wiens inkomsten tot
verg~lijkingspunt
hehbe11 gediend, bi.i
name te noemen >l, de rechter over de
groncl aang!'nomen heeft clat het ter zake
niet nodig !Was, om hem in de mogelijkheid te stollen zijn toezicht over de wettelijkheid van de taxatie uit te oefenen,
de iclentiteit nader te bepalen van sooi·tgelijke belastingplichtige vermeld bij middel van een administratief kentek(m ·en
dat in zodanig geval, waar het getal van
cle belastingplichtigen die hetzelfde bee
drijf uitoefenen, zeer gering is, de verwijzing naar een enkel vergelijkingspunt
gerechtvaardigd is;
Overwegende dat deze motivering, welke
ook de waarde er van weze, een antwoord
uitmaakt 011 fle conclusies waarvan in
het midclel gewag wordt gemaakt;
Dat het m~ddel in feite niet opgaat;
Over het tweecle midclel : schending
van artikel 56 der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen
doordat de administratie tot het bepalen
cler bruto-inkomsten van aanlegger die
geen aangifte had overgelegd, niet heeft
gesteund op feiten gekend krachtens de
vergelijkingsprocedure ingesteld llij artikel 28 der samengeschakelcle wetten en
niet mocht steunen op de indiciaire
methode ingesteld bij artikel 55, vermits
deze noodzakelijkerwijze . een aangifte
veronderstelt, betg"een ter zake niet het
geval was, en doordat bijgevolg de belastbare inkomsten niet werden bepaald
op grond van ingevolge de enige door de
wet ter zake voorziene procedure gekende
feiten, namelijk de vrocedure van artikel 28, en dus bepaald werden op grond
van feiten die geen vermoedens in de zin
bedoeld bi.i artikel 56 uitmaken;
Overwegende dat vermits :ninlegger

(1) Verbr., 10 Juli 1951 (AlT. Ye•·br., 1951,
biz. 680; Bull. en PAsrc., 1951, I, 783) en
4 JI-Iaart 1952 (Ar1·. T1 e.·b1·., 1952, biz. 360;
Bttll. en PAsrc., 1952, I, 410).
(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
29 Mei, 5 Juni (twee arresten) en 26 J~ni 1951

(An·. Ym·b,·., 1951, biz. 566, 581 en 640; B"ll.
en PAsrc., 1951, I, 657, 673 en 737) en 25 September 1951 (An·. Ye1·br., 1952, biz. 22; Bttll.
en PAsrc., 1952, I, 23) alsook de .conclusies·van
het openbaar ministeri~ verbr., 23 Januari
1953 (B1tll. en PASIC., 1953, I, 365).

('l'HOMMIS, '1'. llELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

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

.

-~--

---,

-811geen aangifte van ZIJU: belaJltbare inkom- van zijn wettelijke verplichting de admisten overgelegd had, bet bebeer krachtens nistratie gemachtigd werd van ambtsartikel 56 der samengescbakelde wetten wege te vestigen;
betreffende de inkomstenbelastingen geOverwegende dat het middel niet ktin
macbtigd was om de belasting van aangenomen worden;
ambtswege te vestigen op gron:d van het
Over het derde middel : schending van
vermoe<}elijk bedrag zijner belastbare in- artikel 28 van de samengeschakelde wetkomsten;
ten betreffende de inkomstenbelastingen,
Dat indien deze bepaling aan het bebeer doordat, eerste onderdeel, het bestreden
de. macht niet verleent om de belasting arrest aangenomen heeft dat, om de onwillekeurig te vestigen, zij de toevlucht kosten verbonden aan de bedrijfsuitbating
niet uitsluit tot feitelijke vermoedens van nanlegger te bepalen; de administraom het bedrag van de belastbare inkom- tie zich tevreden stelde met de vergelijsten te bepalen op grond waarvan de ad- king met een andei·e schatplichtige, ver-.
ministratie gemachtigd is de belasting meld onder nr 6897 van het repertorium,
van ambtswege te vestigen;
dan wanneer artikel .28 de vergelijking
Dat aldus, doordat zij vermoedens uit- voorschrijft met de normale winsten en
maken, de tekenen en indicien mogen baten van soortg·elijke belastingplichtigen
weerhouden worden om het vermoedelijk (in het meervoud) en doordat, tweede onbedrag van de belnstbare inkomsten te be- derdeel, het bestreden arrest de aanduipalen zowel bij niet-aangifte als, bij toe- ding onder het nummer van het repertopassing van artikel 55 van vermelde wet- rium als voldoende beeft beschouwd, nietten, wanneer het aangegeven inkomsten- tegenstaande art~kel 28 de vergelijkingscijfer onjuist bevonden werd;
procedure voorschrijft niet inachtneming·,
Overwegende dat nit de vaststellingen volgens het geval, van het aangewend kavan bet bestreden arrest blijkt dat bet pitaal, van de omzet, van he't aantal werkbedrag cler belastbare inkomsten bepaald lieden, van de benuttigde drijfkracht, van
werd : 1 o wat het bruto bedrag betreft, de huurwaarde der in bedrijf genomen
in verbouding met de door aanlegger be- gronden, alsmede van alle andere nuttige
taalde taksen op de vertoningen en ver- inlichtingen, hetgeen veronclerstelt dat
makelijkheden welke op bet register het beclrijf van soortgelijke belastingnr 713 voorkomen, en 2° wat de bedrijfs- plichtigen voldoende omstandig moet beuitgaven betreft, bij vergelijking met een paald worden ten einde aan het Hof van
beroep toe te laten na te gaan of de verandere belastingplichtige;
Dat de raming van de belastbare in- gelijking cloeltreffencl is :
komsten dus wel op vermoedens ·steunt,
Over het eerste onderdeel : .
daar vermoedens gevolgtrekkingen zijn
Overwegende dat, indien artikel 28 der
die nit een gekend feit afgeleid worden samengeschakelde
wetten de vergelijking·
om tot een onbekend feit te besluiten;
voorziet met de normale winsten of baten
Overwegende, trouwens, dat de inacht- van soortgelijke belastingplichtigen, de
genomen gegevens overeenstemmen met door de wet alzo aan deze vergelijking
degene waarmede bedoeld artikel 28 toe- toegekende waarde van vermoeclen, nochlaat rekening· te bouden;
niet afhankelijk wordt gemaakt van
Dat deze bepaling, door de << bewijs- ·tansverwijzing
naar meerdere soortgelijke
kracbtige gegevens geleverd hetzij door de
de belanghebbenden, hetzij d,oor het be- belastingplichtigen;
Over het tweede onclerdeel :
beer ll uitdrukkelijk voor te behouden,
Overwegende dat noch uit de vaststeltoelaat een door het beheer geleverd bewijskrachtig gegeven, zoals het bedrag· lingen van het arrest noch uit de stukken
<ler geincle sommen die door ·de taks op cler rechtspleging waarop het bof acht
de vertoningen en vermakelijkheden ge- vermag te slaan, hlijkt clat aanlegger in
de onmogelijkheid zou gestelcl geweest
troffen worden, in overweging te nemen;
Dat zij ook toelaat, om de verhouding zijn, hij gebreke van nadere vereenzeltussen de bruto-lJedrijfsinkomsten en de vigheid van de soortgelijke belastinglledrijfsuitgaven te bepalen, gebruik te plichtige, de gepastheid van de ingeroemaken van de door de normale winsten pen cijfers te betwisten;
Overwegende dat de administratie niet
of baten van soortgelijke belastingplichgehouden was het bewijs van bet juiste
tigEm opgeleverde aanwijzingen;
Overwegende dat de rechter over de bedrng van de helastbare inkomsten .van
grond <le feitelijke waarde van de ten aanlegger te leveren;
Overwegende clat door in geval van aftitel van vermoeden aangenomen bestandwezigheid van bewijskrnchtige gegevens
delen souverein beoorcleeld heeft;
een
wijze van hepaling van de krachtens
Overwegende dat aanlegger het bewijs
van het juiste bedrag· van zijn belastbare het 1° en het 3° van paragraaf 1 van artiinkomsten niet geleverd heeft om zich kel 25 belastbare winsten of baten in te
aan de gevolgen te onttrekken van de be- stellen, bet artikel 28 der samengE'sclmlasting· welke wegens de niet-uitvoering kelde wetten alle beoordelingsmncbt niet
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uitslul.t betreffende de elementen waarmede, volgens het bepaald geval, er vo.or
de verwijzing naar de normale winsten
of baten van soortgelijke belastingplichtigen rekening dient gehouden te worden;
Overwegende dat de bewijskracht van
de gegevens waarop ter zake de vergelijking steunt van de bestanddelen waaruit
het vermoedelijk bedrag van de belastbare inkomsten afgeleid wordt, souverein
beoordeeld wordt door de rechter over de
grond;
Dat op dit punt, het middel de feitelijke beschouwingen van het arrest bestrijdt;
Dat geen onderdeel van het middel kan
aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziec
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
14 Juli 1953. - 2° kamer. - Voorzitter,
H. de Ulippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. van Beirs.
- GeUjlclu'idencle conclus'ie, H. Ganshof
van der Meersch, advocaat-generaal.
PleUe1·, H. Van Leynseele.

2•

KAMER. -

14 Juli 1953

VOORZIENING IN VERBREKING.
ZAKEN VAN RECHTS'l'REEKSE BELASTINGEN.
AANDUIDING VAN DE GESOHONDEN WE'fSBEPALINGEN IN HET VERZOEKSCHRIFT TOT VERBREKlNG. VOORWAARDE VAN DE ON1'VANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING.

De voorz·iening in zalcen van rechtstreelvse
belast-ingen is niet ontvanlceUjlc indien
de ~vetsbepctlinr1en d·ie beweenl worden
rJeschonden te zijn ue~veest niet in het
verzoeJc8clwift tot vm·1J1·eJcinu aanuedtticl zi._in (1). (Wet van 6 September

Overwegende dat het verzoekschrift'
van aanleggers geen enkele wetsbepalirig
aanduidt welke door het bestreden arrest
zou geschonden zijn;
Waaruit volgt dat de voorziening niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
14 Juli 1953. - 2° kamer. - Vom·zitter
en ve·rslnggever, H. de Clippele, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijlcl-uidende
concl-us·ie, H. Ganshof van der Meersch,
advocaat-generaal.
Pleiter, H. Van
Leynseele.

VACANTIEKAMER.-

28 Juli 1953

MILITIEJ. HERKEURINGSHAAD. BESLISSING DIENEND 'l'E " 7 0HDEN UI'l'GESPROKEN IN
OPENBARE ZI'l"l'INH. UI1'GIF'l'E VAN DE BESLISSING MELDING DRAGEND DAT DE TERECH'l'Zl'l'TING OPENBAAR IS GEWEES'l'. MELDING
1.\'AARUJ'f BLIJK'l' DA1' DE BESLISSING IN OPENBARE Zrt"l'ING IS UJ'l'GESI'ROKEN GEWEES1'.

UU de op cle n-itg·iftc van de l!eslissing
van cle herlceu.rings1·aad aangebrachte
venneldinu naar luid waarvan de te1'echtzitt-inu 1NHL1"01J zij 1titgesprolcen
-wercl openbaa1· is geweest, blijlct clat
de /Jcstreclen beslissing in openbare
terechtz-itt-ing is uitgesprolcen ueweest.
{KACENELENBOGEN.)
ARRES1'.

HET HOF; - Gelet op het· bestreden
arrest, op 19 December 1952 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over de ontvankelijkheid van de voorziening :
Overwegende dat krachtens nrtikel 14
vnn de wet van 6 September 1895 het verzoekschrift tot verbreking, op straf van
nietigheid de aanduiding der gescllonden
wetten moet bevatten;

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 15 April 1953 gewezen door
de herkeuringsraad van de provincie Brabant ;
Over het enig middel : schending van
artikel 49 der wet van 15 Juni 1951, doordat, hoewel nit de aan aanlegger afgegeven eensluidende expeditie kan worden
afgeleid dat in openbare terechtzitting
uitspraak werd ·gedaan, dit wil zeggen,
dat de beslissing in openbare terechtzitting werd gewezen, mets evenwel veroorlooi't te beweren dat de heslissing in
openbare terechtzitting werd uitgesproken:
Overwegende dat de bestreden beslissing vermeldt dat .de terechtzitting van
15 April 1953, waarop uitspraak werd gedaan, openbaar is geweest, waaruit blijkt
dat de bestreden beslissing in openbare
terechtzitting is uitgesproken geweest;
Dat het middel in feite niet opgaat;

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
4 Maart 1952 (twee arresten) (A1-r. Verbr.,

1952, biz. 357 en 360 ;Bull. en
408 en 410).

1895, art. 14.)
(EOKELMANS, '1'. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
AlUlES'£.

PASIC.,

1952, I,

-- 813 Om .die redenen, verwerpt de voorziening.
28 Juli 19G3. - Vacantiekamer. - Voor.zitter, H. Louveatix, eerste voorzitter. -Verslaggever, H. Giroul. Gelijlcluidende concl~tsie, H. Ganshof van der
Meersch, advocaat-generaal.

VACANTIEKAMER. -

28 Juli 1953

YEJRKEEJR. RICHTINGSTEKEN DAT DE BESTUURDER VAN EEN VOER'l'UIG DIE ZIJN RICH'l'ING WIJZIGT, GEHOUDEN IS TE DOEN. VERBOD DI'l' l'EKEN 1'E HANDHAVEN BUI1'EN DE
'l'IJDRUilllTE NODIG '1'0'1' HET UI'l'VOEREN DER
BEWEGING.

Het artacel 96 van de Wegcode dat aan
de bestlr.urdet· van een voertnig clie zijn
richting wijzigen wil oplegt et· van lcennis te geven cloor een teken dat opho·u·
den rnoet zodra (le beweging is 1/.itgevoerd, verbiedt cle aanwend:ing van het
telcen van richtingswi;iziging b11.iten de
tijdruimte nodig tot het aanwi;izen en
het 1titvoeren dezet· beweging.
(BLONDEAU.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
>'Onnis, op 7 :Maart 1953 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Brussel;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 96 van de vVegcode, 163, 176
en 195 van het Wetboek van strafvordering, 5 van de wet van 1 Mei 1849 en 97
van de Grondwet, doordat het artikel·96
van de Wegcode enkel toepasselijk is in
geval de bestuurder van een voertuig, die
inderdaad zijn richting heeft gewijzigd,
verzuimt het richtingsteken hetwelk de
uitgevoerde bew()ging aankondigde, te
doen ophouden, en niet in het geval, zoals
in het onderhavige, waar enkel wordt
vastgesteld dat de bestuurder zonder
noodzaak van zijn richtingsteken gebruik
heeft gemaakt :
Overwegende dat, door te bepalen dat
de bestuurder van een voertuig die zijn
richting wil wijzigen zulks moet kenbaar
maken door een teken dat ophouden moet
zodra de beweging uitgevoercl is, artikel 96 van de Wegcocle het gebruiken van
het richtingwijzigingsteken verbiedt buiten de tijdruimte welke nodig is tot het
aanduiclen van het ver'richten van deze
beweging;
Overwegende da:t het bestreden vonnis
vaststelt dat aanlegger zijn richtingwijzigingsteken sedert een onbepaald ogen-

blik in werking had gesteld en dat hij
het in deze stand bij het opeenvolgend
voorbijrijden van twee kruisingen gehandhaafd heeft zonder aldaar af te
slaan;
Dat het bestreden vonnis uit deze vaststellingen wettelijk heeft kunnen afleiden
clat aanlegger,. die geen beweging tot wijziging van zijn richting meer uitvoerde,
artikel 96 van de Wegcode overtreden
heeft door desondanks zijn richtingsteken
te handhaven in een stand welke zodanige beweging aanduidde;
Dat het .middel naar recht faalt;
Overwegende dat de substantiille of op
straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvorrnen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redemm, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
28 Juli 1953. - Vacantiekamer. - Voot·zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. V m·slaggever, H. Giroul. Gelijlcluidende concl~tsie, H. Ganshof van der
Meersch, advocaat-generaal.

VACANTIEKAMER.-

28 Juli 1953

VOORZIENING IN VERBREKING. VOORZIENING DOOR DE BEKLAAGDE INGES'fELD
TEGEN EEN ARREST VAN DE KAlllER VAN INBE·
SCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ EEN l'EGEN
HElll VERLEEND AANHOUDINGSBEVEL BEVES'l'IGD
WERD. BEKLAAGDE DOOR EEN LAl'ERE BESLISSING VAN DE RAADKAlllER IN VRIJHEID GE·
STELD. VOORZIENING NIET ON'l'VANKELIJK.

Is we_qens gebt·ek aan belang niet ontvanlcelij k de voorziening cloor de belclaagde
ingesteld tegen een arrest van de kamer
van inbeschttl(Uyingstelling waarbij een
tegen hem vet·leencl aanhoudingsbevel
bevestigcl werd, wanneer de voorlopige
·i-nvt·ijheidstelling van de belclaagde is
bevolen geweest doot· een beslissing van
cle ·raadlcamer waartegen geen ho.qer bemep door het openbaar ministerie werd
ingesteld, dat kt·acht van gewijsde verwot·ven heeft en is 'ttitgevoerd geweest.
(PICHON.)
ARREST.

HE'J' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 18 Juni 1953 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel, karner van
inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat bij dit arrest een beschikking van de raadkamer van 6 Juni
1953 werd bevestigd waarbij een op 2 Juni
1953 door de onderzoeksrechter tegen
aanlegger verleencl bevel tot aanhouding
bevestigd werd;

- - - -
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-814Overwegende dat sindsdien bi:i een be(lchikking van de raadkamer, gewezen
op 27 Juni 1953, de voorlopige invrijheiclstelling van aanlegger gelast werd;
Dat deze beslissing, waarvan het openbaar ministerie niet in beroep is gekomen, kracht van gewijsde verkregen heeft
en ten uitvoer is gelegcl geweest;
Waaruit volgt dat de voor>~iening zonder belang· geworden is en tlm·halve niet
ontvankelijk is;
Om die redenen verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
28 Juli 1953.- Vacantiekamer.- Vom·zitte1·, H. Louveaux, eerste voorzitter. Verslaggeve1·, H. Giroul. Gelijlcl·uidende conclttsie, H. Ganshof van der
Meersch, aclvocaat-generaal.

maakt worden op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de __~~aak naar
de Oorrectionele Rechtbank te Luik, uitspraak cloende in hoger beroep; laat de
kosten de Staat ten laste.
·
·· ·
28 Juli 1953.- Vacantiekamer.- Voorzitte1·, H. Louveaux, eerste voorzitt&r. Verslaggevet·, H. Daubresse. - Gelijlcluidende conchtsie, H. Ganshof van der
Meersch, advocaat-generaal.

VACANTIEKAMER. -

TALEN (GEBRUIK). - STRAFZAKEN. NIETIGHEID VOOR'l'KOMENDE HIERVAN DA'l', BEKLAAGDE VERKLAARD HEBBENDE ZIOH. ME'l'
~.lEER

VACA.t'ITIEKAMER. -

28' Juli 1953

DRONKENSOHA:P. - BOE'l'E OPGELOPEN
DOOR DEGENE DIE IN S'l'AA'l' VAN OPENBARE
DRONKENSOHAP EEN VOER'l'UIG BES'I'UUR'l'.
MINIMUMS'l'RAF VAN 26 FRANK.
De boete opgelopen doo·r degene d·ie in
staat van openbare dronlcenschap een
voert1t·ig bestmtrt mag niet .minder dan
26 tmnk bedmgen (1). (Besluitwet van

14 November 1939, art. 3.)
(PROCUREUR DES KONINGS 'l'E VERVIERS,
'1'. GOFh'IN.)
ARREST.

28 Juli 1953

GE~IAK

IN

DE

FHANSm

'.rAAL Ul'l'

'l'E

DRUKKEN EN AANGEVRAAGD HEBBENDE DA'l' DE
HECHTSPLEGING IN DEZE 'l'AAL ZOU GEVOERD
WOUDEN, DE COUHECTIONELE REOH'l'BANK ''J'E
LEUVEN DE ZAAK HEEF'l' BEHOUDEN EN EHOVER IN DE

~~R.ANSE

'l'AAL HEElPT GEVONNJH'l'

ZONDER TE VERKLARF1N DA'l' ZIJ EEN. 'l'OEREIKENDE KENNIS VAN DE TAAL DER VERDAClr'l'EN

BEZAT. - NIEl'I!JHEID NIE'l' OPOEWORPEN
YOOR DE REOH'l'ER OVER DE GROND. - NIE'I'
VOORBERElDEND ARRES'l' OP 'l'EGENSPRAAK GEWEZEN DOOR HE'l' HOF VAN BEROEP. - GEDEKTE NIEl'IGHEID.
De niet-i,qhei(l hiet:van vom·tJcomende dat,
belclaa,qcle vooT rle Oon·ectionele Rechtbanlc te Le1tven verlclaard hebbende
z·ich met mee1· ge-malc in de franse taal
·u.it te clntlclcen en _qe-vonlenl hebbende
dat de t·echtsplegin!J in cleze tanl zou,
,qeschieden, de rechtba.nlc de zaalc heett
beho1r.den zon(ler te verlclaren een toereilcen(le Jcenn·is van de taal van de belclaagden te hebben, is uedelct door het
op tegensp1·aak gewe.~e1~ en n·iet lm~ter
1JOorbereiclend at-rest va--n het hot van
beroep aat zelf niet •is behept -met een
nietighei£l
oncle1·scheiden
van
deze
·UJa(wmerle het vonnis behept is (2) .

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 April 1953 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Verviers;
Over het enig micldel afgeleid uit de
schending van artikel 3 van de besluitwet
van 14 November 1939, doordat aanlegger
bij het bestreden vonnis tot een geldboete
van 20 frank nit hoofde van inbreuk op
voormeltle wetsbepaling werd veroordeeld, dan wanneer door tleze bepaling
het minimum der straf op 26 frank bepaald is :
Overwegende dat de correctionele rechtbank een lagere straf dan de bij de wet
gestelde heeft uitgesproken;
Dat het middel mitsdien gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig arrest
zal' worden overgeschreven in de registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Verviers en clat melding er van zal ge-

HET HOI!'; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 :M:aart 1953 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over !let enig middel : schencling van
de artikelen 2, 12, 14, 23, 24, 35, 37 en 40
van de wet van 15 Juni 1935 op het gebruik van de talen in gerechtszaken,
doorclat ten gevolge van een eerste vonnis

(1) Verbr., 5 Maart 1951 (A1·r. Yerbr., 1951,
biz; 382; Bull. en PAsrc., 1951, I, 453).
(2) Verbr., 2 Mei 1950 (A1·r. Verb,·., 1950,

blz. 548; n,zz. en PASIC., 1950, I, 610); 12 Februari en 2 April 1951 (B,ll. en PAsrc., 1951,
I, 374 en 514).

(Wet van 15 Juni 1935, art. 23 en 40.)
(SEVRIN.)
ARREST.

,__ :_._

-815·op 22 Odober 1952 gewezen door de Cor- Hen~·~r de Faveaux. - Gelijlcl1tidende con~·ectionele Rechtbank te Leuven, op de zo
cluste, H. Ganshof van der Meersch, adm eerste uanleg, als in hoger beroep ge- vocaat-generaal.
·
voerde rechtspleging, en onder meer . tot
het o]'Jstellen van het vonnis en van het
.arrest waarbij aanleggers werden ver·oordeelcl, de Franse taal werd gebezigd, VACANTIEKAMER. - 7 September 1953
ofschoon de zaak bij de Con'ectionele
Hecht\J_ank te Leuven in de Nedel'lanclse 1° l\IIILITIE. - AANVRAAG OM VlUJLATING.
BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN. ZAAK
voertttal was aangehracht geweest, en zulks
DOOR DE MILITIERAAD NAAR DE HOGE MILI·enkel omdat de verdachten verklaard had'l'IERAAD VERWEZEN. BESLISSING VAN DE
deli zich met meer gemak in cle Franse
HOGE MILITIERAAD WAARBIJ DE ON'l'S'l'ENTENIS
taal nit te drukken en verzocht hadclen'
VAN RIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN WORD'l'
dat _de rechtsplegirig in deze taal zou geVASTGESTELD. GEMO'l'IVEERDE RESLISSING.
voerd worden, dan wanneer deze onlstandigheid de rechtbank er normaal had 2° MILITIE. - AANVRAAG OM VRIJLATING.
BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN. ZAAK
dienen toe te hrengen de zaak te verwi.iDOOR DE MILI'l'IERAAD NAAR DE HOGE M:ILIzen naar het clichtshij gelegen rechtscolTIERAAD VERWEZEN. SOUVEREINE REOOHlege van <lezelfde rang·clat de door cle verDELING DOOR DE HOGE MILITIERAAD.
dachten gevraugde tanl vom· voertaal
heeft, vcrmits de rcchthank in dergelijk 3o lVliLlTIE. - AANVHAAG OM VRIJLATING.
BIJZONDERE OMS'l'ANDIGHEDEN. BIJgeval enkel g(~machtigd is de zaak uitZONDERE REOHTSPLEGING VOORZIEN DOOR ARzonderlijk te hehomlcn om ze in het
'l':KEL 29, PARAGRAAI<' 4, VAN DE WE'l' VAN
J!rans te herechten op voorwnarde clat zij
1ll JUNI 1951. - TOEPASSINGS,;OORWAARformeel verklare << een toereik<'nde kenDEN.
.
nis van cle taal van de ·verclachte te hezitten >>, - essentieel vereiste waarvan Jo lVIlLITIE. - UITSTEL EN VRIJLA'l'JNG WEGENS
MORELE
OORZAAK.
0NMISRARE
het bestaan noch in het proces-ver haal
S'l'EUN VAN HE'!' GEZIN. lN AANMEHKINO
der rechtszitting noch in de vermeldin'l'E NEM:EN INKOMS'l'EN.
gen· van het hE'roepen vouuis wonlt vastgestelcl :
Overwegende dat, aangenomen dat het 1° TVnnnee·r cle milit·ieraad, steunend op
de ontstenteni.s ·pnn bijzondere omstanmiddel · feitelijk gegroml ware het noch
(liyheden tot 1mwilliging vacn een aanv66r de rechter in hoger beroep is ingevraag om V1"'ijlaUng, ·de zaalc, avereenroepen noch amhtshalve door deze is oplcomstig artilcel 29, paHt[J1'anf 4, vnn de
geworpen geweest;
u:et van 15 J'lln·i 1951 ncta1· (le hoge miliOverwegende dat volgens artikel 40 van
tw1·a.ad
heeft vm·we.zen, hoewel 'de
de wet van 15 Juni 1935 op het gebruik
door artikel 10, parag1·ant 2, 1o, dezer
van de talen jn gerechtszaken, elk niet
wet voo1·ziene voo1·wa.(Wden niet waren
zuiver voorbereidencl arrest, clat op tegenvervula, 1.8 gemot-i1;eerd de lieslissing
spraak werd gewezen, de nie'tigheid dekt
·van cle hoge milUie1·aad die, bij ontstenvan het exploot en van de overige akten
tenis van memo1·ie of sch,·itteU._ik vervan rechtspleging die aan het arrest zijn
wem·, de vnststelling (lat voonnelde omvoorafgegaan;
standi_qheden n·iet voor·handen zijn, teOverwegende dat het bestreden arrest,
_qenove·r de beoordeling vnn rZe milit-iewaaraan, wegens schenfling van de wet
mad tegenstelt (1).
op het gebruik der talen in gcrechtszaken,
generlei onderscheiden nietigheid kleeft 2° Wannee1· de m1.Utie1·nad, stennend op
cle ontstentenis' vun b'ijzonctwre omstanvan die welke het heroepen vonnis zdu
digheden tot inwilliging vnn een aanhebben aangekleefd, op tegenspraak werd
m·aag om vrijlatinu, de za.nk overeengewezen en niet voorbel'eidencl is;·
lcomstiy artikel 29, paragra.nt 4, vun de
Dat het middel derhalve niet ontvanke·wet vnn 15 J1tni 1951, nna1· de hoge mili1ijk is;
tie1·aaa heeft verwezen, ofschoon de
En overwegende dat de bestreden bedoor artikel 10, pa1·agraat 2, 1°, dezer
slissing· werd gewezen over een rechtsplewet voo1·ziene voo1·wna1·den niet waren
ging waarin de substantiele of op straf
vm·vnld, beoor:deelt (le hoge' milUieraad
van nietigheid voorgeschreven rechtsvorsonverein ot de . door deze laatste wets.men werden nageleefd en dat de uitgebepaling vereiste biizondere voorwaar·sproken straffen de bij de wet gestelde
den al dan niet voorhanden z·ijn ..
niet overschrij clen;
Om die redenen, verwerpt de voorzie- 3° Toepassing van de b'i.izondere door artilcel 29, puragrnctf 4, van de wet vnn
ning; veroordeelt aanleggers tot de kos15 Juni 1951 voo·rziene 1"echtspleging
ten.
28 Juli 1953. - Vacantiekamer. - Voorzitter, H. Louveaux, eerste adv.ocaat-genernal. Ve1·slaggevm·, H. Anciaux

(1) Verbr:, 26 Januari 1953, zie A1·r. Verbr.,
1953, biz. 356; Bull. en PASIC., 1953, l, 399 en
notn,,

-816-''mag slechts gedaan worden wanneer· de
dr;JOr a1·tilcel 10, .para{f1'aaf 2; 1°, derzelfde wet tot toelcenning van 1/:i.tstel of
vTijlatinfl wegens onrwisba1·e stem~ van
het gezin ·verv·uld z·ijn; de amstancl'i{}heid
dat de mUicien voor de behoeften van
een landbonw-, nijve1·heids- of handelsbedrijf onmisbaar is, ornstnnd·i[Jlwid
voorzien (loo1· artilcel 10, pa1·agrnaf 2,
1°, van voo·rmelde wet, knn tot hogeryemelde toepassiny yeen aanleidiny ge·ven. (Wet van 15 Juni 1951, art. 29, pa-

ragraaf 4.)
4° De in aanme'rlC'iny te nemen inkornsten
tot beoordeliny vnn het feit dat de m-ilicien de onmisbare stettn van het yezin is,
zijn die van het kalenderjaa1· wellc aan
de datnm van het ·in(Uenen der aanvraay voo•raf.qaat, of gebe~wUjk cle vermoede ·inlcomsten van het lopena ja(£1',
·inclien vnststaat dat deze merkeliilc lage1· dan clie van het voorafganncle jaar
znllen z-ijn ,· er (lient r1een 1·e1cening te
worden gehouden met inlcomsten die
slechts in de toekomst z~tllen verwo1·ven
wo1·clen n£Ldat de miUcien onder (le wapens zal wo1·den opyeroepen.
(KERVYN D'OUD

MOOREGHEM.)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 29 Mei 1953 door de hoge
militieraad gewezen;
Over het eerste middel : afgeleid uit
de schending van de artikelen 97. van de
Grondwet, 10, paragraaf 2, 1°, en 29, paragraaf 4, van de wet van 15 Juni 1951
betreffende de cUenstplicht, doordat, uitspraak doende over aanleggers geval, hetwelk door de militieraad bij toepassing
van voormeld artikel 29, paragraaf · 4,
naar de hoge militieraad werd verwezen
daar geen vrijlating wegens kostwinnerschap kon worden verleend omdat de
voorwaarden vermeld in artikel 10, paragraaf 2, 1 o, niet vervuld zijn, alhoewel
er speciale omstandigheden voot·handen
zijn cUe voor de inwilliging van aanleggers aanvraag gunstig zijn, de bestreden
beslissing die aanvraag verwerpt, zich
daartoe beperkend te verklaren « dat er
geen speciale omstandigheden voorhanden
zijn die ten voordele ''an ue aanvraag
pleiten ll, uan wanneer dergelijke motivering .aan de vereisten der wet niet voldoet
daar zij de door aanlegger in zijn aanvraag ingeroepen argumenten en redenen
niet beantwoord noch weerlegd heeft :
Overwegende dat, na te hebben gelet
op de beslissing waarbij de militieraad
hem aanleggers aanvraag om vrijlating
op morele grond, voorzien bij artikel 12
van de wet van 15 .Juni 1951, heeft overgemaakt bij toepassing van artikel 29, pa-

ragraaf 4, van de zelfde wet, de b.oge
riiilitieraad vaststelt, dat er geen speciale
omstandigheden voorhanden zijn die ·ten
voordele van de aanvraag lnmnen worden
ingeroepen;
·
Dat, door alllus de omstandigheden die
door de. niilitieraad ''oldoende weruen geacht voor de inwilliging van de aanvraag
vo01' niet vaststaande te houden, de hoge
militieraad, bij ontstentenis van memorie
of verweerschrift door aanlegger overeenkomstig artikel 3S, paragraaf 1, van voormelde wet ingediend,. er niet toe gehouden was zijn beslissing op meer breedvoerige wijze te motiveren;
Dat het middel feitelijke grondslag·
mist;
Over het tweede middel : afgeleid uit
de schending van de artikelen 10, paragraaf 2, 1 o en so, en 29, paragraaf 4, van
de wet van 15 Juni 1951, doordat de bestreden beslissing aanleggers aanvraag
heeft afgewezen, dan wanneer, enerzijds.
voormeld artikel 29, paragraaf 4, ten doel
heeft aan de rechtscolleges in militiezaken de mogelijkheid te bieden vrijlatiug
van dienst · te verlenen in geval 'de in artikel 10, paragraaf 2, 1°, vermelde voorwaarden niet zijn vervulll, en dat, in het
onderhavig geval, de bij artikel 29, paragraaf 4, vereiste speciale omstandigheden
tot inwilliging van de aanvraag voor):tanden zijn, namelijk de ziekte van aanleggers vader die deze volkomen verhinclert
zijn hofbouwbedrijf te leiden, derwijze
dat, zonder aanlegger, dit bedrijf, waarvan gans het bestaan van het gezin afhangt, zal te niet gaan; en dan wanneer,
anderzijds, artilrel 10, paragraaf 2, so,
diende te worden toegepast vermits aanlegger onmisbaar is in het bedrijf dat hij,
voor rekening van zijn ouders, drijft :
Overwegenue dat de rechter over de
grond souvereii1 beslist over het al dan
niet bestaan van de voor de toepassiug
van artikel 29, paragraaf 4, van de wet
van 15 Juni 1951 vereiste bijzondere,omstandigheden;
Dat, wat het eerste onderdeel betreft,
het middel feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat er slechts dan toepassing van voormeld artikel 29, paragraaf 4,
kan worden gema·akt, wanneer de in artikel 10, paragraaf 2, 1 o, van dezelfde wet
voorziene voorwaarden niet zijn vervuld;
Dat derhalve, de in artikel 10, paragraaf' 2, so, bedoelde red en niet tot die
toepassing lei den kan;
Dat het tweeue omlerdeel van het middel naar rech t faalt;
Over het derde micldel : afgeleid uit de
schending van artikel 10, paragraaf 2, 1°,
van de wet van 15 Juni 1951, doordat, in
elk geval, de bestreden beslissing als bedrag van de inkomsten dat niet mag
worden overschreden opdat er kostwin-
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-817nerschap zou wezen, had dienen in acht
te nemen datgene dat overschoot na aftrek van het bellrag nollig, g·edurende
aanleggers diensttijd, tot bezoldiging van
een plaatsvervanger in het bedrijf dat
aanlegger thans voor rekening van zijn
ouders drijft, zddat dit salclo onder het
door de wet bepaald maximum inkomen
zal komen te staan :
Overwegende dat, volgens artikel 10,
paragraaf 2, 1°, alinea's 5 en 6, van de
wet van 15 Juni 1951, de in aanmerking
te nerri.en inkomsten die zijn van het kalenderjaar, voorafgaande aan de datum
waarop de aanvraag wordt ingediend of,
bij •.voorkomend geval, de vermoedelijke
inkomstei:J. van het lopende jaar wanneer
bewezen is dat deze merkelijk lag·er dan
die van het voorafgaande jaar zullen
zijn;
Dat, waar het cle ·inkomsten bedoelt die
in de toekomst zullen woruen bereikt,
nadat aanlegger onder de wapens zal
zijn, het m~ddel naar recht faalt;
Om die redenen, -verwerpt de voorziening.
7 September 1953. -

Vacantiekamer. -

Voorzitte-r, H. Wouters, voorzitter. Verslaggever, H. Belpaire. Gelijlcl!tidende concl!tsie, H. Mahaux, advocaat-

generaal.

VACANTIEKAMER; -7

September 1953

1° SAMIDNLOOP VAN MISDRIJVEN.1\1EERDAADSE SAMENLOOP VAN GECORREOTIONALISEERDE MISDADEN. WE'f'l'ELIJKE HERHALING. WETTELIJK MAXUIUJ\I YAN DE GEVANGENISSTRAF.

2° MIDDELEN VAN VERBREKING. STRAFZAKEN, J\IIIDDELEN VREEMD AAN DE
'OPENBARE ORDE WELKE NIET AAN DE RECH'l'ER
OVER DE GROND ONDERWORPEN WERDlcN.
0NON'l'VANKELIJKE MIDDELEN.

3° MIDDELEN VAN VERBREKING.
S'l'RAFZAKEN. MIDDELEN VREEMD AAN DE
BEVOEGDHEID WELKE UI'l'SLUI'l'END HET VOORONDERZOEK BETREFFEN. AAN DE RECHTER
OVER DE GROND NlE'l' ONDERWORPEN MIDDELEN. 0NONTVANKELIJKE MIDDELEN.

1 o In geval van meerdaarlse samenloop
van in stnat vnn wettelij Ice he-rhnlinu
gepleegde gecon·ectionaliseerde misdaden is het ma:vimum am· gevangenisstrat tw·intig jaa·r' (1). (Strafwetboek,

2° Is onontvanlcelijlc het middel vreemrl
aan de openbare o1·de dnt ann de rechte•· over· de g1·ond niet onderworpen
werd (2).
3° Zijn onontvanlcelijlc de middelen
·vn:Jemd aan de openba1·e o·rde die !t'itslu.Uend het vooronderzoelc bett'effen en
aan de ·rechte1· over (le g1·ond niet onrZei·wo·rpen werden (3).
·
(DAEN.)
ARl~ES'l'.

BET HOF; - Gelet on het bestreuen
arrest, op 31 December 1952 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel hieruit afgeleid dat de correctionele rechtbank, wegens de zwaarwichtighe~d der in de dagvaarcling vermellle beschullligingen, onbevoegcl was om llaarvan kennis te nemen :
Overwegenlle dat het midllel ami nauwkeurigheill ontbreekt en het hof niet toelaat de gegronllheicl ervan te beoorllelen;
Dat het midclel llerhalve niet ontvankelijk is;
Over het tweelle milldel : schenuing
van artikel 60 van het Strafwetboek,
doordat het arrest, llat verscheillene
samenlovenlle wanbedrijven beteugelt,
straffen uitspreekt die het d1lbbel van
het maximum van de zwaarste straf overschrijden :
Overwegende dat het bestrellen arrest
eiser schuldig verklaart a an : a) pogingen tot verkrachtingen van zijne dochter die de voile leefti.ill van tien jaar bereikt hall, b) aanranllingen ller eerbaarheicl met geweld of bedreigingen op de
versoon van zijn dochter en van zijn
zoon, minllerjarigen die de volle leeftijd
van zestien j aar niet bereikt hadden,
a) aanrandingen der· eerbaarheid zonller
geweld noch bedreigingen op de persoon
of met behulp van de persoon van zijn
dochter, die de voile leeftijd van zestien
jaar niet bereikt hall, zijnde in staat van
wettelijke herhaling, feiten wegens, dewelke eiser, bij bevel der raallkamer en
na aanneming van verzachtend« omstanlligheden, naar de Correctionele Rechtbank te Antwerpen verwezen werd;
Overwegende, enerzijds, dat het arrest
vaststelt dat eiser al de voormellle feiten pleegde, in staat van wettelijke herhaling zoals voorzien bij artikel [)6 van
het Strafwetboek;
Overwegenlle dat deze bepaling de rech-

art. 25, 56 en 60.)
(1} Verbr., 24 Augustus 1944 (A1'1·. Fe1·b•·.,
1944, blz. 195; B-ull. en PASIC., 1944, J, 459,
en nota 1).
(2} Verbr., 23 Maart 1953 (A•·•·. Fe1·b,·.",
VERBR,,

1953. -

52

1953, blz. 495; B·ull. en PASIC., 1953, I, 56Q, en
nota 3).
(3) Verbr., 22 December 1952 en 28 Juli 1953
(A,rr. Ye1'bT., 1953, blz. 248; B1lll. en PASIC.,
1953, I, 276 en 952).

-818te:r: toeliet beklaagde tot tweemaal het
maximum van de straf - zijnde in onderhavig geval vijf jaar gevangenisstraf
- te veroordelen;
Overwegende, anderzijds, dat het hof
van beroep, dat ten laste van beklaagde
verschillende samenlopende wan!Jedrijven
voor vaststaancle hi_eld, beklaagde, bij
toepassing van artikel 60 van het Strafwetboek, tot al de bij de wet ter beteu. geling dezer wanbedrijven voorziene
straffen kon veroordelen, op voorwaarde
het dubbel van het maximum van de
:zwaarste straf niet te overschrijden;
Overwegende dat, waar het eiser wegens de vermengde feiten A, B, 0, in zover zij ten opzichte van de dochter van
beklaagcle in staat van wettelijke herhaling gepleegcl werden, tot tien jaar gevangenisstraf veroordeelt, en hem daarbij
wegens feit B gepleegd ten opzichte van
de zoon tot vijf jaar veroordeelt, het arrest het dubbel van het maximum van de
:zwaarste straf (10 jaar) niet 'OVerschrijdt;
Dat het middel naar rechte faalt;
Over het derde middel : schending der
rechten van de verclediging, doordat,
1 o de door eiser, ter zitting van de correctionele rechtbank van 10 November
1952 aangevraagtle voeging bij de bundel
van inbeslaggenomen bewijsstukken betreffende het wangedrag zijner echtgenote, niet bevolen werd, 2° de correctionele rechtbank het verzoek van eiser tot
ondervraging van zijn echtgenote betreffende een door haar gepleegde aanranding niet inwilligde; 3° een der voornaamste getuigen niet aanhoord werd;
4° eiser, ter zitting van de correctionele
rechtbank van 12 November 1952, geen
woord tot zijne verdediging heeft mogen
uitspreken :
Over het gehele mi ddel :
Overwegende dat nit geen enkel stuk
van de procedure waarop het hof acht
vermag te slaan blijkt dat beklaagde v66r
het hof van beroep voormelde beweerde
onregelmatigheden zou hebben .doen gelden;
Waaruit volgt dat het middel, dat de
-openbare orde niet aanbelangt, nieuw en
derhalve. niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, voor het overige, de
door aanlegger overgelegde memorie middelen uiteenzet die, ofwel uitsluitend op
het voorbereidend onderzoek betrekking
hebben, ofwel, bij gebrek aan nauwkeurigheid, het hof niet in de mogelijkheid
stellen ze te onderzoeken;
En overwegencle dat de substantH:;le of
-op straf van nieligheid voorgeschreven
(1)
1949,
nota
(2)

Verbr., 24 Januari 1949 (A,.,·. Yerb1·.,
blz. 58; Bull. en PAsrc., 1949, I, 66, en
1).
Verbr., 26 Mei 1952;
Ye1'b1·., 1952,

A,.,.

rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is·
Om die redenen, verwerpt de vo'orziening en veroordeelt eiser tot de kosten.
7 September 1953. -

Vacantiekamer. -

TToo.rzitte1· en verslarwever, H. Wouters,
voorzitter. Gelij kluidende conclusie,

H. Mahaux, advocaat-generaal.

VACANTIEKAMER.

-7 Septembe~ 1953

1° RECHTERLIJKE INRICHTING. SAMENSTELLING VAN DE ZE'J'EL. STRAFZAKEN. - ARHEST MOETENDE GEWEZEN WOHDEN
DOOR AL DE REOHTERS DIE OP AL DE TEHEOHTZITTINGEN BE'fHEFFENDE DE ZAAK AANWEZIG GEWEES1' ZI,JN. ZIT'L'INGEN WAAROP
SLEOHTS BESLISSINGEN VAN UITS'L'EL GEWE·
ZEN WORDEN. NIE'l' DOOR DE REGEL BEDOELD.

2°

VONNISSEN

EN

ARRESTEN.

STHAFZAKEN: PROOES-VEHBAAL VAN DE
ZITTING. PROCES-VEHBAAL DAT HE1' UI'l'S'l'EL VAN DE ZAAIC VASTSTELT. 0NREGELMA'l'IGHEDEN IN DE SAl\lENS'l'ELLING VAN DE ZETEL.
0NREGELMATIGHEDEN
DIE
GEEN
SCHADE BEROICKENEN.

3° MIDDELEN VAN VERBREKING. STRAFZAKEN. l\iiDDEL WAARBIJ DE BESTREDEN BESLISSING EEN 'l'EGENS'l'RIJDIGHEID
IN DE BEWEEGREDENEN WORDT VERWE'l'EN
WELKE ZIJ NIET BEVA'.r. l\iiDDEL IN FEI'l'E
HRONDSLAG MISSEND.

1° Het artikel 7 van cle wet van 20 Apt"il
1810, hetwellc voorschrijft rlat de an·esten znllen gewezen wo1·den doo1· al de
Techters clie Mj al de zittingen betreftencle cle zaalc zijn aanwezig geweest,
becloelt mule1· die zittingen deze niet
waarop de zaalc ttitgesteld wm·d zonder
flat tot een oncle1·zoelcsplicht werd overgegaan (1).
2° W anneer het proces-verbaal der terechtzitting, hetwellc een ttitstel der
zaalc vaststelt, mwegelmatigheden betreffe'Jule cle sam.enstell.ing van de zetel,
zonls niet goecl,qekennle schrappingen,
bevat, zijn die onregelmatigheden met
betreklc·ing op een inwendige · dienst en
ordemaat1·egel niet van aard om de be-.
lcmgen cle1· pwrtijen te schaden (2).
3° ]J{ist feitelijlce gronrlslag het middel
dat de bestreden beslissin_q een tegenstl·ijclighefcl vnn beweeg1·edenen verwijt
wellce zi:i n'iet bevnt (3).
biz. 545; Bull. en PASIC., 1952, I, 625, en
nota 2).
(3) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
11 Mei 1953 (Arr. Ye1·br., 1953, biz. 620; Bull.
en PAsrc., 1953, I, 700, en nota 1).
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819 (HEYMANS, 1.', VOS.)
AHREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 Maart 1953 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
I. In zover de voorziening tegen de
over de publieke vordering gewezen beslissing gericht is :
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van· de artikelen 7 van de wet
van 20 April 1810, 97 van de Grondwet
en 1317 en volg·ende van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het zittingblad van
7. Maart 1953 niet goedgekeurde schrappmgen bevat met betrekking tot de
samenstelling van de zetel en dat het dus
nietig is, zodat niet kan ·worden nagegaan of de samenstelling van de zetel
steeds dezelfde is gebleven :
.
Overwegende, enerzijds, dat het procesverbaal van de terechtzitting van het hof
van beroep dd. 21 Februari 1953 vaststelt
dat de zaak op die terechtzitting werd
onderzocht, in beraad werd gehouclen en
voor uitspraak naar de terechtzitting van
7 Maa11: 1953 werd verschoven ·
Dat, anderzijds, het bestreden arrest
werd gewezen door dezelfde rechters als
die welke Oll de terechtzitting van 21 Februari .1953 gezeteld had den;
Overwegende dat het proces-verbaal
· van de terechtzitting van 7 Maart 1953
vaststelt dat « het hof in de omnogelijkheid is zich weder samen te stellen JJ 'en
het de uitspraak van het arrest op
14 Maart 1953 uitstelt;
Dat, ware zelfs het middel gegrond
dergelijke dienst- en ordemaatr.egel niet
van aarcl zijn zou om de belang·en van
eiser te schaden;
Overwegende dat het mhldel niet kan
aangenomen worden;
Over het tweede middel, afg·eleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bes'treden arrest vast. stelt, enerzijds, dat de eiser geen doorgan? voor de in beweging zijnde wegg·e]Jrmkers vrijliet en, anderzijds, dat een
ruimte van een meter overbleef tussen
het vo01:~te. gedeelte van de vrachtwagen
en het l'lJWlelpad, waaruit volgt dat eiser
wel. een do~~·sang voor de andere weggebrmkers vn]llet en het arrest dus op tegenstrijdige vaststellingen berust en in
ieder geval, niet wettelijk gemotiveer~l is
d~~r het ni<et vaststelt of en waarom de
vn]gelaten doorg·ang onvoldoende zou
zijn :
Overwegende dat, door vast te stellen
enerzijds, dat eiser « ziji:l vrachtwaO'e~
dwars over de rijweg geplaa'tst h~d,
z?;nder . doorgan~ voor .de in beweging
ZlJnde weggebrmkers vrij te laten JJ en
anderzijds, « dat de rijweg, die 6 m. 20

breed is, bijna gans door dit voertuig be-.
lemmerd was, derwijze dat slechts een
ruimte van een meter overbleef tussen
het voor~~e .gedeelte van de vrachtwagen
en het l'lJWlelpad, gelegen rechts van de
baan ten opzichte van de richting gevolgd
door de burgerlijke partij JJ, en door dientengevolge eiser nit hoofde van inbreuk
op artikelen 418 en 420 van het Strafwetbo~k te veroordelen, het arrest zonder
emge tege~strijdigheid, stilzwijg~nd doch
noodzakellJk heeft beslist dat de aldus
gelaten .ruimte geen dienstige doorgang
V?or de m beweging zijnde weggebruikers
mtmaakte;
Dat de rechte1's over de grond er niet
toe gehouden waren bovendien de motieven van die beweegreden op te geven ·.
_Dat het middel feitelijke grondsla~
m1st;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 57, 1, c, van de
Wegcode, 418 en volgende van het Straf~etboek, doordat het bestreden anest
e1ser ver?ordeelt om reden dat hij voormeld arhkel 57, 1, overtreden heeft na
tegelijkertijd vastgesteld te hebben' dat
e~~er een beweging uitvoerde en dat hij
ZlJ~ wagen geplaatst had, dan wanneel'
arhkel 57, 1, c, van de Wegcode slechts
van toepassing is op de in beweging zijnde . weggebruikers en niet op weggebrmkers welke hun wagen geplaatst hebben, en dan wanneer het arrest, hetwelk
aldus op teg·enstrijdige vaststellingen berust, met wettelijk gemotiveerd is :
. Ove~·wege~.de dat de veroordeling van
e1Ser wetteh]k gerechtvaardigd is door de
vaststellingen van het arrest, welke in
het antwoord op het tweede middel werden aangehaald;
Dat het onderhavig middel een overtollige reden bestrijdt en, derhalve niet
ontvankelijk is;
'
En overwegende, voor het overige dat
de substantH~le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
II. In zover de voorziening· tegen dt>
over de vonlering van de burgerlijke
partij gewezen beslissing gericht is : ·
Overwegende' dat eiser geen bijzonder ·
middel voorstelt en het hof er van ambtRc
wege geen inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser tot de kosten.
7 September 1953.- Vacantiekamer. Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. Verslaggevet·, H. Belpaire. Gelijkluidende conclusie, H. Mahaux, advocaat-

generaal.
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VONNISSEN EN ARRESTEN.- ConREC'l'IONELE EN POLI'fiEZAKEN. - GETUIGEN.
- VERHOOR. - l\{ACH'l' VAN DE RECH'l'ERS.
:2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - S'l'RAFZAKEN. - BESLISSING VAN VEROORDELING DE FElTEN BEWEZEN
VERKLAREND ZOALS ZIJ IN DE BEWOORDINGEN VAN DE WET OMSCHREVEN WERDEN. 0N'l'S1'EN'l'ENIS VAN CONCLUSIES. - BESLISSING WE'l''l'ELIJK GEMO'l'IVEERD.
1 o H et veThoor van getwigen wordt dam·
geen enlcele ~vetsbepaling opgelegd, indien de 1·echte·rs m·ij Z'ijnde in het ttitlciezen van de bew(isverschaf]ing, (lit
veThoo?· ntttteloos (tehten (1).
2° Is wetteUjlc uemotivee1·d cle besUssing
van verom·cleUng clie, bi.i ontstentenis
van door de betichte genomen conclttsies, de teiten bewezen verlclaart zoals
zij in (le bewoo·rdinr~en van de wet omschreven w<Jrden (2) .

(DE'l'HIER.)
AR.R.EST.

HFJT HOF; - Gelet op het bestreden
.arrest, op 31 Maart 1953 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel : schending van
(le rechten der verclediging, en v>m de artikelen 153, 154, 155, l5'"r, 163, 190, 209 en
210 van het vVetboek van strafvordering,
-cloorclat, evenals het vonnis waardoor het
werd voorafgegaan, het bestreclen arrest
zijn beslissing gesteund heeft op cle verklaring van de getuige Mathilde Calloy
die door het wijzend rechtscollege niet
werd gehoord :
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling het verhoren van een getuige voorllchrijven wanneer de rechters, die vrij
zijn in het verkiezen van de wijzen van
bewijsvoering, zoflanig verhoor nutteloos achten;
Dat het middel niet kan worden aan_genomen;
· Over llet tweede middel : schending
van artikelen 380/Jis van het Strafwetboek en 97 van de Grondwet, doqrdat het
hof voormeld artikel 380bis verkeerd
heeft toegepast en aanlegger onwettelijk
nit hoofde van de telastlegging souteneur
te zijn heeft veroordeeld :
Overwegende dat de rechter over de
(1) Verbr ., 25 September 1899 (B-nll. en
PAsrc., 1899, I, 336) ; 6 October 1930 (ibicl., 1930,
I, 315, A, 6', en Rev. d1·. penal, 1930, blz.1086).
(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
!J Februari 1953 (Bull. en PAsrc., 1953, I, 441).
(3) Verbr., 3 November 1950 (Arr. Ve>·b1·.,
1950, biz. 93; Bull. en PAsrc., 1951, I, 112),

grond souverein oordeelt of de feitelijke
gegevens, welke het misdrijf uitrnaken,
bewezen zijn;
Dat, aimgezien door aanlegger geen conclusies werden genomen, de rechter niet
behoefde de omstandigheden kenbaar te
maken. :waarop zijn beslissing rustte;
Dat het middel niet gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
7 September 1953.

-c-

Vacantiekamer. -

Voorzitter, H. Wouters, ·voorzitter. Verslag,qever, H. De Bersaques.- Gelijklnidencle concltts'ie, H. 1\fahaux, advocaat-

generaal.

VACANTIEKAMER.

- 7 September 1953

1° BEWIJS. - AAN DE AKTEN VERSCHULDIGD
GELOOF. - Sl'RAFZAKEN. - lN'l'ERPRE'l'ATIE
DOOR DE RECH'l'ER OVER DE GROND. - IN'l'ERPRE1'A1'IE :A-lET DE'EEWOORDINGJ!:N VAN DE CON-

CLUSIES VERENIGBAAR. SCHENDING VAN
HE'l' AAN DE AK'l'EN VERSCHULDIGD GELOm'.
2° BETICHTING VAN V ALSHEID. STRAFZAKEN. - VERZOEK '1'01' BE'l'ICH'l'ING
VAN VALSHEID, 1'01' STAVING VAN EEN MIDDEL
VAN VOORZIENING. - VERBREKING OP DIT
MIDDEL_. DIENENriE 'l'E 'VORDEN UI'l'GESPROKEN

ZELFS AFGEZIEN VAN HE'l' VERZOEK.
VERZOEK WEGENS GEBREK AAN BELANG NIE'l'
ONTI'ANKELIJK.
.

1o

Bche1~dt het nan de alcten verschttlrligd geloof, de beslissing di.e van cle
conclnsies een met htm bewoordingen
onverenigba1·e inteTpretatie geeft. (Bur-

gerlijk Wetboek,
1322) (3).

art.

1319, 1320 en

2° Een tot st(tviny van een mirlclel van
voo·rz·iening ingediend verzoelc tot beticht'ing van valsheid wordt zonrler belanr~ indien, zelfs af.qezien van de beNchting van valsheicl het midclel dient
te wonlen (Utnyenomen (4).

(BONNEVILLE EN MUELLER, 1'. NAAMLOZE VENNOO'l'SCHAP (( LA NAl'IONALE DE BRUXELLES ll
EN ANDEREN.)
ARRES'l'.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 29 November 1952 in zake
(4) Verbr., 25 November 1946 (A1-r. Verbr.,
1946, biz. 404; Bu.ll. en PASIC., 1.946, I, 439, en
nota 3); 14 November 1949 (An·. Verbr., 1950,
biz. 141; Bull. en PAsrc., 1950, I, 157). Zie ook
verbr., 4 Mei en 4 October 1948 (A1-r. Yerbr.,
1948, biz. 451; Bull. en PAsrc., 194,8, I, 296 en
522) en 10 Januari 1949 (A>'1'. Yerbr., 19<t9,
biz. 19; Bull. en PAsrc., 1949, I, 21).

·----------

T.-:::c-

1-----
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Maria Mueller, en op 20 Februari 1953
in zake Pierre Bonneville door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat de zaken samenhan_gend zijn en dat er grond aanwezig is om
{le voorzieningen samen te voegen;
I. Over de voorziening van Pierre Bonneville tegen het arrest van 20 Februari
1.953 :
Voor zoveel j.].e voorziening de beslissing bedoelt welke werd gewezen :
a) Over de publieke vordering :
Overwegende dat de bestreden beslisBing werd gewezen over een rechtspleging
waarin de substantiele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de beslissing
~wereenkomstig de wet is;
b) Over de J?nrgerlijke vordering :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen middel inroept
en dat het hof er ambtshalve geen opwerp"t;
II. Over de voorziening van Marie
Mueller tegen het arrest van 29 Novemller 1952 :
Over het tweede middel : schending
van het a an- de akten verschuldigd geloof
en van artikel 97 · van de Grondwet,
doonlat het bestreden arrest, de conclusies van beklaagde verdraaieml door valse
vermeldingen welke de precieze bewoordingen ervan miskennen, verklaart dat
de beklaagde geloochend heeft met Bonlleville buitenechtelijk samen te hebben
geleefd, dan wanneer in lle conclusies van
beklaagde juist het tegenovergestelde gezegd werd en bekla[\gcle op cleze buitenechtelijke ,samenleving haar eerste i!Iridisch verweermiclllel steunde, en lloordat
llet bestreclen arrest beslist cla t het appartement in de Rossinistraat persoonlijk
door beklaagde gebruikt werd en dat zij
derhalve de zich daarin bevinclencle litigieuze voorwerpen persoonlijk in haar
bezit had. dan wanneer uit cle beschikking
waarbij J1et ten laste van Bonneville verleende bevel tot aanhoucling wordt bevestigd, uit de processen-verbaal gemerkt
26, 29, 34, 52, 129, 176 en 177 van de stukken ''all het onclerzoek en het zittingsblad, gemerkt 245, blijkt clat dit apl)artement tevens cle woning van Bonneville
was:
Overwegende dat uit het proces-verbaal
der zitting blijkt llat aanlegster door de
voorzitter is ondervraagll geweest vooraleer te worden gehoord in haar verweermillllelen, welke door 1\<Jr Orianne en door
Mr Smits werden ontwikkeld, en vooraleer laatstgenoemde regelmatig door de
voorzitter en de griffieren geviseerde en
door aanlegster ondertc~kencle conclusies
had gelezen en neergelegcl;

Dat ht de qualiteiten , van het arrest
generlei toespeling wordt gemaakt op een
nieuwe ondervraging van aanlegster en
evenmin op het indienen van andere conclusiesOver~egencle clat, al luidt de beslissing
clat « verweerster geloochend heeft met
Bonneville buitenechtelijk samen te leven,
zij staande houdt clat het door haar bewooncle appartement voor haar persoonlijk client en dat Bonneville haar slechts
min of meer schaarse bezoeken bracht »,
uit deze termen ec;hter niet blijkt dat het
hof stellingen van aanlegster zou hebben
bedoelcl welke ann bedoelde conclusies
vreemd zijn;
Overwegende dat door er een betekenis
aan toe te schrijven welke met de termen ervan niet verenigbaar is, het bestreden arrest het a an c1eze cone lusies te
hechten geloof heeft miskend;
Dat het aldus de· artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek geschonden heeft;
En overwegende dat de verbreking van
de over de publieke vordering gewezen
beslissing de verbreking van de over de
lmrgerlijke vorderingen gewezen beslissingen met zich brengt;
Gelet op het tot het Hof van verbreking gerichte verzoekschrift, waarbij aanlegster verzoekt dat haar worde toege~
staan zekere vermelllingen van het arrest dat op 29 November 1952 door het
Hof van beroep te Brussel werd gewezen
en waarin haar verklaringen worden toegeschreven welke zij staande houdt niet
te hebben afgelegd van valsheid te betichten;
Gelet op het bewijs van de aan de Devosito- en consignatiekas gedane starting
ener som van 100 frank overeenkomstig
artikel 1 van het reglement van 28 Juni
1738, tweede cleel, titel X, van ·artikel 6,
titel II van de ordonnantie van Juli 1737
en van artikel 14, 15°, van het Iwninklijk
besluit van 2 November '1848;
' Overwegencle dat uit het hierboven op
het tweede middel verstrekte antwoord
blijkt dat voormeld verzoekschrift bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Om die reclenen, voegt de voorzieningen; verwerpt de voorziening van Bonneville en veroorcleelt hem tot de kosten;
zonder acht te slaan op het verzoekschrift
van Marie ~Iueller, strekkende tot het bekomen van macht~ging tot het betichten
van valsheid; verbreekt het arrest van
29 November 1952; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden in de
registers van het Hof van beroep te Brussel en dat melding er van zal gemaa~t
worden op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Luik; laat de kosten de
Staat ten laste; gelast de teruggave aan
aanlegster van cle door haar aan de Depo-

-822sito" en consignatiekas gestorte som van
100 frank.
7 September 1953. - Vacantiekamer. Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. Verslaggever, H. De Bersaques. Gelijlcluidende oonolusie, H. lVIahaux, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Smits (van

de Balie bij het Hof van beroep te Brussel).
·

VACANTIEKAMER.-

7 Septemb~r 1953

1°

HOGER BEROEP. STRA~'ZAKEN. EENPAR.IGHEID. STRAF DOOR EEN POLITIERECHTBANK UITGESPROKEN. VERZWARING
VAN DE STRAF DOOR DE CORRECTIONELE
RECH'l'BANK. EENPARIGHEID NIET VEREIS'l'.

2°

HOGER BEROEP. S'l'RAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING. HOGER BEl{OEP DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE ALLEEN. HERVORMING TEN VOORDELE VAN DE
BURGERLIJKE PAR'l'IJ. 0NWE'l'TIGHEID.

1° Om cle cloor de polit-iereohtbanlc

~titge

sprolcen str·a,f te verzwnr·en, moet cle
oorreotionele reohtbnnlc in hager beroep
niet
met
eenpM·igheicl
witspraalc
doen (1). (Wet van 18 Juni 1869, art. 140

en wet van 4 September 1891, art. 2.)
2° Op het hoge·r be·roep vnn het openbaar
minister·ie nlleen, is de reohte·r in hager·
lJeroep n·iet ger·eoht-i,qcl om cle beslissing
te he·r·IJOTnwn waa·rlJij cle eerste r·eohter
z·ioh onlJevoegcl heeft ve-rlclnar·d om vnn
fle floor· cle b~tr·gerz.ij lee pn·rtij ingestelde
vonle'l'ing lcennis te nemen (2). (Wetb.

van strafv., art. 202, wet van 1 Mei
1849, art. 7.)
·
(:1\IOERMAN, T. RO:I\IMELAERE.)
ARRES'f.

vaii de wet van 4 September 1891 · welk
voorschrijft dat, indi.en een vonnis· vafr
vrijspraak door een rechtbank van eerste
aanleg in strafzaken verleend werd, · bet
hof van beroep waarbij het hoger beroep·
aanhangig wordt gemaakt slechts : met
eenpal'ige stemmen een veroordeling· mag·
uitspreken, niet toepasselijk is op de correctionele rechtbanken uitspniak doende
als rechter tn hoger beroep die, luidens
alinea 1 van vermeld artikel 140 van de
wet van 18 Juni 1869, lmn beslissingen
bij meerderheid van stemmen uitspreken;
Dat het middel naar recht fault;
En overwegende dat de substanW:He of
op straf van nietigheid voorgesclireven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wf1t is;
II. Wat de beslissing gewezen over de
burgerlijke vordering betreft :
Over het middel : schending- van artikel202 van het Wetboek van strafvordering gewijzig-d door artikel 7 van de wet
van 1 lVIei 1849, doordat het bestreden
vonnis op het enkel hoger beroep van het
openbaar ministerie aanlegster tot betaling van schadevergoeding aan ue burg-erlijke partij veroordeeld heeft uan wanneer de eerste rechter zich _onbevoegd
had verklaard om van de eis van de burgerlijke partij kennis te nemen :
Overwegende dat de eerste rechter die
aanleg~ter van de ten hare laste g-elegde
betichting vrijgesproken had, zich onbevoegd had verklaard om van de tegen
lmar door de burgerlijke partij g-erichte
eis kennis te nemen;
Dat verweeruer, Jmrgerlijke vartij, geen
hoger heroep tegen die beslissing heeft
ingesteld en dat deze- beslissing, bijgevolg-,
kracht van gewijsde verkregen heeft;
Overwegende dat op het enkel hoger beroep van het openbaar ministerie; de
rechter in hoger beroep de beslissing·
waarbij de eerste rechter uitspraak over
de burgerlijke vordering heeft gedaan
niet vermag te wijzigen;
Overwegende derhalve dat door aanlegster tot de betaling van schadevergoeding
jegens verweercler te veroordelen, het bestreden vonnis de in het middel aangeduicle bepaling geschonclen heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis in zover het aanleg:;ter tot Olll
llet even welke betaling jegens de burgerlijke partij veroordeeld heeft; verwerpt
de voorziening voor het· overige; beveelt
dat onderhavig arrest zal overgeschreven
worden in de registers van de Rechtbank
van eerste aanleg· te Veurne en dat melcling er van zal gemaakt. worden op dekant van het gedeeltelijk vernietigde von1

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 N!aart 1953 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Veurne;
I. "Vat de beslissing gewezen over de
publieke vordering betreft :
Over het middel : schending van het
artikel 140 van de wet van 18 Juni 1869
op de rechterlijke inrichting aangevuld
bij artikel 2 van de wet van 4 September
1891 doordat het bestreden vonnis aanleg!lter die door de Politierechtbank te Dilrsmuide werd vrijgesproken, tot een geldboete heeft veroordeeld zonder te vermelden dat deze beslissing met eenparige
stemmen werd gewezen :
Overwegende dat voormeld artikel 2
-~-·---~~~~~~~-

(1) Verbr., 30 Maart 1953 (Ar·r. Jle,-br·., 1953,
biz. 526; lhtll. en PAsro., 1953, I, 592, en nota).

(2) Verbr., 5 Juni 1950 (Arr. Yer·br., 1950"
biz. 61$; B1tll. en PASIC., 1950, I, 698, en nota).

}~~-~~-------

-823nis; zegt dat er geen aanleiding bestaat
tot verwijzing; veroordeelt aanlegster. tot
-de helft der kosten, de andere helft de
Staat ten laste blijvend.
7 September 1953. -

Vacantiekamer. -

Voorzittet·, H. Wouters, voorzitter. Verslagge·vm·, H. van Be~rs. - Gelijlcluidende· ·conclusie, H. Mahaux, advocaat-

_generaal.

VACANTIEKAMER.

1°

-7 September 1953

VONNISSEN

EN

ARRESTEN.

STRAFZAKEN. SCHOONVADER VAN DE BE'l'ICHTE ALS GETUIGJC DOOR DE POLITIERECHTllANK VER.HOORD. JDEDAFLEGGING OP S'J'RAF
VAN NIETIGHEID VEREIS'l'.

2°

VONNISSJDN

EN

ARRESTEN.

STRAFZAKEN. GE'l'UIGEN. BURGERLI,J'KE PAR'l'l.J ZONDEH VERZE'l' VAN DE PAR'l'IJEN ALS GE'l'UIGE VERHOORD. EEDAFLEGGJNG, OP STRAF VAN NIE'.I'IGHEID VEREIS'l'.

1° W (Lnneer cle schoonvctcle?· vcm de betichte als getuige door de poUUerechtbank verhom·cl wonlt, moet h'i.i op st?·af
van niet-igheid de wettelijke eecl afieg!Jen (1). (Wetboel;: van strafvordering,

art. 155 en 156.)'
2° Wnnnee;r de bw·gerlijke pcwtij, zonder
verzet vnn cle pnrUjen, als getttige verhoord wonlt, moet zij, op stmf van nietigheid, de wettelijlce eed nfieggen (2).

(Wetboek van strafvordering, art. 155.)
(HANQUET, '1'. LOOSEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
. -vonnis, op 28 l\1aart 1953 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Leuven;
I. In zover de voorziening tegen de
over de publieke vorclering gewezen beslissing gericht is :
Over het middel van ambtswege, afgeleid uit de schending van artikel 155 van
het Wetboek van strafvordering :
Overwegende dat uit het proces-verbaal
-van de terechtzitting van de eerste rech(l) Verbr., 9 December 1901 (Bull. en PAsrc.,
1902, I, 57) en 14 November 1927 (ibid., 1928,
I, 6). Zie ook verbr., 15 April 1946 (A1"1'.
Verbr .. 1946, blz. 150; Bull. en PASIC., 1946,
I, 153) en 9 April 1951 (A1'1", T'e1·b,·., 1951,
blz. 449; Bull. en PASIC., 1951, I, 530).
(2) Verbr., 22 September 1947 en de conclu·sies van het openbaar ministerie (A1~·. Ye1·b1·.,
1947, 'blz. 283; Bull. en PASIC., 1947, I, 371);

ter del. 1 October 1952 blijkt clat getuige
Victor Loosen, oud 65 jaar, zonder eedaflegging werd gehoord daar hij (I.e schoonyader van betichte is; dat het openbaar
ministerie zich tegen dat verhoor niet
heeft verzet;
Dat die getuige zich nadien burgerlijke
partij stelde;
Dat, de zaak opnienw v66r de rechter
gebracht zijnde ingevolge het verzet van
!Jetichte, het proces-ver!Jaal van de terechtzitting- dd. 3 December 1952 vaststelt
dat voornoemde Loosen, vooraleer zijn
aanstelling als bnrgerlijke partij te bevestigen, als getnige werd gehoorcl zonder
eedaflegging in afwezigheid van betichte
en zonder dat het open!Jaar ministerie
zich tegen dat verhoor verzet heeft;
Overwegende dat uit geen enkel stuk
van de procetlun~ blijkt dat voornoemde
getuige ontzet was van het recht om in
rechten getuigenis af te leggen, tenzi.i om
er enkel inlichtingen te geven;
Overwegende, enerzijds, dat weliswaar
de schoonvader van de !Jetichte bij artikel 156 van het Wetboek van strafvordering bedoeld wordt, maar dat, in geval
de in die bepaling vermelde bloed~ en aanverwanten v66r de rechtbank van politie
gehoord worden, zij vooraf de eed moeten
afleggen;
Overwegende, anderzijds, dat, zo de
bnrgerlijke partij als getuige wordt gehoorcl, zij eveneens vooraf de eed moet
afleggen;
Overwegende dat uit het !Jovenstaande
volgt dat de rechtspleging v66r de eerste
rechter, en dientengevolge de door die
rechter gewezen vonnissen, nietig zijn;
Dat het bestreden vonnis die nietigheid
heeft overgenomen door de onregelmatig
afgenomen getuigenissen niet uit het debat te weren;
:
Dat het aldus de in het middel vermelde wetsbepaling geschonden heeft;
II. In zover de voorziening tegen de
over de burgerlijke vordering· gewezen beslissing gericht is :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de pu!Jlieke vordering de
verbreking van de beslissing over de vordering van de burgerlijke partij medebrengt;
25 October 1948 (Ar1·. Yerb1·., 1948, blz. 512;
Bitll. en PASIC., 1948, I, 589) en 31 Januari
1949 (A1"1'. T'e1·b1'., 1949, blz. 87; Bull. en
PASIC., 1949, I, 96).
Integendeel indien de burgerlijke partij in
deze hoedanigheid enkel tot verstrekken van
inlichtinge11 verhoord wordt, moet zij de eed
niet afleggen (verbr., 3 October 1921; Bull. en
PAsrc., 1922, I, 19, en nota); 4 December 1950
(A1~·. Ye1·b1·., 1951, .blz. 158; B7tll. en PASIC.,
1951, I, 201).

-824Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers van de Rechtbank van eerste aanleg
te Leuven en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing; laat de kosten de Staat
ten laste; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Brussel, in hoger
beroep uitspraak doende.
7 Septem!Jer 1953. -

Vacantiekamer.-

Voorz'itte1·, H. vVouters, voorzitter. Verslaggever, H. Belpaire. - Gelijlcl-ttidende conclttsie, H. Mahaux, advocaatgeneraal.

VACANTIEKAMER.-7

September 1953

VEJRKEER. - STUREN VAN EEN AUTOVOERTUIG OP DE OPENBARE WEG ONDANKS DE VERVALLENVERKLARING VAN HE'l' RECHT EEN VOER'l'UIG 'l'E S'l'UREN. - VoNNIS VAN VEROORDELING. 0NTSTEN1'ENIS VAN VASTSTELLING
VAN HE1' BESTAAN ENER IN KRACH'!' VAN GEWI.JSDE GEGANE GERECH'l'ELI.JKE BESLISSING
WAARBI.J DIE VERVALLENVEHKLARING UI'l'GESPROKEN WERD. - VONNIS NIE'f WETTELI.JK
GEMO'l'IYEERD.

Is niet tvetteli:i lc gemotiveerd de beslissing wellce een betichte ve1"0ordeeld om
een voertuig op de openba1"e weg te hebben gestttnrcl ondanlcs hij van het recht
daartoe · ve1·vallen was verklaanl, zonder het bestaan vast te stellen vctn een
·in 1c1;acht van gewijscle gegane beslissing waarb-ij cUe ver'!!allenverlcla·ring
werd nitgesprolcen (1). (Grondwet, artikel 97; wet van 1 Augustus 1899, artikel 2, aangevuld door de wet van 1 Augustus 1924, art. 2.)

(art. 2 van de wet van 1 Augustus 1924) >>;
Overwegende dat het bestreden vonnis
deswege, bij bevestiging van de beslissing
van de eerste rechter, eiser tot een geldboete van 500 frank heeft veroordeeld en
hem heeft ontzet verklaard « gedurende
een termijn van twaalf maanden van het
recht een voertuig, een Iuclltschip of een
rij dier te sturen )) ;
Overwegende clat door het bestreden
vonnis niet wordt vastgesteltl en uit
geen stuk 1>an de procedure, waarop het
hof vermag acht te slaan, blijkt clat, ten
dage van llet ten Iaste gelegd feit, de vervallenverklaring lopende was in uitvoering van een in kracht van gewijsde gegane beslissing met de eraan gegeven
draagwijdte;
Overwegende, derhalve, dat het hof in
de omnogelijkheid verkeert de wettelijkheid na te gaan van de uitgesvroken veroordeling tot ontzetting, welke trouwens,
met de eraan gegeven draagwijdte, niet
bij de door het vonnts tdegepaste wetsbepaling is voorzien, doch integendeel bij
artikel ·10 van de besluitwet van 14 November 1939 betreffende de dronkenschap,
bepaling die aan de vervolging vreemd is;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen vonnis; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de. registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Brnssel en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de vernietigcle beslissing; laat de kosten de Staat
ten Iaste; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Leuven, in hoger
beroep uitspraak doende.
7 September 1953. -

Vacantiekamer. -

Voorz'ittm·, H. Wouters, voorzitter. Verslaggever, H. Belpaire. - Gelijlcllticlencle conclus·ie, H. .l\fahaux, advocaatgeneraal.

(ROBI.JNS.)
ARREST.

VACANTIEKAMER.

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 April 1953 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Brussel;
Over het middel van ambtswege, afgeleid uit de schencling van de artikelen 97
van de Grondwet en 2 van de wet van
1 Augustus 1899, aangevuld door artikel 2
van de wet van 1 Augustus 1924 :
Overwegende dat eiser vervolgd werd
om, op 15 October 1952, te hebben «met
een autovoertuig gereden wanneer hij van
dit recht vervallen was voor een termijn
van zes maanden vanaf de 9 October 1952
(1) Verbr., 3 November
PASIC., 1931, I, 274).

1931

{B-ttll.

en

- 7 September 1953

1° VOORZIENING IN VERBREJKING.
- S'l'RAFZAKEN. - BESLISSINGEN WAAR'l'EGEN VOORZ!ENING MOGEJ,I.JK IS. - AitRES'l.'.
VAN DE KAMER VAN lNBESCHULDIGINGS'l'Ef.LING DAT EEN BEVEL VAN DE RAADKA:MER mr,VESTIGT WAARBI.J DE OVERMAKING AAN EEN
VREEMDE REGERING BEVOLEN WORD'!' VAN TEN
GEVOLGE VAN EEN AMBTELI.JKE OPDRACH'l' VAN
EEN VREEMDE ONDERZOEKSREOH'l'ER JN HESLAG GENOMEN BESCHEIDEN IN ZAKE VAN EKN
VREEMDELING. - 0NTVANKELI.JKE YOOHZIENING.
2° UITLEVEJRING. AMBTELI<JKE OPDRACH'.r VAN EEN VREEMDE ONDERZOEKSRECH'l'ER. HUISZOEKING EN INBESLAGNEMING
BI.J EEN NIE'l' VERDACH'l'E DERDE VERRICH'l'.
- HUISZOEKING EN INBESLAGNEMING WAARTOE IN AANWEZIGHEID VAN EEN VREEMDE OFF!-

---r

_____ cc _______ L_

,·_,---
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CIER VAN POLI'J'IE OVERGEGAAN WERD. AANWEZIGHEID WELKE DE DERilE BESLAGENE
NIET HEEFT KUNNEN BENADELEN. DERDE
ZONDER l!ELANG OM ZICH OP DE UI'l' DEZE
AANWEZIGHEID AFGELEIDE ONREGELMA'J'HIHEID
TE BEROEPEN.

3°

UITBREIDING. A.MB'l'ELIJKE OPDRACHT VAN EEN VREEMDE' ONDERZOEKSRECH'l'ER. lNBESLAGl\IE;\IJNG VAN DOCUMENTEN EN
VOORWERPEN. 0VERMAKJNG AAN DE VERZOEKENDE REGERING OF 'J'ERUGGAVE AAN DE
RECHTHEBBENJlEN. '0PDHACH'l' VAN DE ON.DERZOEKSRECH'l'SMACHTEN,

1° Is voor voo1·ziening V(~tbaar het aTrest
van de lcame1· van inbesclmldigingstelling dat een be"Uel ·van c/.e 1'aac/.7cante1' be1!estigt, waarb·i:i (le ovennalcing aan een
vreemde regerin{l -we1·d bevolen van ten
gevolge van een nmbtelijlce opcl·mcht
van een vreemde onc/.e1·zoelcsrechteT inbeslag,qenornen besche·iden ·in zalce van
een vreemdeling (1). (Wet van 15 Maart
1874, arf 11.) (Stilzwijgende beslis-

sing.)
2° Wannee·r -i.·n ·witvoei··ing van een a·mbtel-ijlce opd-rncht 11.-itynnnde vnn een vmem-.
de omlerzoelcsrechter, een hn·iszoelcinu
en inbeslngneminu in nnnweziohe·id vnn
een m·ee1JHle ojjic-ier van politic bij een
niet verda.chte am·de ve1-r·icht we1·den,
is die. de·rde, weaens aeb-relc nnn belnng
niet ontvnnlwlijlc om de 1·e,qelmntigheid
van deze ondeTzoelcsdnden te bet-wisten
op arond h·ie1·van dat de vTeemde ove1'heid slechts van de inlJeslauoenomeiJ.
documenten vennag- h;ennis te nemen ind·ien h1m ovennalcing dooT de onderzoelcsrechtsmacht bevolen ~ve1·d. (vVet

van 15 lVlaart 1874, art. 11.)

·

3° De lcarne1· "Unn inbeschnld·irtin,qstelling
veTvult de hnaT doo1· aTtilcel 11 van de
wet van 15 JJ1na1·t 1874 toegelcende opdTacht tot bewa1·ing, waar zij vnststelt
dnt de inbeslagrJimomen docnmenten in
het Taam vallen vnn de do01· de vTeemde
onderzoelcsrechte1· ueoeven opdracht\ en
betrelclcin{l hebben met het bedoeld misdrijf en met ae verdachte, en -waa1· zij
bijvoegt (lat het vo01·bn1·ig wezen zo1~
aan de inbeslagaenomen besche·iden een
bepaalde a1·aayw·ijdte toe te lcennen die
slechts doo1· een verder ondeTzoelc zal
lcnnnen vastoestela -wo1·den (2).
(1) Rep. pmt. d•< belge, v' Extradition,
n' 144.-Zie verbr., 3 Mei 1926 (Bull. en PAsrc.,
1926, I, 358).
(2) Verklaring van de Minister van justitie
aan de middensectie van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Pasinomie, 1874, blz. 51,
kol. 1, in fine, en blz. 52; Rep. pmt. dr. belge,
v' Commission 1'0!Jatoh·e, n' 139; v' Extradition, n' 143; LEs ·NovELLEs, PTocedure penale,
t. l"', vol. II, Extradition, n' 124.

(JANSEN, IN ZAKE RENE.)
AllRES~'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 Juni 1951:! door de kamer van
inbeschuldigingstelling van het Hof van
.beroep te Brnssel gewezen;
Overwegende clat de voorzjening gericht
is tegen een arrest dat de beslissing van
de Randkamer van de Rechtbank van
eerste aunleg te Antwerpen, !ld. 13 April
1953 bevestigt, waarbi.i overeenkomstig
artikel 11, alinea's 3 en 4 van de wet van
15 lVIaart 1874 op de uitleveringen, na verhoor van Helena Jansen, beslist werd
over de overmaking aan de Franse overheden of de teruggave aan Helena Jansen, der bescheiden die bij deze laatste in
beslag genomen werden, ten gevolge van
de. ambtelijke opdracht van de onderzoeksrechter te Parijs, in zake Maurice
Rene, - opclracht welke regelmatig uitvoerbaar gemaakt wercl krachtens artikel 11, alinea 2, van bovengemelde wet
van 15 Mnart 1874;
Over het eerste micldel ; schencling van
de artikelen 35 en volgencle en 89 en volgemle van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 15 Maart 1874,
!loordat de huiszoeking en de inbeslagne,
ming, waartoe door de commissaris bij de
rechte1'lijke opdrachten te Antwerpen,
daartoe gelast door de onderzoeksrechter,
te . Antwerpen, in uitvoering van voormelde ambtelijke opdracht, overgegaan
werd, nietig zijn, daar zij in aanwezigheid van een inspecteur der « Si'lrete · N ationale ll te Parijs geschiedden, 1le vreemde overheid geen kennis mogenue hebben
van bescheiden waarvan de ovennaking
door de rechtsmacht van onderzoek niet
toegelaten wercl :
Overwegende clat de beweerde onregelmatigheicl geenszins de lJelangen heeft
kunnen krenken van aanleg·ster, die niet
in verdenking werd gesteld;
Dat het door haar voorgesteld middel
derhalve zonder belang en, bijgevolg, niet
ontvankelijk is;
Over het tweede middel : schending der
bepalingen van de wet van 15 Maart 1874
en meer bepaaldelijk vnn artikel 11 dezer
wet, doordat het bestreden arrest zich ertoe beperkt te vermelden dat het in de
lmidige staat van het onderzoek onmogelijk is te oorclelen of de bedrijvigheid van
aanlegster en de inbeslaggenomen documenten, die er ae weerspiegeling van
zijn, al dan niet, enig verband met de
berispelijke gedragingen van Rene zouclen kunnen vedonen, dan wanneer voormeld artikel 11 uitdrukkelijk de teruggave beveelt van voorwerpen die met het
aan betichte verweten feit geen rechtstreeks verband houden :
Overwegende dat nit de voorbereidende
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1874 en namelijk uit een uitdrukkelijke
verklaring van de Minister van justitie
bl:ijkt dat de raadkamer enkel een bewaI'ingstaak heeft;_
Overwegende dat, waar zij vaststelt, zoals de raadkamer het deed, dat de inbeslaggenomen documenten in het raam van
de·ambtelijke opdracht vallen en het aangewezen misdrijf en de persoonlijkheid
van de verdachte in aanmerking werden
genomen en waar zij daaraan toevoegt
dat het voorbarig zou zijn aan de
inbeslaggenomen bescheiden een bepaalde
draagwijdte toe te kennen, cUe slechts
door het verder onderzoek kan worden
vastgesteld, de kamer van inbeschuldigingstelling de bewaringstaak vervult
die haar door de wet opgelegd wordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel : schencling van
artikel 97 van de Grondwet, wegens gebrek aan antwoorcl op de door aanlegster
v66r de kamer van inbeschulcligingstelling
genomen conclusies, doordat het bestreden arrest de mening uitdrukt dat het onmogelijk is zich uit te spreken nopens

het verband dat, al dan niet, tussen de·
bedrijvigheicl vail aanlegster en cleze van
betichte zou kunnen bestaan, en aanlegster nochtans berooft van clocumenten die
haar eigendom zijn, 'dan wanneer aanlegster over haar beclrijvigheicl en over de
inbeslaggenomen stukken uitleg verschaft
en daaruit afgeleid lmd dat een . clergelijk verband niet bestoncl :
Overwegende dat cle kamer van inbeschuldigingstelling, in antwoord op die
conclusies, erop wijst dat aanlegster alleszins clatgene als bewezen vooropstelt
wat door het beoogd onclerzoek werd opgespeurd; dat zij, daarenboven, de juiste
draagwijdte van haar bewaringst.aak op
ondubbelzinnige en gepaste wijze gemotiveerd heeft zoals in het antwoord op het
tweede middel bepaald wordt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
7 September 1953. - Vacantiekamer. Voorzittm·, H. Wouters, voorzitter. Verslaggever, H. Huybrechts. - Gelijlcl!tidende concl!tsie, H. Mahaux, aclvocaatgeneraal. - PleiteT, H. Carette (van de
Balie bij het Hof van beroep te Brussel).

